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Annak érdekében, hogy ügyfeleink részére különösen népszerű, gyakran igényelt és első 
alkalommal kínált termékeket vonzó feltételek mellett kínálhassuk, a GRANIT rendszeresen 

jelentet meg különkiadásokat.

Az újonnan megjelenő Erdészeti különkiadás 2019. 12. 31-ig érvényes. 56 oldal terje-
delemben csaknem 680 hasznos alkatrész és praktikus erdészeti szerszám található. 
A termékek kiválasztásánál is a széles kínálatra törekedtünk. Ehhez kapcsolódóan a 

partnerektől érkező számos visszajelzés hatással volt. Ennek eredményeképp egy 7 
fejezetből álló katalógus született: a fűrészláncoktól és láncvezetőktől kezdve, a 
fakitermelési, fagondozási, munkavédeli termékeken, a jelölő- és mérőeszközö-
kön, a kétütemű motorok alkatrészein, a gyújtógyertyákon keresztül egészen az 
üzemanyagkannákig, tartozékokig és kenőanyagokig.

Az Endurance Cut láncvezetők különösen praktikus összeállításokban elér-
hetők. A darabárral ellentétben a csomagok lényeges árelőnyt élveznek. 
30-50 cm-es hosszméretben és 3/8-0,325” láncosztással kaphatók. Dol-

mar, Efco, Husqvarna, McCulloch, Olea-Mac, Partner és Stihl gyártmányú 
láncfűrészekhez is használható.

Egy másik sikertermék az Endurance Cut Harvester fűrészláncok a már 
megszokott Endurance Cut minőségben. A Harvester fűrészláncok ötvö-
zött acélból készülnek, és a többszörös krómbevonatnak köszönhetően 

az élettartamuk is hosszabb. A magas profilú vágófogak hatékony vágást és 
forgácselhordást biztosítanak. A nagyobb szegecsek és a szélesebb érintkezési 
felületek tartós jellegű stabilitásról gondoskodnak.
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CSAK A LEGJOBBAK A KÍNÁLATBAN:
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A GRANIT VISZONTELADÓI MAGAZIN

AJÁNLATOK ERDÉSZETI MUNKÁKRA ÉS ESZKÖZÖKRE
Az erdészet 2019 különkiadásban számos újdonság és sikertermék is megtalálható.



A GRANIT oktatási programja 2019 októberétől 2020 áprilisáig tart. Összesen 
82, minősített képesítési és műszaki bizonyítványt biztosító képzést nyújt. 

A program olyan területeket foglal magában, mint az Elektro- és klímatech-
nika, a dízelmotorok, hidraulikarendszerek, továbbá a kertészet és erdészet. 
A szemináriumokat képzett specialisták tartják, akik részben közvetlenül a 
gyártótól érkeznek. Ezeken túl kommunikációs, értékesítési, marketing és 

a vállalati felépítés tematikájú szemináriumokat is tartunk.

A nyújtott képzésekből 16 első alkalommal kerül megrendezésre. Ezek 
közül öt oktatás minősített képesítés, kettő emlékezetfrissítő kurzus 
az eddig legkedveltebb minősített képzésekhez, egy tanfolyam a 
Jaltest diagnosztikai rendszerek kezelésére, továbbá egy kurzus 
a mezőgazdasági viszonteladók és motorszerelők számára a kis-
gépek dízelmotorjai témában. A kommunikáció tematikája 3 új 

szemináriummal bővül, valamint a mezőgazdasági adatvédelem 
szintén az új program részét képezi.

Ezen kívül a telephelyek 3 új helyszínnel bővültek. Így a résztvevők összesen 10 helyszín, többek 
között a Schleswig-Holstein tartományban lévő Rendsburg és a Bajorországban található Lands-
berg közül választhatnak.

Annak érdekében, hogy a résztvevőknek a legaktuálisabb állapot szerinti tudást adhassuk 
át, mindegyik oktatást az idő folyamán átdolgoztuk, az aktuális műszaki technikához, a 
megváltozott törvényi előírásokhoz és az új trendekhez igazítottuk. Továbbá az oktatá-
sokat úgy alakítottuk, hogy azok lehetőleg gyakorlatorientáltak legyenek, így a tudást 
a gyakorlatba is átültethetjük. Az IHK, a TÜV Rheinland és a VDBUM, tehát a Német 
Építőipari, Környezeti és Gépipari Szövetség, vagyis a külső képzési szolgáltatókkal 
történő szoros együttműködés további minőségbiztosítást garantál. 

Minden információ elérhető az alábbi linken:
www.granit-parts.com/service/granitacademy
Viszonteladóink a képzésekre a webshopba bejelentkezve, online is jelentkezhetnek.
Ez esetben 2%-os kedvezményben részesülnek, további 3% a korai jelentkezésért jár
azon jelentkezőknek, akik 2019. november 30-ig regisztrálnak 1-1 tanfolyamra.

A GRANIT mezőgazdasági és ipari tisztítószer egy folyékony, szénhidrogén- 
alkohol bázisú, általános és gyors zsírtalanító. Rendkívül zsíros és gyantás 
szennyeződések esetén karbantartáshoz, javításhoz és szereléshez, ragasztás 
festés előtt álló alkatrészek zsírtalanításához és aktiválásához, maradvány-
mentes tisztításokhoz használható.

A GRANIT alu cinkspray a rendkívül finom cinkpornak köszönhetően ezüst-
szürke fém védőréteget képez, amely kiváló korrózióvédelmet és egyben 
optimális megjelenésű fémfelületet nyújt.
A cinkspray magas cinktartalommal (99%), jó terjedőképességgel és kiváló 
kopásállósággal rendelkezik. Fém- és acélfelületek korrózióvédelmére, 
hegesztett varratok védelmére, sérült fémfelületek javítására, valamint 
karosszériaelemek és a kipufogó védelmére szolgál.

A termék segítségével a GRANIT szintetikus, rézszínű, rézpigmenteket tartal-
mazó többcélú rézpasztát kínál. A rézpaszta nagy nyomáselnyelő képességgel 
és kitűnő leválasztóhatással rendelkezik, vízálló, valamint véd a korrózió, az 
oxidáció és a keveképződés ellen.
Alapkenéshez, vékonyrétegű kenéshez, a súrlódás és kopás megelőzésére, a 
megbízható és problémamentes szétszerelés érdekében csavarlazító kenés-
hez, csavarkötések védelmére és azonos súrlódási értékek elérése érdekében 
használható.

A műhelyekben a vonófejek, golyórendszerek, kényszerkormányzások, 
vonószemek állapotának meghatározása veszítenek jelentőségükből. Ez 
többek között azon múlik, hogy a gépjármű-ellenőrzési szervezetek a forgalmi 
vizsgák során ezen elemeket jobban nagyító alá veszik.

Éppen ezért a szakszervizek számára mindenképp érdemes ezt a szolgáltatást 
az ügyfelek részére kiemelt szolgáltatásként kezelni. Ennek köszönhetően a 
GRANIT különösen ezen felhasználás érdekében mostantól egy, a Walter-
scheid által gyártott diagnosztikai táskát is kínál. A táska a vonófej kopásának 
méréséhez minden szükséges elemet, sablont és szerszámot tartalmaz.

A szerszámok közé tartozik 1 horonyanya, 1-1 ellenőrzősablon és süvegmérő 
a kényszerkormányzáshoz, Piton-Fix vonófejekhez, csapszeges vonófejekhez, 
golyós vonófejekhez és gömbsüvegekhez A csomagban található még egy 
részletes dokumentáció a kopásértékek határértékeiről, saját kivitelezés 
esetén kalibrálási információk és egy speciális lámpa.
 
 

A vontatók és a pótkocsik egyre növekvő mérete és az ezáltal egyre nagyobb 
erők miatt az ezen gépeken lévő kopás is egyre növekszik. Ezzel egy időben 
a magasabb sebességek és tömegek nem alábecsülendő veszélyt jelentenek. 
A hasznos tanácsok és a kopás megfelelő felülvizsgálata alapján a készlet 
minden viszonteladó számára hasznos értékesítési termék.
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BÁRMILYEN KIHÍVÁSRA FELVÉRTEZVE TISZTÍTÁS, VÉDELEM, KENÉS

VONÓFEJKOPÁS-ELLENŐRZŐ TÁSKA A  WALTERSCHEIDTÓL

A GRANIT Akadémia a mezőgazdasági, az építőipari gépek és a kertészet témakörökben mindig megfelelő, széleskörű 
továbbképzési programot nyújt.

A műhelyben is használatos segédanyagokat a GRANIT a legjobb minőségben kínálja.

A vonófejek kopása mostantól lényegesen egyszerűbben ellenőrizhető.

Cikksz.: 320320123    Cikksz.: 320320125 Cikksz.: 320320126     

»» WALTERSCHEID

vonófejkopás-ellenőrző

Cikkszám: 7708005546
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ELEKTRONIKAI JAVÍTÁSOK AZ ILGENFRITZ-TŐL
Az év eleje óta kínált szervizszolgáltatás az Ilgenfritz-ől a legkülönfélébb alka-
trészek javítását öleli fel.

Az Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG céggel együttműködve, a 
GRANIT elektronikai alkatrészek speciális javítását végzi. A beér-
kező alkatrészeket első lépésben külön, vagy egy számítógép által 
vezérelt rendszerben részegységenként tesztelik. A második, a 
működőképességre vonatkozó teszt elvégzését megelőzően a hibás 
egységeket kicserélik.

A szolgáltatások közé tartozik többek között a kijelzők javítása is. 
A meghibásodás okának megfelelően a kijelzőt vagy az érintőképer-
nyőt kicserélik, a háttérvilágítást, az SD-, USB- vagy kártyaolvasókat, 
vagy épp a hibás kijelzőket megjavítják.

Kezelőegységek meghibásodása esetén az Ilgenfritz 
fóliabillentyűzetek, üveglapok, kijelzők, érintőképernyők hibás 
alkatrészeinek javítását, vagy teljes javítást végez.

ÚJDONSÁG
BOSCH»SB23»CAN-BUS»vezérlők
• elektronikai és mechanikus diagnosztika
• mechanikus és elektronikus alkatrészek telepítése, cseréje
• elektronikai és mechanikai funkciók felülvizsgálata
 
 
 

TOVÁBBI JAVÍTÁSOK TÖBBEK KÖZÖTT:
MŰSZERFALAK,»KIJELZŐEGYSÉGEK
• sebesség- és fordulatszámmmérők, hőrméséklet- és 
 üzemanyagszint-kijelzők javítása

• kijelzők cseréje
• üveglapok cseréje
• számos funkció javítása

JOYSTICKOK
• nyomógombok javítása
• meghibásodások javítása
• fóliabillentyűzetek cseréje
Valamennyi javítást megbízható módon, gyorsan, alapos szaktudás-
sal rendelkező dolgozóink végzik. A digitális adatrögzítésnek és a 
dokumentációnak köszönhetően a megrendelt javítási szolgáltatások 
elvégzésének aktuális állapota bármikor nyomon követhető.

Kérjük, a részletekkel kapcsolatban keresse Ügyfélszolgálatunkat!


