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W ofercie produkty najlepszych producentów:

ROCKINGER

Member of JOST-World

Nowy rok, nowe katalogi 
Nowe Katalogi 2, 3, 5 i 10 to doskonałe narzędzie na 
rok 2014 - ponad 7.500 nowych artykułów w ofercie 

By utrzymać szeroki asortyment towarów GRANIT 
na najwyższym poziomie, zgodnym z najnowszymi 
zapotrzebami, jesteśmy gotowi na duży wysiłek. 

Zespół GRANIT przygotował na nowy rok w 
związku z tym aż cztery nowe katalogi. Katalog 
2 „Części zamienne do ciągników“, Katalogi 3 
„Silnik“ oraz Katalog 5 „Instalacja elektryczna“ 
zostały rozszerzone o nowe, innowacyjne produk-
ty. Zupełną nowością jest Katalog „Skrzynia bie-

gów & oś przednia“. Katalogi GRANIT objemują w 
sumie 5.632 stron, a przestawiona w nich oferta 
została uzupełniona o 7.500 produktów.

Dzięki nowo opracowanym Katalogom GRANIT 
nasi Partnerzy mogą energicznie rozpocząć nowy 
rok, dostosowując swoją ofertę wprost pod swoich 
klientów. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania 
lub też brakuje wam poszczególnych katalogów, 
zapraszmay do kontaktu z naszymi pracownika-

mi: z Działem Obsługi Klienta pod numerem 061 
896 74 80, za pośrednictwem internetu na www.
granit-parts.pl lub z przedstawicielem handlowym 
naszej fi rmy.

Zespół GRANIT z optymizmem czeka na nowy 
rok i cieszy się już na dalszą udaną współpracę. 
Życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku!

STYCZEŃ 2014

Wśród nowości w Katalogu 2 
znajdują się m.in. produkty KS-
TOOLS, GRAMMER i 
WALTERSCHEID.

W Katalogu 10 znajduje się 
pełen wybór produktów 
LUK, między innymi zestawy 
sprzęgieł, sprzęgła, tarcze 
sprzęgieł i wysprzęgliki. 

Jednym z najbardziej pożądanych 
produktów z Katalogu 3 jest 
Wskaźnik stopnia zużycia fi ltra 
STANADYNE. W przyszłości w 
katalogu 3 będzie można znaleźć 
również fi ltry wstępne, wzierniki i 
osłony marki Fleetguard.

Katalog 5 zawiera 
ekskluzywną, szeroką ofertę 
akumulatorów Varta.
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NOWOŚĆ
W KATALOGU 2

NOWOŚĆ
W KATALOGU 

Nowe Katalogi 2, 3, 5 i 10 dostępne od teraz!

GRANIT Pokrowce 
od strony 1363

KS TOOLS Demontaż 
szyb - zestaw
od strony 998

GRAMMER Siedzenia do 
maszyn budowlanych
od strony 1355

STANADYNE Wskaźnik 
stopnia zużycia fi ltra
od strony 6

GRANIT
Chromowane rury wydechowe i 
obejmy
od strony 1139

WALTERSCHEID
Łącznik górny i akcesoria
od strony 470

Fleetguard Filtry wstępne, 
wzierniki i osłony
od strony 16

Katalogi 2
Części zamienne do ciągników

Katalogi 3
Silnik
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NOWOŚĆ
W KATALOGU 5

NOWOŚĆ
W KATALOGU 10

7.500 nowych artykułówna 5.632 stronach!

WAECO Zestaw do serwisowania 
klimatyzacji
od strony1527

VARTA Akumulatory
od strony 477

BLAUPUNKT Radia
od strony 1382

GRANIT Tłumiki 
drgań skrętnychr
od strony 200

LUK
Sprzęgła, tarcze i wysprzęgliki
od strony 522

SAUER DANFOSS 
Orbitrole układu kierowniczego
od strony 917

GRANIT Dźwignia skrzyni 
biegów i części zamienne
od strony 237

Katalogi 5
Instalacja elektryczna

Katalogi 10
Skrzynia biegów i oś przednia



Od teraz - zupełnie nowy: 

Sklep internetowy GRANIT 
Nowy Sklep internetowy GRANIT oferuje udoskonalną funkcję wyszuki-
wania oraz więkzy komfort nawigacji. Aplikacja działa zarówno na kom-
puterach, jak i tabletach oraz smartfonach. Zapraszamy do skorzystania z 
nowego sklepu!

Sklep internetowy GRANIT
Nowy Sklep internetowy GRANIT oferuje udoskonalną funkcję wyszuki-
wania oraz więkzy komfort nawigacji. Aplikacja działa zarówno na kom-
puterach, jak i tabletach oraz smartfonach. Zapraszamy do skorzystania z 
nowego sklepu!

Przeskanuj kod i wypróbuj nową, 
mobiną wersję sklepu interneto-
wego na www.granit-parts.pl .
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Programy poszczególnych szkoleń i wykładów można znaleźć na www.granit-parts.pl w zakładce - Program szkoleń Akademii GRANIT.

Data Szkolenie Opis

07.– 08.01.14 T-UVWHZ Kontrola wciągarek, podnośników i narzędzi ciągnionych - szkolenie z zaświadczeniem 
09.01.14 B-EM Zarządzanie magazynem części zamiennych
14.01.14 T-DE01 Mechaniczne pompy wtryskowe - szkolenie podstawowe
15.01.14 T-DE02 Pompy/dysze i system wtryskowy Common-Rail - szkolenie podstawowe
16.01.14 T-DE03 Pompy/dysze i systemy wtryskowe Common-Rail - szkolenie zaawansowane
20. – 22.01.14 T-UVGS/EM Wykwalifi kowany pracownik/specjalista z zakresu maszyn do prac ziemnych i wózków jezdniowych
24.01.14 B-WW3 Gospodarka towarowa Sewiga
27.01.14 T-E01 Elektryka pojazdów - szkolenie podstawowe
28.01.14 T-E02 Elektryka pojazdów - szkolenie zaawansowane
29.01.14 T-GW01 Wały przegubowe - szkolenie podstawowe
30.01.14 T-DM01 Szkolenie z zakresu silników Diesla
03.02.14 B-VKL Sprzedaż części zamiennych - specjalista IHK (niem. IPH) z zakresu części zamiennych
04.02.14  B-VKL Sprzedaż części zamiennych - specjalista IHK (niem. IPH) z zakresu części zamiennych
 T-DE01 Mechaniczne pompy wtryskowe - szkolenie podstawowe
05.02.14 B-EK Zakup części zamiennych - specjalista IHK (niem. IPH) z zakresu części zamiennych
 T-DE02 Pompy/dysze i system wtryskowy Common-Rail - szkolenie podstawowe
06.02.14 B-BG Podstawy ekonomii przedsiębiorstwa / prowadzenie magazynu 
 T-DE03 Pompy/dysze i system wtryskowy Common-Rail - szkolenie zaawansowane
07.02.14 B-LO Organizacja magazynu - specjalista IHK (niem. IHP) z zakresu części zamiennych
10. – 11.02.14 T-KT01 Technika klimatyzacji - szkolenie podstawowe z zaświadczeniem
12.02.14 T-E01 Elektryka pojazdów - szkolenie podstawowe
 T-EF02 Szkolenie kompetencji zawodowych dla specjalistów z zakresu elektryki
13.02.14 T-E02 Elektryka pojazdów - szkolenie podstawowe
13.– 14.02.14 B-RBM  Obsługa reklamacji
18.– 19.02.14 T-HY Systemy hydrauliczne - szkolenie podstawowe
20.02.14 T-LSG Przekładnia przełączalna - szkolenie podstawowe
24. – 25.02.14 T-KT01 Technika klimatyzacji - szkolenie podstawowe z zaświadczeniem
26.02.14 T-KM01 Naprawa małych silników - szkolenie podstawowe
 T-DL01 Hamulce pneumatyczne - szkolenie podstawowe
27.02.14 T-KM02 Hydrostatyczne napędy w Rasentrac
 T-FT01 Osie i hamulce - szkolenie podstawowe 

Program szkoleń Akademii GRANIT na rok 2014
Zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenia  w styczniu i w lutym!


