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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT Zestaw do konserwacji 
WH-KÖ1-1/4-10-M

strona 1.116

zestawy konserwacyjne są stosowane do 
oczyszczania powietrza sprężonego z brudu, 
rdzy, spieków i pary wodnej. W momencie 
pobrania spręzynowego powietrza, sma-
rownica automatycznie wprowadza ustaloną 
wcześniej ilość mgły olejowej. Budowa : fil-
tr : wg zasady siły odśrodkowej, regulator : 
membranowy zawór regulacyjny ciśnienia 
z wtórnym odpowietrzeniem, smarownica : 
proporcjonalna.

Nr artykułu: 60617960523 

BALTROTORS Rotator GR30

strona 790

Rotator GR30 do chwytaków to jeden z 
najpopularniejszych rotatorów do 3 ton. 
Przekonuje do siebie wysoką, niezawo-
dną jakością i niewielkimi wymaganiami 
w zakresie konserwacji i uruchomienia. 

Nr artykułu: 25702801 

GRANIT Zawór ładowacza czołowego  
LVM92(LS)-EHP

strona 652

LVM92-EHP to system to elektronicznego, 
proporcjonalnego sterowania ładowaczem 
czołowym przez joystick ze zintegrowaną 
elektroniką, do zasilania 12 V i 24 V. 
Gwarantuje precyzyjne sterowanie, jest kom- 
paktowy i zabezpieczony przed awariami. 
 
W zestawie:
- monoblokowy zawór ładowacza 
  czołowego
- joystick ze zintegrowaną elektroniką
- kabel i zestaw wtyczek

Nr artykułu: 87000988

Katalog 9 ‚Hydraulika‘ to oferta dla profesjonalnych handlowców, 
zawierająca prawie 20.000 produktów do instalacji hydraulicznych 
maszyn rolniczych wszystkich znanych producentów. W ofercie można 
znaleźć różne produkty, od węży, aż do kompletnych systemów stero-
wania. Dodatkowo GRANIT przedstawia szeroki wybór narzędzi oraz 
praktyczne usługi serwisu hydraulicznego, które umożliwiają zamówie- 
nie węża w wybranych rozmiarze i długości, z pożądanymi oprawami. 

LICZNE NOWOŚCI W KATALOGU „HYDRAULIKA“
Aktualny Katalog 9 ‚Hydraulika‘, zawierający ponad 4.000 nowych artykułów, przedstawia  
olbrzymią ofertę z zakresu hydrauliki, od węży aż do kompletnych systemów sterowania. 
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BORGWARNER PONOWNIE WYBIERA GRANIT JAKO 
CERTYFIKOWANEGO PARTNERA
Handlowcy maszyn rolniczych mogą również w przyszłości skorzystać u GRANIT z szerokiej
oferty BorgWarner.

BorgWarner ponownie nadał firmie GRANIT certyfikat Partnera w zakre-
sie sprzedaży swoich rozwiązań dla rynku wtórnego na terenie Niemiec. 
GRANIT nadal będzie miał więc dostęp do szerokiej oferty różnorodnych 
turbosprężarek, termostatów, wentylatorów i sprzęgieł wentylatorów w 
jakości pierwszego montażu.

BorgWarner, posiadający ponad 60 lat doświadczenia, może się poszczycić 
wyprodukowaniem ponad 100 milionów turbosprężarek. To uznany Partner 
branży rolniczej, obsługujący znanych producentów, jak np. John Deere, Case, 
New Holland, Steyr, Same, Deutz, Fendt, Massey Ferguson i Valtra-Valmet.  
Turbosprężarki BorgWarner zwiększają wydajność, a dzięki dokładnym przy-
łączom można je szybki i w prosty sposób zamontować.

Również w zakresie techniki chłodzenia silnika GRANIT korzystna z ele-
mentów i systemów w jakości pierwszego montażu od BorgWarner, które 
pozwalają na doskonałą regulację temperatury. Polimerowe wentylatory 
chłodnicy, sprzęgła wentylatora i termostaty do sterowania płyn chłodniczym 
są produkowane przy zachowaniu tych samych standardów, jak w przypadku 
produkcji seryjnych przedsiębiorstwa.

Od wentylatorów pierścieniowych, aż do wentylatorów z zoptymalizowanym 
przepływem osiowym - oferta BorgWarners zawiera odpowiednią techno-
logię do każdego zastosowania. Wszystkie rozwiązania firmy wspierają 
optymalizację zużycia paliwa, zwiększają wydajność i zmniejszają poziom 
emisji spalin.

Obok maksymalnej wydajność przy jednoczesnym minimalizowaniu emisji 
spalin i zużycia paliwa, technologie od BorgWarner przekonują swoją nie-
zawodnością i wytrzymałością - nawet w ekstremalnych warunkach. Dodat-
kowo czasy przestoju zostają skrócone dzięki optymalnemu wsparciu i szyb-
kiej dostawie części zamiennych, gwarantowanym przez GRANIT.
 

BorgWarner is pleased to confirm

GRANIT PARTS
as an officially authorised distributor for turbochargers, temperature 
and exhaust regulation in Germany.

Authorised Distributor 2018

On behalf of BorgWarner

Michael Boe
Vice President and General 
Manager Global Aftermarket

Peter ’t Hart
Director Aftermarket Europe

aftermarket.borgwarner.com

BorgWarner Koło wentylatora

Do lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych,  
w jakości pierwszego montażu. 

· dostosowane do pojazdu, elektroniczne  
  sterowanie dopasowane   
  do wentylatora
· krótki czas reakcji
· zredukowany poziom hałasu
· wysoki komfort jazdy
· optymalizacja zużycia paliwa
· kombinacja z nowoczesnymi  
  wentylatorami serii XLD 

Pozostałe informacje  
w sklepie internetowym.

BorgWarner Sprzęgło wentylatora 

· System o kompaktowym wzorze 
· optymalizacja zużycia paliwa 
· zredukowany hałas 

Pozostałe informacje  
w sklepie internetowym.

BorgWarner Turbosprężarka

Niezawodna, wysoka wydajność, do  
zastosowania w rolnictwie. 
Wytrzymała turbosprężarka  
w jakości BorgWarner. 

Pozostałe informacje  
w sklepie internetowym  
oraz w Katalogu 3  
na stronach 618 - 647

NOWOŚŚ

NOWOŚŚ

service@borgwarner.com · aftermarket.borgwarner.com
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ROZRUSZNIKI I ALTERNATORY  
W NAJLEPSZEJ JAKOŚCI GRANIT 
GRANIT opracował na nowo ofertę alternatorów i rozruszników, dodając do niej olbrzymi wybór 
niezawodnych i korzystnych cenowo alternatyw.

W ciągu ostatnich miesięcy zespół GRANIT opracował cały asortyment roz-
ruszników i alternatorów na nowo. Mnóstwo czasu i pracy poświęcono na 
dopracowanie szczegółów. 

W efekcie powstała znacząco większa oferta, w której znalazły się doskonałe 
alternatywy. GRANIT oferuje więc znacząco więcej rozruszników i alterna-
torów w korzystnych cenach, które posiadają jeszcze lepszą jakość.

Dopracowano liczne referencje krzyżowe i dane techniczne, udoskonalono 
i zaktualizowano szczegóły w sklepie internetowym. Teraz można szybko 
i pewnie zidentyfikować potrzebny produkt, unikając nieprawidłowych 
zamówień czy też żmudnego wyszukiwania. 

Obok danych technicznych i referencji, nasi pracownicy zajęli się też opako-
waniami. W przyszłości alternatory i rozruszniki GRANIT marki GRANIT będą 
dostarczane w nowych, bardzo stabilnych opakowaniach GRANIT. 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z  
naszymi specjalistami z Centrum Obsługi Klienta. Pełną ofertę rozruszników 
i alternatorów GRANIT można znaleźć w sklepie internetowym. 

GRANIT Rozrusznik

· napięcie nominalne (V): 12 
· moc nominalna (kW): 3,1 
· liczba zębów zębnika: 11
· mocowanie liczba otworów H x rozstaw D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7 
· długość montażowa (mm): 256,5
· kąt montażu (°): r 135 
· dopasowanie Ø (mm): 89,0 
· odstęp kołnierza do koła zamachowego (mm): 22,0
· kierunek obrotów: prawo (CW)
· waga (kg): 13,58

Nr artykułu: 376S99592

GRANIT Rozrusznik

· moc nominalna (kW): 2,7
· napięcie nominalne (V): 12 
· liczba zębów zębnika: 9 
· mocowanie liczba otworów H x rozstaw D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· długość montażowa (mm): 223,0
· kąt montażu (°): l 52
· dopasowanie Ø (mm): 89,0 
· odstęp kołnierza do koła zamachowego (mm): 28,0
· kierunek obrotów: prawo (CW)
· waga (kg): 10,2

Nr artykułu: 376S99216

GRANIT Alternator

· napięcie nominalne (V): 14 
· prąd ładowania (A): 35 
· mocowanie L/d/R (mm): 56,0 / 8,3 / 85,0 
· kąt montażu (°): l 60 
· odstęp - koło zamachowe (mm): 23,5
· dodatkowe informacje: z przyłączem W
· waga: 5.31 kg

Nr artykułu: 37699600

PASUJE DO CASE IH, 

DEUTZ-FAHR, JOHN DEERE

PASUJE DO  

OLDTIMERÓWPASUJE DO CASE IH
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Zapraszamy na portale społecznościowe: 

 facebook.com/GranitPartsPolska  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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65 DOSKONAŁYCH PRODUKTÓW NA WIOSNĘ
Na ośmiu stronach GRANIT przedstawia najnowszą ofertę dla klientów końcowych:  
„Najlepsze produkty na wiosnę“, w której znajdują się najbardziej pożądane produkty  
z katalogu ‚Produkty roku 2018‘ i wybrane nowości. 

Nowa oferta dla klientów końcowych - „Najlepsze produkty na wiosnę“ 
obowiązuje tylko do 30 czerwca 2018 roku. 65 najlepiej sprzedających 
się produktów, przedstawionych na 8 stronach, zachęci Państwa  
klientów do dokonania dodatkowych zakupów.

Podstawą doboru produktów do oferty był świetnie przyjęty kata-
log „Produkty roku 2018“, z którego wybrano artykuły cieszące się  
szczególną popularnością wśród klientów. Dodatkowo GRANIT wpro-
wadził kilka nowości, jak np. wały przegubowe marki Blueline na stronie 
7, które wcześniej nie by dostępne w asortymencie GRANIT. Nowością 
są również doskonałe narzędzia marki znanej ze swojej jakości - HAZET. 

Oprócz produktów GRANIT, HAZET i Blueline, w ofercie można znaleźć 
także siedzenia Grammer oraz artykuły marek Solo i KS Tools. Oferta 
skoncentrowana jest na najlepszych produktach na wiosnę i na  
rozpoczęcie sezonu w pracach na użytkach zielonych.

KS TOOLS Zestaw klucza nasadowego  
1/4“ + 3/8“ + 1/2“

Strona 5 

iw skrzynce z tworzywa
• nasadki sześciokątne
• profil Flank Traction
• stal chromowo-wanadowa, matowa, satynowana

Nr artykułu: 7889170779

GRANIT Siedzenie

Strona 8 

z mechaniczną amortyzacją
kpl. z zagłówkiem,  
obicie materiałowe, szare 
• amortyzacja nożycowa 
   z hydraulicznymi siłownikami 
• ugięcie sprężyny 100 mm
• regulacja wysokości 80 mm
• regulacja wzdłużna 195 mm 

Nr artykułu: 240920011

GRANIT Wąż ogrodowy

Strona 4 

ECO 1/2“ 20m
• elastyczny wąż ½“ z 18-żyłowym zbrojeniem diagonalnym
• odporny na temperaturę (-20°C do +60°C)
• ciśnienie rozrywające 20 bar (przy 20°C) 
• szybkozłącze węża ½“  
   z blokadą wody
• szybkozłącze węża ½“  
   z przyłączem kurka (¾“ gwint wew.)

Nr artykułu: 26070213

179 ELEMENTÓW

ZAMONTOWANA DYSZA WODY
MECHANICZNA AMORTYZACJA

GRANIT Elektryzator

Strona 2 

B 200
Napięcie nominalne (V): 9
Energia ładowania (J): 0,18
Energia impulsu maks. (J): 0,12
Napięcie ogrodzenia maks.  
(1. wyjście) (V): 8600
Napięcie przy 500 Ohm  
(1. wyjście) (V): 1500
Zużycie prądu (W lub mA):: 30 mA
Długość ogrodzenia maks. wg CEE (km): 4 
 Bateria: 580601 - 
nie jest zawarta w zestawie

Nr artykułu: 580235OHNE

9 V


