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W OFERCIE NAJLEPSZE MARKI:

ROCKINGER

Member of JOST-World

PRAWDZIWY PORZĄDEK W WARSZTACIE
System regałów GRANIT w warsztacie to oszczędność miejsca i czasu.

System regałów do warsztatu od GRANIT to praktyczny i elastyczny system, 
który pozwala optymalnie wykorzystać dostępne miejsce. Dodatkowo 
system zapewnia dobre uporządkowanie części DIN, pojemników i części 
roboczych, dzięki czemu pracownicy warsztatu nie muszą udawać się do 
magazynu, aby rozpocząć swoją pracę.

System składa się z modułów o wysokości 60 cm, szerokości 60 cm i głę-
bokości 30 cm. Moduły można dowolnie ze sobą łączyć. Wśród modułów 
dostępne są różne wersje z szufladami, wersje przygotowane specjalnie 
do śrub, kartuszy, puszek czy też moduły z uchwytami tarcz tnących oraz 
proste moduły regałowe i półki. 

 
 
Profesjonalni handlowcy mogą sami zdecydować, zgodnie ze swoimi 
potrzebami i wyobrażeniami, jak zapełnić swój regał warsztatowy. Pomocą 
są propozycje wyposażenia od GRANIT, posortowane zgodnie z obszarami: 
śruby, podkładki & nakrętki, nity, obejmy rurowe, kołki rozporowe, zawleczki 
& pierścienie zabezpieczające, pierścienie uszczelniające i złączki, chemia & 
smary, elektryka & akcesoria oraz technika cięcia & szlifowania. W każdym 
momencie pomocą służy też nasz doradca, który chętnie podzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

W dziecinnie prosty sposób można za pomocą nowej aplikacji GRANIT 
zeskanować potrzebne artykuły i je natychmiast zamówić.

Poszczególne elementy systemu regałowego oraz propozycje wyposażenia 
są przedstawione w nowym katalogu wyposażenia dla sklepu GRANIT 
na stronach 99-102. Katalog można pobrać ze sklepu internetowego pod 
SERWIS - SYSTEM DLA SKLEPU. 
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Nowe oferty GRANIT to okazja dla profesjonalnych handlowców, aby się perfekcyjnie przygotować do nowego sezonu. GRANIT proponuje szeroki wybór atrak-
cyjnych artykułów ze szczególnie ważnych na początku roku obszarów: techniki użytków zielonych i techniki ogrodniczej. Każdy z naszych Partnerów może już 
teraz zadbać o wyposażenie swojego sklepu i magazynu. A w ofercie z branży Hydrauliki nasi Klienci znajdą zarówno uznane produkty, jak i liczne nowości. Oferty 
obowiązują od 1 kwietnia do 31 lipca 2018.

TRZY OFERTY NA POCZĄTEK ROKU
Nowe oferty: Technika użytków zielonych, Technika ogrodnicza oraz Hydraulika -  
to najlepsze przygotowanie do nadchodzącego sezonu.

Technika ogrodnicza GRANIT

Oferta „Technika ogrodnicza“ to spełnienie marzeń każdego przyjaciela ogrodów. 
Na 52 stronach znajduje się mnóstwo części roboczych i zamiennych do kosiarek 
automatycznych, kos spalinowych i kosiarek samojezdnych. Asortyment sięga 
od kabli ograniczających, przez akumulatory i świecie zapłonowe, aż do żyłek 
tnących, noży i szczotek stożkowych. 

Nóż GRANIT do kosiarki

Technika ogrodnicza, strona 9 

nóż bez nacięcia,
długość (mm): 475  
otwór centralny (mm): 21  
otwór zew. (mm): 10,5  
odstęp środek/środek (mm): 88

nr artykułu: 13270068

Kabel ograniczające GRANIT do kosiarek  
automatycznych

Technika ogrodnicza, strona 19 

długość kabla (m): 250  
przekrój przewodu (mm²): 1,5  

nr artykułu: 5070010012

Szczotki stożkowe GRANIT

Technika ogrodnicza, strona 16 

zew.-Ø (mm): 200 
otwór (mm): 25,4

nr artykułu: 13271224

Żyłki nylonowe GRANIT profil okrągły

Technika ogrodnicza, strona 3 

Ø (mm): 2,4
długość rolki (m): 88

nr artykułu: 13284112

DOSTĘPNE RÓŻNE 

PROFILE

PASUJE DO HONDA

UNIWERSALNA RÓŻNE DŁUGOŚCI
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Technika użytków zielonych GRANIT Hydraulika GRANIT

W trzeciej ofercie GRANIT - „Hydraulika“ - można znaleźć 419 produktów z 
branży hydraulicznej. Na 36 stronach można znaleźć węże, armaturę, obejmy 
rurowe, złącza gwintowane, złączki, siłowniki, zawory, silniki, rotatory, agregaty, 
pompy, łańcuchy rolkowe, łożyska i inne akcesoria. Wśród 125 nowości znajdują 
się mobilne systemy filtrowania od GRANIT, które pozwalają na wygodne i czyste 
przeprowadzanie serwisu hydraulicznego.

W ofercie „Technika użytków zielonych“ przedstawiono na 24 stronach 280  
artykułów z obszarów: narzędzia zawieszane, cięcie trawy, zbiór zielonej, wały 
przegubowe, widły transportowe, trójkąty ciągnika, odstraszacze zwierzyny, 
nożyki i mocowania, talerze i płozy ślizgowe, tarcze tnące, zęby, rolki, opony, 
ostrzałki do noży, noże i elektryzatory pastwiskowe itd. Wśród produktów można 
znaleźć artykuły marki GRANIT, BLUELINE, Weasler i Walterscheid. 

Trójkąt ciągnika GRANIT

Technika użytków zielonych, strona 3 

kat. 2 
także do łącznika górnego z hakiem, 
malowany proszkowo

nr artykułu: 77875518

Prostowniki GRANIT

Technika użytków zielonych, strona 18 

bez baterii,
wydajny, oszczędny i niezawodny, ze 
zintegrowaną kontrolą ogrodzenia, praca 
niezależna od porostu

nr artykułu: 580235OHNE

Wąż hydrauliczny

Hydraulika, strona 7 

pasuje do przewodów Linde  

nar artykułu: 47680013

System filtrowania GRANIT

Hydraulika, strona 28 

przepływ (l/min): 15  
temperatura (°C): 0 - 80 
elastyczne zastosowanie przy różnych instalacjach
pozwala zmniejszyć koszty

nr artykułu: 85004130

OSZCZĘDNOŚĆ  
MIEJSCA W SKLEPIE

RÓŻNE DŁUGOŚCIHIT 

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE DO 

SERWISU HYDRAULICZNEGO
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Zapraszamy na portale społecznościowe:  facebook.com/GranitPartsPolska  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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ORBITROLE KIEROWNICZE W JAKOŚCI I MONTAŻU
Duży wybór agregatów kierowniczych w nowym Katalogu 14. 

W nowym Katalogu 14 ‚Układ kierowania & oś przednia‘  prawie 100 stron 
poświęcono hydraulicznym układom kierowania, z tego prawie 70 stron 
to prezentacja orbitroli kierowniczych marki GRANIT i Danfoss, dosta-
wcy pierwszego wyposażenia dla wielu producentów. W porównaniu do 
poprzedniej wersji, GRANIT ponownie znacząco rozszerzył swoją ofertę 
tak, aby Klienci mogli znaleźć produkt jednej i drugiej marki, również do 
nowoczesnych ciągników.

Orbitrole kierownicze przedstawiono w katalogu w przejrzysty sposób, zgo-
dnie z kolejnością alfabetyczną marki ciągnika i modelu. Na końcu rozdziału 
znajduje się również pełna lista orbitroli, zgodnie z numerami Danfoss.

W sklepie internetowym do wyszukania odpowiedniego orbitrola wystarczy 
numer porównawczy Danfoss, który można odczytać z tabliczki znamio-
nowej zużytej części. 

AMORTYZATORY DRGAŃ DO NANOWSZYCH  
GENERACJI CIĄGNIKÓW
GRANIT dostarcza części wymiennych dla zużytych amortyzatorów drgań różnych producentów.

Amortyzatory drgań skrętnych w nowoczesnych ciągnikach najnows-
zych generacji wyłapują zarówno szczyty momentu obrotowego silnika, 
jak również zakłócenia prac urządzeń roboczych. W skrócie: zapewniają 
spokój w kabinie. Niezależnie od tego, czy amortyzacja opiera się na 
sprężynach, elementach gumowych czy systemie hydraulicznym, tłumiki 
drgań skrętnych podlegają zużyciu. Niezależnie od obciążenia, trzeba je 
od czasu do czasu wymienić.

GRANIT oferuje duży wybór tłumików marki LUK i Sachs, jak również 
marki własnej GRANIT. Wiele z nich można znaleźć nie tylko w sklepie 
internetowym, lecz również w Katalogu 10 ‚Hamulec & skrzynia biegów‘. 
Na stronach 637 - 654 można znaleźć rozdział w pełni poświęcony  
tłumikom.

Alfabetyczne sortowanie wg marki ciągnika i typu ułatwia identyfikację 
części. Opis artykułów został uzupełniony o praktyczne wskazówki 
odnośnie doboru części zamiennej. 

Orbitrol Danfoss 

nr Danfoss OSPB 125 ON / 
150N0024

nr artykułu: 38799289

Tłumik drgań GRANIT 

pasuje do Case IH 

nr artykułu: 70802054

Tłumik drgań GRANIT 

pasuje do Massey Ferguson 

nr artykułu: 70815121

Tłumik drgań GRANIT 

pasuje do Massey Ferguson 

nr artykułu: 70815115


