
Spark Doctor –
do świec 
zapłonowych
- narzedzie wielofunkcyjne 

z miękkim uchwytem
- nasadki świec do SW 16, 19 

i 21 mm
- mosiężna szczotka do czyszczenia
- pilniki metalowe
- igła do czyszczenia
- wzornik pomiarowy do 

określania odstępu elektrod
Nr artykułu: 37270999

Kask pilarza GRANIT COMFORT
- optymalne pole widzenia - krótki kask
- zintegrowany system wentylacji i potnik
- do obwodu głowy 54 – 62 cm
- ochrona słuchu Optime I
- wytrzymała przesłona ze stali V4G 
Nr artykułu: 52471262

Ostrzałka Super Jolly
- do łańcuchów tnących o podziałce
 od ¼“, 3/8“, 0.325“ oraz do 
 obróbki ogranicznika głębokości
- hydrauliczny system do automatycznego napinania 

przy opuszczaniu ściernicy
- trzy ściernice (3,2 mm
 i 6,0 mm)
Nr artykułu: 37270216

Olej silnikowy GRA-
NIT do dwusuwu - 
półsyntetyczny
- teraz również w butelce do dozowania
- szybkie i dokładne przygotowanie miesza-

nin od 1:25 bis 1:50
- klasyfikacja: JASO FD, API TC, 
 ISO – L – EGD, Global GD
Nr artykłu: 21099200

Liny wciągarek seria Novoleen
- obciążenie jak przy linkach stalowych, jednak waga  

mniejsza aż do 14 razy
- odporne na światło UV, kwasy, ługi i benzynę
- brak konieczności smarowania
- nieznaczne rozciąganie
- średnica  8 – 16 mm w 
 różnych długościach
- konfekcjonowane lub sprzedawane na metry

designed by 3M
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Wszystko do pozyskiwania drewna
Nowa oferta Technika leśna od GRANIT to 50 
stron z atrakcyjnymi ofertami.

Teraz, kiedy dni stają się krótsze, wielu klientów 
techniki rolniczej myśli już tylko o jednym: pozy-
skiwanie drewna. Aby profesjonalni sprzedawcy 
mogli zaproponować swoim klientom odpowie-
dni asortyment, dopasowany do pory roku, 
GRANIT przygotował specjalną ofertę z zakresu 
techniki leśnej, w której można znaleźć mnóstwo 
przydatnych artykułów w atrakcyjnych cenach.

Oferta jest przejrzyście podzielona na rozdziały: 
łańcuchy tnące & prowadnice, obróbka łańcuchów 
tnących, ręczne pozyskiwanie drewna, maszy-
nowe pozyskiwanie drewna, bezpieczeństwo 
pracy, technika znakowania i pomiaru, części 
do silników 2-suwowych, narzędzia, serwis sil-
ników, świece zapłonowe, kanistry & akcesoria 
oraz środki smarne. Sprzedawcy części rolniczych 
i ogrodniczych znajdują w niej wszystko, czego 
może zażyczyć sobie ich klient do pozyskiwania 

drewna. Handlowcy mogą więc uzupełnić swój 
podstawowy asortyment zgodnie z sezonowym 
zapotrzebowaniem.

Również w tym roku profesjonaliści z GRANIT 
przygotowali kilka wyjątkowych produktów, które 
sprawiają, że pozyskiwanie drewna jest bezpie-
czne, wygodne i wydajne. Wśród tych artykułów 
można znaleźć zarówno środki i części robocze, 
jak i przydatne narzędzia czy odzież ochronną. 
Odpowiednio zaprezentowane w salonie 
sprzedaży, nowe artykuły mogą skłonić klientów 
do większych zakupów, wspierając jednocześnie 
dostosowanie asortymentu sprzedawców do 
potrzeb sezonowych i indywidualnych klientów 
końcowych.

Wszystkie ceny podane w ofercie to ceny netto, 
które obowiązują od teraz do 31.12.2017 roku. 
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Fleetguard wyróżnia GRANIT
Przyznając nagrodę Fleetguard Distributor Award, firma Fleetguard 
nagradza wyjątkowe osiągnięcia swoich dystrybutorów.

Pasujący łańcuch
Seria łańcuchów tnących GRANIT Endurance Cut 
pozwala dobrać właściwy łańcuch do każdej pilarki.

Od 2013 produkty firmy Fleetguard są 
stałym elementem asortymentu filtrów w 
ofercie GRANIT. Nasi partnerzy mogą obe-
cnie wybierać wśród filtrów hydraulicznych, 
przekładniowych, paliwowych, olejowych, 
filtrów kabiny i filtrów powietrza, jak również 
z 800 pozycji dodatkowych produktów 
amerykańskiego producenta. Nasi Klienci 
przekonali się do jakości, niezawodoności i 
cen filtrów Fleetguard - najlepszym dowo-
dem na to jest stale rosnąca liczba sprze-
danych produktów Fleetguard. Firma Fleet-
guard postanowiła docenić sukces GRANIT, 
przyznając nam nagrodę Fleetguard Distri-
butor Award. 

W uzasadnieniu podkreślono „zadowolenie 

klientów firmy z naszych filtrów oraz dbałość 
o budowanie reputacji marki Fleetguard – w 
szczególności w branży rolniczej“. Poza tym 
Fleetguard docenił również „ścisłą, opartą 
na zaufaniu współpracę w celu zwiększania 
sprzedaży produktów Fleetguard. W tę 
współpracę wpisują się stałe udoskonalenia 
sklepu internetowego, akcje promocyjne 
różnych rodzajów filtrów, artykuły techniczne 
w magazynie ‚GRANIT oraz udział pracowni-
ków w szkoleniach produktowych.“ Nagroda 
została przekazana 03 lipca 2017 w centrali 
firmy GRANIT w Heeslingen.

Nasi Partnerzy mogą wygodnie wyszukać 
i zamówić różne filtry marki Fleetguard 
bezpośrednio ze swojego domu, logując się 

do sklepu internetowego na www.granit-
parts.pl. Mają też możliwość określenia 
typu pasującego filtra za pomocą słów klu-
czowych, rubryki „Filtry“ czy też licze numery 
porównawcze. Do każdego producenta i do 
każdego modelu pokazujemy pasujące pro-
dukty Fleetguard - niezależnie od tego, czy 
chodzi o ciągniki, kombajny czy ładowacze 
teleskopowe. Dodatkowo wydajemy dodat-
kowy Katalog GRANIT z produktami FLEET-
GUARD, w którym można znaleźć filtry i 
artykuły z nimi związane..

Łańcuchy tnące GRANIT Endurance Cut 
odznaczają się doskonałą wydajnością cięcia 
i wytrzymałością, niezależnie od typu drewna 
czy warunków pracy. Czynnikami kluczowymi 
są: konsekwentne stosowanie stali najwyższej 
jakości, specjalnie hartowany kołnierz nitów, 
nieprzeciętnie gruby stop chromu, wydłużona 
pokrywa zębów oraz system smarowania 
Centri Lube. Specjalnie skonstruowany kanał 
oleju na ogniwie pozwala transportować olej 
bezpośrednio na nity, co zapewnia optymalne 
smarowanie łańcucha.

W ofercie znajdują się wszystkie powszechnie 
stosowane podziałki, jak  3/8“ Hobby, 3/8“ 
Profi, 0.325“ i 0.404“ o grubości ogniw 1,1 
mm, 1,3 mm, 1,5 mm oraz 1,6 mm. GRANIT 
oferuje dwie zróżnicowane serie. Łańcuchy 

typu półdłuto z ogniwami zabezpieczającymi 
odpowiadają amerykańskiej normie 
bezpieczeństwa ANSI BI75.I. Ten typ przez-
naczony jest do prywatnego zastosowania. 
Profesjonalnym użytkownikom polecane są 
łańcuchy typu dłuto, których zęby przysto-
sowane są do szybkiego i czystego cięcia. 
Łańcuchy tnące Endurance Cut są sprzeda-
wane w rolkach, jak i w wersji konfekcjo-
nowanej, wg specyfikacji poszczególnych 
producentów pilarek.

Dodatkową zaletą jest opakowanie 
łańcuchów GRANIT - blister najwyższej 
jakości. Łańcuchy mogą być profesjonalnie 
zaprezentowane w sklepie. Opakowanie 
służy później klientom jako praktyczny scho-
wek do transportu i przechowywania. Aby 

każdy profesjonalny sprzedawca miał dobry 
ogląd wersji łańcuchów i wymogów produ-
centów, w sklepie internetowym GRANIT 
przygotowaliśmy specjalną wyszukiwarkę 
łańcuchów. Kilka kliknięc wystarczy, aby 
znaleźć odpowiedni łańcuch, prowadnicę i 
zębnik - zgodne ze specyfikacją producentów.
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Rolf i Sandra Küpper zwrócili się do nas na początku 
2017 roku. Prowadzony przez nich zakład Küpper 
Agrar jest już od 2006 stałym Klienttem GRANIT. Dla-
tego właśnie uznali, że w że GRANIT jest najlepszym 
Partnerem, do którego mogą zwrócić się o pomoc. 
W planach mieli odnowienie swojego sklepu. Szybko 
zorganizowano spotkanie w samym zakładzie, w 
którym uczestniczyli: kierownik regionu Breloh oraz 
doradca ds. wyposażenia sklepu Dennis Aldag. Obok 
kwestii samego pomieszczenia, omówiono również 
dodatkowe opcje, jak założenie partnerskiej strony 
internetowej czy partnerskiego sklepu internetowego 
GRANIT.

Niedługo po spotkaniu, małżeństwo prowadzące 
swój zakład w małych miasteczku Monschau, 
przyjechało do siedziby GRANIT w Heeslingen. Tutaj 
Państwo Küppers przekonali się do zalet systemu skle-
powego GRANIT na tyle, że nasi eksperci opracowali 
dla nich wizualizację 3D ich własnego sklepu. Na 
trzecim spotkaniu w Monschau zapadła decyzja o 
powstaniu nowego sklepu. W kwietniu 2017 zbu-

dowano regał ścienny o długości 11 metrów oraz 
regał typu gondola o długości 3,50 metra. Założono 
również stronę i sklep partnerski. Od tego momentu 
zakład Küpper

Agrar posiada reprezentacyjny sklep i nowoc-
zesny wizerunek w Internecie, przekładający się 
na wzrost obrotu, związany ze sprzedażą w sklepie 
internetowym.

„To ważny krok w rozwoju naszej 
firmy“, cieszy się Rolf Küpper. „W 1996 
otworzyliśmy nasze przedsiębiorstwo, 
które było dla nas początkowo 
działalnością dodatkową, jednak od 200 
roku jest naszym głównym zajęciem. W 
2006 przenieśliśmy się do budynków 
dawnego sprzedawcy maszyn rolniczych 
i rozszerzyliśmy nasze usługi - powstał 
warsztat maszyn rolniczych oraz zakład 
obróbki metalowej. Z czasem doszła 
współpraca w zakresie dystrybucji i ser-
wisu z takimi markami, jak Krone, Case IH, 
Steyr, Schäffer, Linde, Gartenland, SAPHIR 
i Gremo. Dzieki pomocy GRANIT mamy w 
końcu nowoczesny sklep i możemy odpo-
wiednio zaprezentować naszą ofertę kli-
entom.“

System dla sklepów zwiększa obroty
Küpper Agrar odnowił swój sklep z pomocą specjalistów GRANIT.




