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Doskonałe narzędzia z doliny Stubai

Szeroki wybór narzędzi Stubai jako nowość w ofercie 
produktów dla techniki leśnej od GRANIT PARTS

Wśród przepięknych krajobrazów doliny Stu-
bai, niedaleko Innsbrucka, znajduje się siedziba 
przedsiębiorstwa Stubai. Ofi cjalna nazwa fi rmy 
brzmi: Stubai Werkzeugindustrie reg.Gen.m.b.H. 
Powstała ona dzięki współpracy 24 zakładów 
z doliny, które oprócz doskonałych narzędzi, 
produkują również urządzenia ogrodowe, 
narzędzia tnące, produkty dla lotnictwa 
czy ozdobne elementy kute.

Przedsiębiorstwo może pochwalić się 
100-letnią historią. W 1897 roku mistrzo-
wie z regionu zawiązali współpracę w ramach ce-
chu. W 1960 roku fi rma przyjęła obecna nazwę. 
Tak naprawdę jednak korzeni sukcesu i tradycji 
przedsiębiorstwa można szukać już w XIV wie-
ku w Tyrolu. Od tego czasu region doliny Stubai 
słynie z produkcji narzędzi.

Stubai to obecnie zarówno dom handlowy, który 
sprzedaje produkty członków fi rmy, jak i zakład 

produkcyjny, odpowiadający na wymagania 
przemysłu.

Od teraz również Klienci GRANIT 
PARTS mogą skorzystać z oferty fi rmy Stubai. 
Obok klasycznych narzędzi do prac leśnych, jak 
siekiery, topory, obracaki czy sapie, można również 
wybrać jedną z wielu wersji kleszczy do transportu 
drewna.

Korzyści dla Klientów GRANIT PARTS są widoczne 
od razu: produkty Stubai rozszerzają ofertę GRA-
NIT PARTS o artykuły najwyższej jakości i podnoszą 
konkurencyjność handlowców w zakresie techniki 
leśnej.

Wstępny wybór porduktów Stubai został przedsta-
wiony w ofercie: „Las - oferta specjalna“ GRANIT 

PARTS. Pełen asortyment jest dostępny 
w sklepie internetowym na www.
granit-parts.pl. Dzięki współpracy 
ze Stubai, GRANIT PARTS zyskła 

kompetentnego i niezawodnego 
partnera, zapewniającego narzędzia 

najwyższej jakości, które spełniają wy-
sokie wymagania zarówno samej fi rmy 

GRANIT PARTS, jak i jej Klientów.
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Najlepsze produkty na sezon 2013/2014
„Las-oferta specjalna“ od GRANIT PARTS to broszura, przedstawiająca na 34 stronach najlep-
sze produkty w zakresie pozyskiwania drewna i pielęgnacji drzew.

Obok sprawdzonych produktów, w najnowszej ofercie GRANIT PARTS zostały przed-
stawione również zupełnie nowe artykuły do prac w lesie, które od teraz uzupełnią 
na stałe naszą ofertę.

Wraz z koniec lata rozpoczyna się okres zinten-
syfi kowanych prac w lesie. By każdy partner 
handlowy GRANIT PARTS mógł zaspokoić za-
potrzebowanie swoich klientów w tym obszarze, 
nasza fi rma przygotowana specjalną ofertę typu 
„hurt netto“, zawierającą wiele narzędzi i innych 
produktów do prac w lesie.

Asortyment przedstawiony w broszurze zawiera 
produkty różnych producentów, m.in. Stubai, 
Helly Hansen, Peltor, Oeberg, Fiskars i Och-
senkops oraz oczywiście marki GRANIT. Dzięki 

temu handlowcy mogą przygotować się zgodnie 
z własnym zapotrzebowaniem do sezonu. Oprócz 
produktów związanych z bezpieczeństwem pra-
cy, takich jak odzież roboczą, obuwie, rękawice, 
kaski, oferta zawiera również wszystko, co ważne 
w temacie ręcznego i maszynowego pozyski-
wania drewna, a także dodatkowe akcesoria, 
związane ze samarowaniem silników czy zna-
kowaniem drzew.

„Las - oferta specjalna“ od GRANIT PARTS to 
stwarza doskonałą okazję, by rozszerzyć swój 

asortyment i przygotować atrakcyjną ofertę dla 
klientów końcowych przed początkiem sezonu 
2013/2014. 

Pełen asortyment narzędzi i akcesoriów do prac 
w leśnie można znaleźć w Katalogu 7 „Ogród & 
Las“, a także w sklepie internetowym na stronie 
www.granit-parts.pl . W razie pytań prosimy o 
kontakt z przedstawicielem handlowym lub nas-
zymi pracownikami z Centrum obsługi Klienta. 

Zestaw ochronny PELTOR

Najwyższa ochrona przy pracach w lesie dzięki zes-
tawowi cohronnemu marki PELTOR. Kask ochronny 
G3000M UNVICATOR zbudowany jest z tworzywa 
ABS, zabezpieczonego przed działaniami promieni 
UV. Regulowany system grzechotek, gładki wzór bez 
ostrych czy wystających elementów oraz doskonała 
wentylacja zapewniają komfort pracy. Zintegrowany 
czujnik UV zapewnia kontrolę nad wytrzymałością 
materiału. Kask odpowiada normie EN 397. Kolor - 
pomarańczowy, odblaskowy. Nr artykułu: 52471205 
- dostępny w ofercie GRANIT PARTS

Ostrzałka do  
łańcuchów CS-X Chain-Sharp®
Podstawą przy pracy z piłami spalinowymi jest ostry 
łańcuch. Dlatego tak niezbędnym narzędziem staje 
się ostrzałka Chain-Sharp CS-X. Zmiana z lewego 
na prawy ząb następuje przez obrócenie narzędzia. 
Boczny otwór zapewnia szybką wymianę pilników. 
Instrukcja obsługi jest dodatkowo przedstawiona w 
postaci symboli na samym urządzeniu. Sprzęt jest 
produkowany w Niemczech. Zestaw składa się z 
ostrzałki, 2 pilników okrągłych oraz ogranicznika 
głębokości..

Lina do prac leśnych – 
przygotowana do użycia
Wytrzymałość, niezawodność i bezpieczeństwo - to 
cechy, które powinien mieć każdy sprzęt do prac 
leśnych. Dlatego też, z myślą o profesjonalnych 
użytkownikach, GRANIT PARTS oferuje specjalną linę 
do prac leśnych. Lina jest dokładnie uszczelniona i 
przygotowana do użycia. Wyposażona jest dodat-
kowo w pętlę i ostrą końcówkę oraz stalowy rdzeń. 
Lina dostępna jest w wersji o średnicy od 8 do 14 
mm i nadaje się do użycia we wciągarkach linowych.



www.granit-parts.plGRANIT PARTS Części Zamienne Sp. z o.o. Sp. k. - tel. 061 896 74 80 - faks 061 896 74 90

W przypadku odzieży do prac w lesie, waz-
niejsze od komfortu staje się bezpieczeństwo. 
Seria odzieży Super Comfort od GRANIT PARTS 
kładzie jednak nacisk na oba aspekty - zapewnia 
bezpieczną, ale róeniaż wygodną pracę w lesie.

Poszczególne elementy ubioru serii Super Comfort 
przekonują do siebie niewielką wagą, doskonałym 
dopasowaniem i gwarancją pełne swobody 
ruchów. Włókna funkcyjne zapewniają dodakotow 
optymalne wyrównanie temperatury, niezbedne 
szczególnie przy bardziej obciążających pracach.

Elementy odblaskowe zapewniają dobrą 
widoczność, niezależnie od miejsca pracy. 
Jednocześnie seria Super Comfort to gwarancja 
pełnego bezpieczeństwa. Wszystkie elementy 
ubioru serii Super Comfort sa uznane przez FPA 
(Komisja Atestacji Techniki Leśnej w Niemczech). 
Zarówno spodnie, jak i ogrodniczki z wkładką 
przeciwprzecięciową, skonstruowane są z 
rozciągliwego materiału w obszarze ud oraz z 
wytrzymałej, wodoodpornej tkaniny Oksford w 
obszarze piszczeli. Kolana chronione są przez 
tkaninę Cordura. Obie pary  spodni gwarantują 1 
stopień ochrony przeciwprzecięciowej. 

Również kurtka do prac leśnych Super Comfort 
nie ustępuje w niczym wyżej opisanym spodniom. 
Przedłużony tył, gumowy ściągacz w pasie, zinte-
growane pętle na narzędzia oraz żółte odblaski na 
plecach gwarantują zarówno bezpieczeństwo, jak 
i komfort pracy.

Dzięki serii Super Comfort od GRANIT PARTS, 
nasi partnerzy handlowi mogą zaoferować swoim 
klientom odzież ochronną najwyższej jakości, 
gwarantującą zarówno bezpieczeństwo pracy, 
jak i pełną swobodę ruchów. Kolorystyka odzieży 
odpowiada aktualnym wymaganiom profesjona-
listów, a jednocześnie przekonuje się do niej coraz 
więcej innych użytkowników.

Nowe produkty z serii Super Comofrt zostały 
przedstawione w broszurze „Las - oferta spec-
jalna“. Można je również zamówić poprzez sklep 
internetowy na stronie www.granit-parts.pl oraz 
w Centrum obsługi Klienta.

Nowa odzież ochronna z odblaskami
Seria odzieży Super Comfort zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa

Nr artykułu
52470140-44 

do -66

Bezpieczeństwo i wygoda przy pracy w lesie to podstawowa idea serii Super Comfort

Nr artykułu
52470139-S 
do -XXXL

Odzież serii Super Comfort przekonuje do siebie doskonałymi materiałami oraz praktycznymi odblaskami.
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GRANIT PARTS na demopark 2013 w Eisenach
Targi demopark okazały się być pełnym sukcesem dla fi rmy GRANIT PARTS/ nasze stoisko 
targowe, prz gotowane wraz z Saphir i Gartenland, odwiedziło mnóstwo gości

36.000 gości, 425 krajowych i międzynarodowych 
wystawców, 25 hektarów powierzchni ekspozy-
cji: oto liczby, którymi można scharakteryzować 
demopark - największą w Europie ekspozycję 
maszyn do pielęgnacji terenów zielonych i prac 
komunalnych, odbywającą się na świeżym 
powietrzu. Najważniejszym tematem targów 
w tym roku okazała się technologia wygod-
nej automatyzacji i efektywnej elektryzacji w 
połączeniu z techniką inteligentnego sterowa-
nia. Targi, a dokładniej ich piata edycja, trwały 
od 23 do 25 czerwca 2013 roku. Podobnie 
jak w ubiegłych latach, fi rma GRANIT PARTS 
prezenowała swoją ofertę wraz z Saphir i Garten-
land. Przedsiębiorstwa przygotowały wspólnie 
stoisko targowe, które przyciągnęło wielu gości..

Każdy odwiedzający miał okazję sprawdzić nowe 
produkty, maszyny i urządzenia bezpośrednio 
na miejscu. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa narzędzi warsztatowych: 
jednym z najczęściej testowanych produktów był 
podnośnik warsztatowy marki GRANIT PARTS.

Z wielką radością witano na stoisku GRANIT PARTS 
dobrze znanych i współpracujących handlowców, 

a jednocześnie nawiązano mnóstwo nowych kon-
taktów.

Niezależnie od tego, czy zjawiał się znany czy 
też nowy Klient - atmosfera przy stoisku GRANIT 
PARTS była doskonała. Codziennie wieczorem, 
przy piwie i preclach, losowano wśród gości stół 
do piłkarzyków oraz umilano sobie czas, biorąc 
udział w rozgrywkach piłkarskich na wystawionym 
na stoisku stole.

Wizyta na demopark 2013 należała do niezwykle 
udanych i korzystnych, także powrót do Eisenach 
na kolejne targi w terminie 21-23 lipca 2015 roku 
jest praktycznie pewien.

Zespół GRANIT PARTS dziękuje wszystkim 
odwiedzającym za doskonałą atmosferę. Już 
dziś cieszymy się na kolejne spotkania z naszymi 
stałymi, jak i nowymi Klientami.

Klienci wysoko ocenili System GRANIT dkla 
sklepów

Flagi z logo GRANIT PARTS, SAPHIR i Gartenland wskazywały Klientom drog�.


