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W ofercie produkty najlepszych producentów:

ROCKINGER

Member of JOST-World

Podgrzewanie silnika pozwala oszczędzić paliwo
Calix to jeden z wiodących producentów podgrzewaczy silników w 

Europie - jego ekskluzywny asortyment jest dostępny w ofercie GRANIT

Gdy podczas chłodniejszych pór roku zaczy-
na spadać temperatura, wielu użytkowników 
ciągników i pojazdów użytkowych zauważa 
większe zużycie paliwa przez ich maszyny. 
Poza tym przy zimnie silnik nie zawsze odpa-
la za pierwszym razem, co prowadzi do nasi-
lonego zużycia elementów silnika. To z kolei 
negatywnie wpływa na środowisko, ponieważ 
zwiększa ilość wydzielanych spalin. Badania 
wykazały, że pojazd z zimnym silnikiem wytwar-
za na pierwszym kilometrze tyle samo spalin, 
co pojazd o rozgrzanym silniku na odcinku 400 
kilometrów. Zimny silnik wpływa więc nie tylko 
negatywnie na koszty użytkownia i zużycie, lecz 
również na środowisko.

Mało znanym faktem jest to, iż o zimnym ro-
zruchu nie mówi się wcale dopiero wtedy, gdy 
temperatura otoczenia spada poniżej zera sto-
pni, lecz już przy 10 stopniach Celcjusza. Także 
problem z rozruchem na zimno nie dotyczy tylko 
zimy. Dlatego też sensownym rozwiązaniem jest 
zastosowanie podgrzewacza silnika przez cały 

rok. 

Dzięki urządzeniom marki Calix, GRANIT zyskał 
szeroki asortyment podgrzewaczy silnika. 
Calix - szwedzka fi rma - jest od ponad 50 lat 
wiodącym w Europie producentem elektrycznych 
systemów podgrzewania. Podgrzewacze Calix 
pracują zgodnie z zasadą swobodnej cyrkulacji. 
Obok pdogrzewaczy blokowych, montowanych 
w silniku, dodatkowe elementy umieszczane 
są w wężach chłodzących, co nie ma jednak 
wpływu na przepływ wody. Po włączeniu ciecz 
chłodząca jest podgrzewana i dzięki temu za-
pewnia odpowiednią temperaturę silnika.

Wszystkie podgrzewacze silnika Calix składają 
się z grzałki, kabla montażowego i kabla 
podłączeniowego. Do tego systemy wyposażone 
są w małe złącze wtykowe, montowane z 
zewnątrz. Systemy podgrzewania można 
bezpośrednio podłączyć do prądu lub też użyć 
czujnika z zegarem. Przy niektórych pojazdach 
wymagany jest dodatkowy zestaw montażowy.

Wszystkie produkty Calix są testowane w certy-
fi kowanym labolatorium SEMKO. To niezależny 
instytut kontrolny i certyfi kujący, który ma 
wyposażenie umożliwiające symulację klima-
tycznych warunków oddziałujących na pojazd. 
Dlatego też Klienci GRANIT mogą być pewni, że 
urządzenia Calix spełniają najwyższe wymagania 
dotyczące jakości. Pełen asortyment produktów 
Calix można znaleźć w Katalogu 3 „Silnik“ od 
strony 443 oraz w sklepie internetowym na: 
www.granit-parts.pl .

Produkty  Calix umożliwiają partnerom 
handlowym GRANIT stworzenie dodatkowych 
opcji usług dla ich Klientów.

zużycie paliwa w litrach ilość substancji szkodliwych w kg

Nr artykułu: 380MVP231
(pełen zestaw podgrzewacza z grzałką, kablem 
montażowym 1,0 m; kablem podłączeniowym 
2,5m; adapterem gwintowym)

Zużycie paliwa bez i z podgrzewaczem silnika na 
pierwszych 5 km dla pojazdu o zużyciu 10 l/ 100 
km.
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Porównanie wydzielanych substancji szkodliwych 
przy około 10.000 km na rok i 500 rozruchach na 
zimno z i bez podgrzewacza silnika.
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21. Historyczne Targi polowe po raz kolejny wielkim sukcesem
Jeden z największych zjazdów historycznych pojazdów w Niemczech - i GRANIT jako jeden ze sponsorów

Po roku w Nordhorn/Dolnej Saksonii po raz kole-
jny odbyły się Historyczne Targi Polowe. Towar-
zystwo Treckerclub Nordhorn T.z., zajmujące się 
kultywowaniem tradycji historycznych maszyn i 
urządzeń rolniczych, zaprosiło wszystkich zain-
teresowanych na 21. Historyczne Targi Polowe.

Liczni goście podziwiali przy cudownej pogodzie 
historyczne maszyny i urządzenia rolnicze, ale 
także wiele klasycznych ciągników różnych ma-
rek, m.in. Deutz, Eicher, Lanz-Bulldog, Hanomag 
itd. Największą atrakcją stało się ogromne koło 
Eicher, na którym akrobatyczne pętle wykonywał 
ciągnik Eicher.

Tak, jak w poprzednich latach, także w tym 
roku GRANIT - specjalista z branży rolniczej, 
oferujący największy wybór części do history-
cznych ciągników - był jednym ze sponsorów 
imprezy. Przygotował on również najnowszą 
wersję Katalogu Classic Parts tak, by mogła ona 
ukazać się bezpośrednio na Targach Polowych. 
Na 540 stronach fani historycznych ciągników 
mogą znaleźć części do Deutz, McCormick, Ford-
son, Mercedes i John Deere. Katalog trafi l do rąk 
gości ze wszystkich zakątków Niemiec oraz do 
osób, które przyjechały specjalnie na tę okazję 
z Holandii.

21. Historyczne Targi Polowe były wielkim suk-
cesem, zarówno dla wystawców, gości, jak i dla 
fi rmy GRANIT. GRANIT weźmie również udział  
przyszłorocznej edycji imprezy jako sponsor. W 
centrum zainteresowania mają stać marki Güld-
ner i John Deere.

Podobnie jak w poprzednich latach, historyczne ciągniki i maszyny robiły ogromne wrażenie na odwiedzających

Jeden z wielu historycznych ciągników

GRANIT jako sponsor imprezy Akrobatyczne wyczyny ciągnika Eicher

Zespół GRANIT przy swoim stoisku Liczni goście odwiedzający Historyczne Targi 
Polowe
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Werbung ist ein wichtiger Baustein für das Un-
ternehmensmarketing und  effektives Instrument 
für die langfristige Kundenbindung. Neben Fly-
ern,  Katalogen und Poster gehören dazu auch 
repräsentative Werbemittel, die Sie ihren Kunden 
zu Werbezwecken bei einem Einkauf, als kleine 
Aufmerksamkeit zum Geburtstag oder zu Weih-
nachten oder als Dankeschön für jahrelange Treue 
als Präsent mitgeben können. Der Vorteil für Sie 
als Fachhändler liegt auf der Hand: Durch die 
kleinen Give-Aways machen Sie auf ihr Unter-
nehmen aufmerksam und bleiben im Gedächtnis 
ihrer Kundschaft. 

Mit der neuen Werbemittelbroschüre kann GRA-
NIT ein umfangreiches Angebot mit Werbeartikeln 
präsentieren. Auf 24 Seiten fi ndet sich darin ein 
umfassendes Sortiment an Werbemitteln für die 
unterschiedlichsten Zwecke. Neben Nützlichem 
für Zuhause und Unterwegs, wie etwa Rucksä-
cken, Feuerzeugen, Regenschirmen, Armband-
uhren, Geldbörsen oder Isolierfl aschen, sind in 
der GRANIT Werbemittelbroschüre auch Utensi-

lien für die Arbeit am Schreibtisch, wie beispiels-
weise Schreibmappen, Notizblöcke, Kugelschrei-
ber und Taschenrechner zu fi nden. 

Auch an die Kunden von Morgen hat GRANIT 
gedacht: Mit Werbeartikeln wie Bonbons, Mal-
kreide, Wasserbällen, Luftballons und Karten-
spielen bietet GRANIT zudem Werbemittel mit 
Spaßfaktor an. 

Zuzsätzlich kommen auch Liebhaber von GRA-
NIT Classic Parts auf ihre Kosten: Neben Au-
ßenthermometern hat GRANIT unter anderem 
auch Blechschilder, Frühstücksbrettchen oder 
Pins im Programm. Praktisches für die Werkstatt 
fi ndet sich ebenfalls in der GRANIT Werbemit-
telbroschüre. Mit Taschen-, Einhand,- und Kell-
nermessern, Eiskratzern, Gliedermaßstäben und 
Cutter-Messern ist die Vielfalt groß. Zu guter Letzt 
darf auch ein umfangreiches Bekleidungsortiment 
nicht fehlen. GRANIT bietet neben Poloshirts in 
verschiedenen Farben auch Arbeitswesten, All-
wetterjacken, Mützen und Caps an. Nutzen Sie 

das umfangreiche Angebot, insgesamt stehen in 
der neuen GRANIT Werbemittelbroschüre über 
70 unterschiedliche Werbeartikel zur Auswahl. 
Mit den Werbemitteln von GRANIT bleiben Sie 
bei ihren Kunden spielend einfach in Erinnerung. 

Mehr Teile, mehr Möglichkeiten: Mit dem neuen 
Katalog 14 „MAN, Mercedes-Benz & Universal-
Ersatzteile“ kann GRANIT, der Spezialist für Nutz-
fahrzeuge, Landmaschinen, Gartentechnik und 
Partner des Fachhandels ein umfangreiches Sor-
timent an Ersatzteilen und Zubehör präsentieren. 
Auf 1.100 Seiten können GRANIT-Kunden fortan 
unter mehr als 7.700 Ersatzteile und Zubehör-
artikel bekannter Marken sowie der Eigenmarke 
GRANIT PARTS wählen. Der Schwerpunkt im Kata-
log 14 liegt dabei auf Ersatzteilen und Zubehör für 
die Marken MAN und Mercedes-Benz, zusätzlich 
sind auch Universalteile und ausgesuchte Teile für 
Fahrzeuge der Marken DAF, Iveco, Scania und 
Volvo aufgeführt.

Das Ersatzteil- und Zubehörsortiment umfasst die 
Bereiche Motor, Antrieb, Achsen, Bremsen, Len-
kung, Karosserie und Fahrerhaus sowie Druckluft-
technik, Fahrzeugausstattung, Ladungssicherheit, 
und Warnmarkierungen. Das Angebot ist nach 
Herstellern übersichtlich sortiert, ein Stichwort-

verzeichnis und eine Inhaltsübersicht helfen bei 
der Suche nach dem gewünschten Produkt und 
garantieren die einfache Navigation und Suche. 
Die schnelle Identifi zierung und Auswahl des pas-
senden Artikels erfolgt mittels der Angabe des 
Fahrzeugtyps, der Baureihe oder der Vergleichs-
nummer. Zusätzliche Baumuster-Informationen 
vereinfachen die Suche nach dem passenden 
Ersatzteile zusätzlich.

Mit dem Katalog 14 „MAN, Mercedes-Benz & 
Universal-Ersatzteile“ erweitert GRANIT das 
bestehende Ersatzteil- und Zubehörsortiment 
für Nutzfahrzeuge über die bereits erhältlichen 
Kataloge „Trailer-, Anhänger- und Fahrzeugbau-
teile“ sowie „Werkzeug & Werkstatteinrichtung“ 
und  „Elektrik“ hinaus.

Fachhändler können den neuen Katalog ab sofort 
kostenlos telefonisch im GRANIT PARTS Kunden-
Center unter 04281-712-600 sowie über die 
GRANIT PARTS Gebietsleiter im Außendienst be-

ziehen. Sämtliche Produkte aus den Katalogen 
können auch im GRANIT PARTS Webshop unter 
www.granit-parts.com bestellt werden.

Mit GRANIT in Erinnerung bleiben
Die neue GRANIT Werbemittelbroschüre bietet auf 24 Seiten alles 
rund ums Thema Werbemittel – Viele neue Werbemittel im Sortiment

Ersatzteil-Sortiment für Mercedes und MAN
Der neue GRANIT Katalog 14 „MAN, Mercedes-Benz & Universal-Ersatzteile“ 
präsentiert mehr als 7.700 Ersatzteile und Zubehörartikel
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Nauka zawodu - największa przygoda życia
1. sierpnia był dla 28 nowych uczniów początkiem nauki zawodu w fi rmie Fricke - 

grupa Fricke zatrudnia 87 uczących się i studentów
Sierpień i wrzesień upłynęły w fi rmie Fricke także 
w tym roku pod hasłem nauki zawodu.

1. sierpnia załoga fi rmy powiększyła się o 
28 nowych osób - zupełnie początkujących, 
uczących się pracowników. Przez to łączna liczba 
pracowników, którzy właśnie zdobywają zawód, 
zwiększyła sie do 87 osób. Liczby te mówią same 
za siebie - dla grupy Fricke kwestia dawania 
możliwości młodym ludziom na to, by zdobyli 
wykształcenie, jest niesłychanie istotna.

Obecnie oferujemy naukę w następujących za-
wodach:
- inżynier przemysłowy (licencjat)
- ekonomista (licencjat)

- mechanik maszyn rolniczych i budowlanych
- mechanik pojazdów ciężarowych
- specjalista ds. sprzedaży hurtowej
- specjalista ds. logistyki
- pracownik przemysłu metalowego, specjalizac-
ja - technika konstrukcji

Carsten Deter, szef Działu Personalnego grupy 
Fricke, jest w pełni przekonany o idei. „Wazne 
jest dla nas, by zaoferować osobom uczącym 
się nie tylko miejsce pracy, lecz również zebrane 
przez wiele lat, niezwykle cenne doświadczenia i 
wiedzę. Wkraczanie na ścieżkę rozwoju zawodo-
wego o niezwykle ważny i fascynujący moment 
w życiu każdego człowieka. Chcemy, by chwile 
te były wypełnione jak najbardziej pozytywnymi 

doświadczeniami.“

Dla nowych pracowników zorganizowano spec-
jalne przyjęcie powitalne. Obok prezentacji sa-
mego przedsiębiorstwa, przedstawiono również 
poszczególne obszary działalności. Podczas 
wspólnego obiadu oraz rozrywek typu outdoor 
nowi pracownicy mogli nawiązać pierwsze kon-
takty.

Więcej informacji o możliwości nauki i pracy w 
fi rmie Fricke można znaleźć na stronie: kariere.
fricke.de .

Znalezienie odpowiedniej zabawki.. jest dziecinnie proste!
Ukazał się nowy Katalog z Zabawkami GRANIT - 

294 nowe produkty w ofercie
Wielki powód do radości dla młodszych i stars-
zych dzieci: ukazał się już nowy Katalog z Za-
bawkami 2013/2014 GRANIT. 

Zabawki drewniane, jak np. całe gospodarstwa, 
zagrody czy fi gurki zwierząt, ciągniki czy maszyny 
rolnicze w miniaturze, a także gry planszowe i 
puzzle: na 184 stronach Klienci GRANIT znajdują 
wszystko, co powoduje, że na twarzy dzieci poja-
wia się szeroki uśmiech. Oferujemy szeroki wybór 
zabawek marek Bruder, Siku, Schuco, Dicke, BIG, 
Kids Globe oraz Schmidt.

W katalogu można znaleźć także mały drewniane 
traktory marki GRANIT. Po raz pierwszy w ofercie 
ujęte się zabawki fi rmy Smoby. Łącznie w katalo-
gu pojawia się 294 zupełnie nowych produktów. 
Podobnie jak w poprzednich latach, przedstawi-
one ceny dotyczą klientów końcowych.

By atrakcyjnie zaprezentować nowy katalog, w 
zestawie dostarczamy plakat i stojak na ladę. 
One na pewno przyciągną uwagę Państwa Kli-
entów.

28 nowych pracowników uczących się zawodu w fi rmie Fricke Wspólnie w drodze do sukcesu - motto przedsiębiorstwa, którego nowi pracow-
nicy uczyli się podczas zabawy


