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Rewolucja w technice fi ltrów paliwowych
Wskazanie zużycia fi ltra Stanadyne to doskonałe zabezpieczenie 

silników Diesla/ GRANIT ofi cjalnym serwisantem

Często moment ten następuje po wielu robo-
czogodzinach maszyn, które pracują już przy 
obniżonej wydajności. Oprócz tego kolejnym 
pojawiającym się wtedy problemem jest nadmier-
ne obciążenie innych elementów: pompy wtrysko-
wej, dysz czy głowicy cylindrów. Takim sytuacjom 
można jednak zapobiec. Dzięki rewolucyjnemu 
wskazaniu zużycia fi ltra (informującemu o ewen-
tualnej konieczności wymiany Filter Change Indi-
cator - FCI) fi lrmy Stanadyne spóźnione wymiany 
fi ltrów i związane z nimi spadki wydajności należą 
już do przeszłości. 

 Firma Stanadyne, z siedziną w Connecticut/USA, 
już od 1952 roku należy do wiodących produ-
centów pomp paliwowych i elementów silników 
Diesla. Firma GRANIT, będąca ofi cjalnym deale-
rem i serwisantem produktów Stanadyne, oferu-
je w swoim sklepie internetowym nowy moduł, 
umożliwiający kontrolę przepuszczalności fi ltrów 
paliwowych. 

Wskazanie zu�ycia fi ltra mo�na podł�czy� do 
elementów FM 1, FM 100 i FM 1000 Fuel 

Manager®. Znajduj� 
one zastosowanie 
przede wszystkim u 
nast�puj�cych produ-
centów: New Holland, 
John Deere i Massey 
Ferguson. Dzi�ki wska-
zaniu u�ytkownik jest 
zawsze na bie��co infor-
mowany o tym, czy powi-
nien wymieni� fi ltr paliwowy.

Sposób działania wskazania 
zu�ycia fi ltra Stanadyne jest pros-
ty: moduł podł�czony do strony 
ss�cej obiegu niskoci�nieniowego, 
mi�dzy zbiornikiem a pomp� ss�c� 
w obudowie fi ltra głównego lub 
wst�pnego, reaguje na pró�ni� spowodowan� 
zmniejszon� dawk� paliwa. Cztery stopnie 
ostrzegawcze wskazuj� na stopie� zabrud-
zenia fi ltra. Wskazanie jest bardzo czułe, po-
kazuje odpowiednie warto�ci ju� przy lekko 
podwy�szonym podci�nieniu 0,15 bar. Najpó�niej 

przy wskazaniu 4 stopnia ostrzegawczego, 
odpowiadaj�cemu podci�nieniu 0,29 bar, nale�y 
wymieni� fi ltr paliwa.

Korzy�ci dla Klientów GRANIT s� do�� oczywiste: 
nasi partnerzy mog� zaproponowa� swoim klien-
tom niezawodne narz�dzie kontrolne, doskonale 
chroni�ce cz��ci silnika przed przedwczesnym 
zu�yciem. Dodatkowo mog� wł�czy� w t� ofert�  
równie� sam� usług� wymiany fi ltra.

Wskazanie stopnia zu�ycia fi ltra fi rmy Stanadyne 
jest od teraz dost�pne w Sklepie Internetowym 
GRANIT oraz w Centrum obsługi Klienta pod 
nr 37499019.

wskazanie stopnia zużycia fi ltra kontroluje stronę ssącą obiegu niskociśnieniowego. 
Żółta membrana reaguje na próżnię i przesuwa się stopniowo w stronę czerwonego 
obszaru, który jest symbolem konieczności wymiany fi ltra.

1. stopień
0,15 bar

2. stopień
0,2 bar

3. stopień
0,25 bar

4. stopień
(czerwony 
obszar)
0,29 bar

Dane techniczne i wymiary: 

• temperatura robocza: -40 do +120°C
• dokładność: ± 10% (at 8.5 In. Hg) 
• moment obrotowy: 100 lbf-in (11.3 N•m) 
• gwint: 3/8-16 UNC-2A
• długość całkowita: 2.5 Zoll (64 mm)
• długość całkowita z oprawą 3.4 Zoll (87 mm)
• średnica: 1.26 Zoll (32 mm)
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Zawsze w odpowiednim miejscu
Laserowy system pomiaru KOCH zapewnia najwyższy 

komfort przy pomiarze osi - przy pełnej elastyczności zastosowania

Profesjonalista w zakresie klimatyzacji
Zwiększ własną wydajność z  zestawem do serwisu klimatyzacji 

WAECO - doskonała oferta GRANIT

Każdy, kto używa maszyn rolniczych na trudnych 
do pokonania drogach, zna ten problem: każda 
dziura, każde wzniesienie prowadzi z czasem do 
przestawienia geometrii osi. W efekcie użytkownik 
zmaga się z ściąganiem maszyny na prawo lub 
lewo, jednostronnym zużyciem opon, tarciem 
tocznym i związanym z nim podwyższonym 
zużyciem paliwa oraz materiału. Zapobiec można 
temu jedynie poprzez regularne kontrole i korekty 
ustawień osi oraz nachylenia kół. 

Laserowy system pomiaru HD-30 LM fi rmy 
KOCH umo�liwia błyskawiczny pomiar geo-
metrii zawieszenia i osi. Urz�dzenie z głowic� 
pomiarow�, obracaln� o 3600 pozwala na do-
konanie pomiaru osi bezpo�rednio w ruchu.  

Podnoszenie pojazdu oraz kompensacja nie s� 
konieczne, jednak w razie potrzeby równie� mog� 
by� przeprowadzone. Dzi�ki opatentowanemu 
uchwytowi HD-30 LM mo�na dokona� pomiaru 
wst�pnego osi przedniej wraz z przygotowan

Kolejnym istotnym elementem HD-30 LM 
jest elektroniczny pomiar k�ta nachylenia. Po 
naci�ni�ciu zaledwie jednego przycisku mo�na 
sprawdzi� na wy�wietlaczu nachylenie kół. Ws-
zystkie warto�ci dokonanych pomiarów mog� 
zosta� wprowadzone do protokołu, przeniesione 
do podł�czonego komputera i wydrukowane. iem 
w przeci�gu zaledwie siedmiu minut.

HD-30 M jest zalecane przez wiod�cych produ-

centów. System jest przystosowany do mobil-
nego i elastycznego zastosowania, a doskonały 
stosunek ceny do jako�ci gwarantuje szybk� 
amortyzacj� kosztów zakupu.

Laserowy system pomiaru KOCH HD-30 LM 
z nr artykułu 50699000 jest przedstawiony 
szczegółowo w katalogu 5 „Instalacja elek-
tryczna“ na stronie 1 418. Mo�na go równie� 
zamówi� w Sklepie Internetowym GRANIT.

Każdy, kto pracuje w ciągniku przy bardzo wy-
sokich temperaturach, wietrze czy deszczu wie, 
jak wielki komfort może zapewnić klimatyzacja w 
pojeździe. By móc spełniać oczekiwania swoich 
klientów, każdy profesjonalny handlowiec i 
właściciel warsztatu, powinien zapewnić ofertę 
serwisowania klimatyzacji.

GRANIT podj�ł współprac� z WAECO, poniewa� 
fi rma ta nale�y do jednego z najbardziej kompe-
tentnych partnerów w obszarze techniki klima-
tyzacji. Od ponad 30 lat WAECO przekonuje do 
siebie swoim do�wiadczeniem, innowacyjno�ci� 
oraz zaanga�owaniem, dzi�ki czemu zdobyła 
bardzo wysok� pozycj� w�ród dostawców 
pierwszego wyposa�enia, uznanie w�ród innych 
producentów i miano wiod�cej pod wzgl�dem 
technologicznym fi rmy w zakresie klimatyzacji

Zestaw do serwisu klimatyzacji ASC 2000G 
fi rmy WAECO pozwala wła�cicielom warszta-
tu na rozszerzenie ich oferty o usług�, która 
z pewno�ci� zostanie doceniona przez ich kli-
entów. Urz�dzenie mo�e by� stosowane mobilnie. 
Do jego wyposa�enia nale�y czytelny, ruchomy 
wy�wietlacz, zbiornik na 21 kg oraz pompa 
pró�niowa 5 Kfz/h. Zintegrowana, aktualizo-
wana baza danych ilo�ci napełniania zapewnia 
stał� dost�pno�� niezb�dnych informacji.

Zestaw do serwisu klimatyzacji ASC 2000G , 
wraz z 12 kg �rodka chłodz�cego, 8 m w��em, ter-
mometrem cyfrowym, lamp� na podczerwie� 
oraz zapasem �wie�ego oleju i �rodka kon-
trastowego, jest dost�pny w Sklepie Interne-
towym GRANIT pod nr 652990005. Skor-
zystaj z okazji i zosta� z pomoc� zestawu 

ASC 2000G fi rmy WAECO ju� dzi� profesjonal-
nym partnerem w zakresie serwisu klimatyzacji 
dla swoich klientów.

HD-30 LM jest wyposażony w głowicę pomiarową 
EasyTouch, obracalną o 3600. 

Skala magnetyczna HD-30 LM Elektroniczny pomiar nachylenia kół.
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Rolnicy coraz częściej pracują także w nocy. By w 
takich warunkach móc bezpiecznie i w miarę kom-
fortowo wykonać swoje obowiązki, potrzebują 
optymalnego oświetlenia. Refl ektory robocze 
LED fi rmy HELLA posiadają wyższą temperaturę 
barwy niż żarówki halogenowe, dzięki czemu 
zapewniają oświetlenie zbliżone do światła dzi-
ennego. Gwarantuje to mniej męczącą pracę oczu 
kierowcy, a każde zmniejszenie obciążenia fi zycz-
nego pozwala na zwiększoną koncentrację i przez 
to - bardziej wydajną pracę. To najważniejsze ar-
gumenty, przekonujące do zmiany wyposażenia.  

Power Beam 1500 to idealny refl ektor roboczy 
LED, łączący doskonałą wydajność i praktyczną 
budowę. Refl ektor został skonstruowany tak, 
by móc być uniwersalnie zastosowany dzięki 
swoim niewielkim wymiarom. Światło sześciu 
wydajnych LED zostaje podzielone przez złożony 
multi-refl ektor na obszar roboczy. Refl ektor Power 

Beam 1500, dzięki doskonałej wydajności, może 
z powodzeniem zastąpić standardowe refl ektory 
halogenowe (np. H3/55 W) i to przy bardzo niskim 
zużyciu energii - zaledwie 22 W. 

Refl ektor Power Beam 1500 LED jest dostępny w 
ofercie GRANIT w pięciu różnych wersjach pod 
następującymi numerami:
• 4551GA 996288001 
oświetlenie dalekiego pola, szybka rozpraszająca 
przejrzysta
• 4551GA 996288011 
 oświetlenie pola bliskiego, szybka rozpraszająca 
ze strukturą
• 4551GA 996288021
 oświetlenie dalekiego pola, szybka 
rozpraszająca przejrzysta, kabłąk Heavy Duty
• 4551GA 996288031 
 oświetlenie pola bliskiego, szybka rozprazająca 
ze strukturą, kabłąk Heavy Duty

• 4551GA 996288041 
 oświetlenie dalekiego pola, szybka 
rozpraszająca przejrzysta, lampa pomarańczowa

Pełną ofertę HELLA dla rolnictwa można znaleźć 
w katalogu 5 „Instalacja elektryczna“ na stronach 
766-829 lub w Sklepie Internetowym GRANIT: 
www.granit-parts.pl

HELLA Power Beam 1500 LED
Widoczność niczym za dnia!

Sprawdź sam: lampy halogenowe i LED można bezproblemowo połączyć!

baza wyjściowa:
4 x refl ektor halogenowy
obciążenie prądnicy: 11,67 A

Możliwość doposażenia 1:
2 x refl ektor halogenowy i
2 x refl ektor LED
obciążenie prądnicy: 7,66 A

Możliwość doposażenia 2:
4 x refl ektor LED
obciążenie prądnicy: 3,67 A

HELLA Power Beam 1500 LED
Dane techniczne

• sześć wysokowydajnych LED 
• złożony multi-refl ektor dla równomiernego podziału światła  
• chłodzące żebra aluminiowe pozwalają na odprowadzenie ciepła, co wydłuża okres użytkowania 
LED 
• dostosowane do 12V i 24V 
• elektronika chroniona przed zmianą biegunowości, pełna zgodność elektromagnetyczna, chroniąca 
przed zakłóceniem pracy radia, GPS czy telefonów komórkowych 
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GRANIT HEAVY DUTY PARTS
Nowość wśród części do uprawy ziemi

GRANIT HEAVY DUTY PARTS to części robocze do
uprawy gleby, charakteryzujące się o ok 3-7 razy
wyższą wytrzymałością w porównaniu do ele-
mentów standardowych. Takie właściwości 
otrzymano dzięki zastosowaniu wolframowo-
karbidowych płytek metalowych.
Połączenie karbidu i wolframu idealnie nadaje się
do silnie obciążanych narzędzi, jako że zapewnia
twardość porównywalną z diamentem, jednak bez
typowej łamliwości.
Płytki zostaj� przylutowane w najbradziej
nara�onych na zu�ycie fragmentach korpusu
podstawowego, posiadaj�cego kształt oryginal-
nej cz�sci roboczej. Dzi�ki temu przejmuj� one
du�� cz��� sił ciernych, pozostawiaj�c korpusowi
wył�cznie transport spulchnionej gleby.
Cz��ci GRANIT HEAVY DUTY PARTS mo�na
zastosowa� na praktycznie ka�dym podło�u. Jedy-
nym wyj�tkiem s� mocno kamieniste gleby, jako 
�e kamienie mog� uszkodzi� lutowane poł�czenia.

Cz��ci GRANIT HEAVY DUTY 
PARTS doskonale
sprawdzaj� si� w du�ych 
przedsi�biorstwach,
poniewa� dzi�ki 
p o d w y � s z o n e j 
wytrzymało�ci
wpływaj� one na zmniejs-
zenie cz�sto�ci postojów
maszyn i ci�gników, które s� 
zwi�zane najcz��ciej
z wymian� cz��ci roboczych.
Pełn� ofert� cz��ci GRANIT 
HEAVY DUTY PARTS mo�na 
znale�� w katalogu 1 
„Uprawa ziemi, techni-
ka gnojowicy i ochrona 
ro�lin“ na stronach 1-15 
oraz w Sklepie Internetowym 
GRANIT pod www.granit-parts.pl .

SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH MISTRZÓW W FIRMIE 
GRANIT PARTS
GRANIT oferuje seminaria przygotowujące do egzaminów mistrzowskich dla me-
chaników maszyn rolniczych - kursy odbywają się kilkakrotnie w ciągu roku.
Już od 2008 roku, a więc od siedmiu lat, fi r-
ma GRANIT oferuje kursy przygotowawcze dla 
przyszłych mistrzów rzemiosła związanego z mas-
zynami rolniczymi i budowlanymi. W tegorocznej 
edycji, która odbyła się 23 kwietnia w Heeslin-
gen, wzięło udział 26 kandydatów na mistrzów 
z Lüneburg.

Uczestnicy brali udział w pięciu blokach tematycz-
nych, które obejmowały szeroki zakres zagadnień, 
związanych bezpośrednio z egzaminem. W 
pierwszym z tych bloków, prowadzonym przez 
Thomasa Niemczyka, kierownika Działu Kontroli 
Grupy Fricke, przyszli mistrzowie dowiedzieli się 
więcej o ekonomice przedsiębiorstwa związanego 

z maszynami rolniczymi.  
W drugim bloku, poprowadzonym przez Achima 
Hauschild, kierownica Centrum Serwisowego 
GRANIT, nacisk został położony na sposób reali-
zacji zapytania dotyczącego naprawy. Kolejnymi 
tematami były: rozwój techniki Diesla oraz handel 
elektroniczny. Ostatnim etapem kursu było zwied-
zanie Centrum Logistyki GRANIT ze szczegółowym 
wyjaśnieniem sposobu organizacji pracy. Nie 
mogło przy tym oczywiście zabraknąć zwiedzenia 
otwartej w listopadzie zeszłego roku nowej hali 
logistycznej GRANIT.

Kurs przygotowuj�cy do egzaminu mistrzowskie-
go w rzemiosłach zwi�zanych z maszynami 
rolniczymi i budowlanymi odbywaj� si� w fi r-
mie GRANIT kilka razy w roku. Uczestnicy, 
przygotowuj�cy si� do egzaminu w izbach 
przemysłowo-handlowych i o�rodku szkoleni-
owym DEULA w Lüneburgu, mog� skorzysta� z 
do�wiadczenia, jakie posiada fi rma GRANIT jako 
mi�dzynarodowe przedsi�biorstwo, co ułatwia im 
w przyszło�ci pozytywne zaliczenie egzaminu i 
uzyskanie tytułu mistrza.

• materiał: wolfram-karbid
• 3-7 razy wyższa wytrzymałość
• obszary narażone na zużycie
z przylutowanymi płytkami
z twardego metalu

Przyszli mistrzowie z Lüneburg podczas zwiedzania Centrum Logistyki GRANIT


