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Szaktanácsadás műhelyek 
számára
Andreas Schöttler, műhely felszerelés profi 
2017. kezdetétől a GRANIT csapat tagja. 

GRANIT a szakkereskedők számára nem 
csupán a mezőgazdasági alkatrészek meg- 
bízható szállítója, hanem a vállalat külön- 
böző más szolgáltatásainak használója. 
Számos ügyfél műhelyének szerszámait, 
eszközeit és gépeit a GRANIT-nál rendeli 
meg. 

GRANIT nem csupán a termékek széles válasz- 
tékát, hanem tanácsadást is kínál. Ebben 
Andreas Schöttler a műhely felszerelés terüle-
tén szerzett 35 éves tapasztalatával jelentős 
szerepet játszik. Alaposan ismeri a piacot, 
világszerte számos műhely számára megter- 
vezte a felszerelést, minden elképzelhető kihí- 
vás és igény jól ismert számára.    

„Egy műhely folyamatai nem csupán sokrétűek, 
de az elmúlt évek során jelentős mértékben 
megváltoztak“, magyarázza  Andreas Schöttler. 
„A járművek teljesítménye, teljesítőképessége 
jelentős mértékben növekedett. A gyártók 
gépeinek komplexebb elektronikája, széles 
termékválasztéka a műhely felszerelés irányá-
ban egészen sajátos követelményeket támaszt. 
Mindezzel szigorúbb előírások párosulnak.“

A 4. számú ‚Ipar & műhely‘ katalógus ter-

mékmenedzsereként nem csak Andreas 
Schöttler tapasztalata és tudása jelenik meg. 
A bel- és külszolgálati kollégákat folyama-
tosan oktatja, továbbképezi, tanácsadást 
nyújt számukra, az ügyfelek összetett prob- 
lémáinak megoldásában segít. 

A szakkereskedő számára kézzelfogható 
előny: GRANIT, mint partner átfogó, egyezte-
tett törődést nyújt.  A mindenkori szakterüle-
tek specialistái mellett a GRANIT külszolgálat 
szerepe rendkívül fontos. A tanácsadók az 
ügyfeleiket, üzemeiket rendszerint igen jól 
ismerik. Nem csak az ismert számukra, hogy 

az üzemek milyen cikkeket, szolgáltatásokat 
igényelnek. Ügyfeleiket rendszeresen felkere-
sik, helyi adottságaik sok éve ismert számuk- 
ra. Mindezek a speciális teamek kollégái 
számára számára lehetővé teszik az ügy-
felek részére a lehető legjobb megoldást 
megtalálni. 

Az  MF építőipari gépgyártó cég műhelyének felszerelésében a GRANIT team is részt vállalt. További 
információk a következő oldalon találhatóak. 
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GRANIT shop és műhely felszerelés
Bad Oeyenhausen MF építőipari gépgyártó cég új üzletének berendezésekor 
a GRANIT kompetenciáira és tapasztalataira hagyatkozott.

Építőipari vállalkozások, kert- és tájépítő 
cégek valamint mezőgazdasági vállalkozók 
is az észak-rajna-vesztfáliai MF cég ügy-
felei közé tartoznak. Az építőipari gépek 
kereskedelmével és bérbeadásával valamint 
javítási- és szervízszolgáltatásokkal foglal-
kozó céget Marco Fennel tulajdonos 2005-

ben alapította. Ma többek között a Kubota, 
Kramer és BOMAG cégek képviselője. 

„Számos más céghez hasonlóan jártunk. 
Cégalapításkor úgy véltük, hogy a jövőre 
vonatkozóan elegendő térrel rendelkezünk. 
Rövid időn belül elértük a határainkat“ 
mondja Marco Fennel. „10 év után na- 
gyobb telephelyre volt szükségünk.“ 16000 
m² kiegészítő területen létrejött egy épület, 
mely 1000 m² raktárnak, 800 m² műhelynek 
és 700 m² eladótérnek ad otthont. 

A shop és a műhely berendezésével Marco 
a GRANIT profi szakembereit bízta meg. 
„2012-től alkatrészeinket a GRANIT-tól sze-
rezzük be, használjuk a Webshopot, össze- 
tett javítások esetében a Szervíz Központot, 

a VIP-partnerség előnyeit vesszük igénybe. 
Kedvező tapasztalataink miatt a költözéskor 
a GRANIT segítségét igényeltük. 

2017. május 13-án és 14-én elérkezett 
az idő. Új telephelyünket nagyszabású 
házi kiállítással hivatalosan megnyitot-

tuk. Vendégeink 
betekintést nyertek 
telephelyünkről és 
annak berendezé- 
séről.  „Az építőipari 
shop különösen 
nagy tetszést ara- 
tott“ értékel Mar- 
vin Falke shop érté- 
kesítési vezető. 37 
shop-modul segít- 
ségével mutatjuk 

be értékesítési cikkeinket.  

A műhely felszerelését szintén a GRANIT-tal 
közösen terveztük és valósítottuk meg. MF 
komplett hidraulikus műhely mellett dön-
tött. A GRANIT hidraulikus 
programjából a FinnPower 
P20X tömlőprés, tömlővágó 
valamint a GRANIT préselési 
szerelvények praktikus és 
áttekinthető raktározási- és 
cimkézési rendszere került 
alkalmazásra. 
 
A GRANIT ügyfél ezenkívül 
a Ravagioli gumiabroncs 
szerelő berendezést válasz- 
totta ki, mellyel  42‘‘mére-

tig gumiabroncsok szerelhetőek. Nehéz 
építőipari gépek komplett felemelése, 
egyszerű karbantartása érdekében ezen 
túlmenően a GRANIT programjából 
14 tonnás, 4 oszlopos  Ravagioli 
emelőberendezés telepítése történt. 

GRANIT számára meggyőző volt Marco Fen-
nel 15 fős csapata, múltbeli pozitív tapaszta-
lata és az a törekvés, hogy lehetőleg számos 
szolgáltatást házon belül legyenek képesek 
nyújtani. „A helyszíni tanácsadás nagyon 
kompetens és partneri volt. A végső ered- 
ményt bemutató 3D-ábráknak és a terek- 
nek a megjelenítése jó benyomást tett ránk. 
A polcok optikailag egyszerűen megnyerőek“ 
örül a tulajdonos az új eladótérnek. 

GRANIT team gratulált a megnyitáshoz:  Philipp Saß GRANIT shop tanácsadó, Ludger Paßmann GRANIT külszolgálati területi vezető, Marco Fennel MF 
ügyvezető, Ralf Kamp GRANIT értékesítési vezető, Stefan Wiedersprecher és Marvin Falke MF értékesítési vezető valamint Dennis Aldag GRANIT shop 
tanácsadó (balról jobbra.)



ÚJ
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GRANIT 015 szűrőrendszer

Hidraulikus- és zsírzási közegek szűrt feltöltésére & átszivattyú- 
zására, üzembehelyező öblítésre vagy állandó mellékáramlású 
szűrésre. 
Következő célokra:
• hordozható & mozgatható szűrőaggregátok
• tiszta feltöltés és öblítés
• főáramú szűrő tehermentesítése
• berendezéseknél állandó rendelkezésre állás
• hidraulikus- és zsírzási közegek  

hoszabb eltarthatósága

 
 
Cikkszám: 85004130

GRANIT GR30 rotátor

Csatlakozó menet BSP: G 3/8“
Forgatónyomaték (Nm): 25 MPa esetében: 800
Nyomás (bár): 250
Tömeg (kg): 15
Markoló zárása 
max. nyomás (bár): 300
Markoló nyitása 
max. nyomás (bár): 200
Ajánlott olajáramlás (l/perc): 20
Max. dinamikus tengelyterhelés (kN): 15
Max. statikus tengelyterhelés (kN): 30

Cikkszám: 25702801

GRANIT tömlő EN 853 2SN

2SN DN 10 - 3/8“ EN853 87002003L=50m
Névleges méret: DN 10 - 3 8“
Hajlítási sugár (mm): 130
Présfoglalat (nem hámozós): 87002003

Cikkszám: 87000003
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GRANIT elektromágneses szelep
6/2 - utas

SWV-E (DVS 6, peremezhető) 50 l/perc
Elektromos átkapcsoló szelep, pl. 2  kettős működtetésű henger 
között. Szelepek nyomás alatt kapcsolhatóak. Max. 5 szelep egy 
szelepblokkban összeperemezhető.
85020012 kockás dugasz nem a szállítás tartozéka.

Nom. üzemi nyomás szivárgó olaj elvezetése nélkül, P: 315 bár
Csatlakozás BSP: 1/2“
Feszültség (V): 12

Cikkszám: 87001000

GRANIT hidraulika választék legnépszerűbb elemei
GRANIT hidraulikus program széles választéka
Neuheiten zusammengestellt.
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GRANIT aggregát 
5,5KW-15,4 l/perc 70L

Kézi működtetésű útszelep, visszáramú szűrő levegőztető- és 
légtelenítő szűrővel, szennyezettség kijelzés, üzemi nyomás-
hoz manométer elzárócsappal, feltöltöttség kijelzés, szivárgó 
olaj csatlakozás, 4 görgő, 2 fékezhető
• üzemi nyomás max. (bár): 180
• áramlási térfogat (l/perc): 15,4
• tartály térfogat (l): 70
• teljesítmény max. (kW): 5,5
• szállítási térfogat (cm³/ford.): 11
• szivattyú típusa: fogaskerekes szivattyú
• feszültség (Volt/Hz): 230/400V-50Hz 
 
Cikkszám: 85004079

GRANIT homlokrakodó
LVM92B-R-LS készlet

Homlokrakodó szelep, keresztkapcsoló kar elektromos kapcso-
lóval, multikuplung 2PS06-4-12G-F-C. Párhuzamos kapcsolású 
szelep, minden szekcióban terheléstartó szeleppel, Load-Sensing 
úszóállással és reteszeléssel.
• üzemi nyomás: max. 250 bár 
• visszaáramlási nyomás (T) max. 10 bár  
• névleges térfogatáramlás: max. 90 l/perc  
• csatlakozás P & A-B(BSP): G 1/2“ 
• csatlakozás T (BSP): G 3/4“ 
• csatlakozás LS (BSP): G 1/4“ 

Cikkszám: 87001023
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A kétévente Eisenachban megrendezett de- 
mopark kiállítás a szakemberek találkozóhe-
lye. Az idei évben június 11. és 13. között. A 
zöld ágazat legnagyobb európai szabadtéri 
kiállítását tizedik alkalommal rendezik meg. 
250.000 négyetméteren mintegy 500 kiállító 
a kert- és tájépítés valamint a sport- és golf-
pályák ápolási, karbantartási újdonságait 
mutatja be. 
GRANIT a Gartenland leányvállalatával kö- 

zös standon mutatja be termékeit. A Kertés-
zet & Erdészet alkatrészkereskedelem speci-
alistái mutatják be átfogó választékukat, a 
témák néhány központi pontját, a ‚Kertészet 
& Erdészet‘ új. 7. számú katalógusa 1600 
oldalon a víztechnika területének termékeit 
is prezentálja. 

 

Ezenkívül a hidraulika specialistái az 
érdeklődőknek a GRANIT hidraulika program 
sokrétű lehetőségeit is bemutatják. 

Friedrich Grewe ülésspecialista izgalmas 
betekintést nyújt az ülések világába, spe-
ciálisan a kommunális technika területén. A 
kiállítás látogatói benyomást nyerhetnek a 
shop-és műhely modulok egyedi kialakítási 
lehetőségeiről. GRANIT a Stubai és KS Tools 
cégek szerszámait ajánlja. GRANIT webshop 
által a helyszínen, számítógépen keresztül 
bemutatásra kerül az, hogy kereskedő a 
partnershop segítségével saját web-oldalát 
onlineshoppá alakíthatja át. 

Apró figyelmességként minden szakkereske- 
dőt a GRANIT standjánál kupon ellenében 
türingiai sültkolbásszal vendégeljük meg. 

Az elérhető GRANIT 
demopark 2017 kiállításon GRANIT  
bemutatja ajánlatát és kulináris  
meglepetéssel szolgál. A128/130 STAND

Name, Vorname Firma

Kunden-Nr. PLZ, Ort

COUPON

Thüringer Bratwurst

Bei Abgabe des Coupons am Stand A128/130
erhalten Sie eine Thüringer Bratwurst gratis!
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