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W OFERCIE NAJLEPSZE MARKI:

ROCKINGER

Member of JOST-World

Nieszczelności w systemie chłodzenia maszyn rolniczych to duży kłopot. 
A często jest tak, że delikatne rysy w silnie zabudowanych komorach 
silnika niezwykle trudno znaleźć. Właśnie na takie problemy GRANIT 
oferuje interesujące i proste rozwiązanie - zestaw adapterów chłodnicy 
w wersji Agrar od Hazet, który pozwala na szybką diagnozę usterek.
 
W zestawie znajduje się pompa, wąż łączący oraz cztery adaptery. 
Adaptery są dostosowane do najpowszechniejszych producentów mas-
zyn i pasują do takich systemów chłodzenia, jak na przykład Claas, 
Fendt, Massey Fergusson, Case, New Holland, jak również do systemów 
chłodzenia silników Deutz.

System Hazet pozwala nie tylko na szybką diagnozę wycieków na prze-
wodach. Tak samo łatwo można ustalić uszkodzenia głowic silnika, 
uszczelek głowic czy samych chłodnic.

Użycie jest bardzo proste: odpowiednia pokrywa adaptera jest 
nakręcana na króciec wlewowy chłodnicy. Następnie pompa jest 
łączna z adapterem za pomocą przewodu. Jak tylko w systemie pojawi 
się wytworzone przez pompę ciśnienie, ciecz chłodząca z większym 
natężeniem wypływa w miejscach nieszczelności, przez co można szybko 
zlokalizować wyciek. Pokrywy można stosować również z urządzeniem 
próżniowym 6242490 i testerem głowic silnika 6242481 marki Hazet.

SZYBKA DIAGNOZA WYCIEKU W SYSTEMIE CHŁODZENIA
Zestaw adapterów chłodnicy wersji Agrag od Hazet to doskonałe narzędzia diagnostyczne - teraz w ofercie GRANIT. 

Nr artykułu: 6245889
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OD SIEDZEŃ DO ZABEZPIECZEŃ    
Nowa oferta specjalna „Ciągniki“ to atrakcyjne propozycje produktów związanych z ciągnikami.

Na 108 stronach menadżerzy produktu z firmy GRANIT stworzyli różnorodną 
ofertę artykułów, związanych z ciągnikami. W ofercie znajdują się między innymi 
siedzenia, szyby, łączniki górne, wały przegubowe, systemy kontroli cofania, 
mocowania marki X-Grip, spraye i środki warsztatowe, farby, przeguby kulowe, 
bębny hamulcowe, turbosprężarki, zestawy tłoków, pompy zasilające, wtryski-
wacze, amortyzatory, pompy wodne, filtry, sprzęgła i rozdzielacze hydrauliczne. 
Do tego GRANIT przygotował praktyczne zestawy warsztatowe w różnych 
rozmiarach, które pozwalają na wygodne uzupełnienie zapasów w bardzo 
atrakcyjnej cenie.

Profesjonali handlowcy znajdują w nowej ofercie, podzielonej na siedem  
rozdziałów, obok uznanych, dobrze rotujących produktów, również zupełnie 
nowe propozycje. Oprócz produktów marki własnej GRANIT, oferujemy również 
artykuły uznanych marek, jak na przykład GRAMMER, STABILUS, WEAS-
LER, Walterscheid, KNIPEX, KENWOOD, RAM MOUNTS, SONAX, BRUNOX,  
Wilckens, FAG, SKF, BorgWarner, Garret, HAZET, Fleetguard i filtry MANN. 

Również w ramach tej oferty specjalnej nasi Klienci mogą zbierać punkty pre-
miowe, dzięki którym zapewnią sobie atrakcyjne nagrody z kategorii: rozrywka, 
outdoor, grillowanie oraz gry i zabawy.
Oferta ważna jest do 31.08.2018.
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by Honeywell

®

Siedzenie pneumatyczne GRANIT, Nitron

strona 6 

Dane techniczne:
• amortyzowane pneumatycznie siedzenie ze sprężarką 12V
• czarny materiał
• składane podłokietniki
• ugięcie sprężyny 140 mm (pneumatyczna sprężyna i hydrauliczne amortyzatory)
• regulacja wysokości 80 mm
• amortyzacja pozioma wzdłużna
• częściowo automatyczna regulacja obciążenia 50-130 kg
• regulacja wzdłużna 190 mm (blokada z obu stron)
• mechaniczne wsparcie kręgów lędźwiowych
• regulacja nachylenia oparcia
• wygodna obicie o dużej wytrzymałości

Nr artykułu: 240920200

Farba podkładowa GRANIT

strona 55 

1 l puszka 
odcień: szary 601 
wysoka ochrona przed rdzą 
nadaje się do dalszej obróbki 
doskonała ochrona przed korozją 

Nr artykułu: 27012422

Turbosprężarka Garret

strona 79 

typy: 6800, 6900, 7700, 7800
typy silnika: 6068TL, 6076TRW
nr porównawczy RE56617, SE502166, RE42740 

Nr artykułu: 38012513 

Bezpieczniki GRANIT - zestaw

strona 39 

W zestawie:
50x 1A / 50x 3A / 50x 5A / 50x 7,5A
50x 10A / 50x 15A / 50x 20A / 50x 25A
50x 30A / 50x 40A 

Nr artykułu: 507Set2

Szyba drzwi GRANIT

strona 12 

lewa
typy: 6010, 6020, 6100, 6110, 6120, 6200, 6210, 6220, 6300,
6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6420S, 6500, 6506, 6510,
6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820,  
6900, 6910, 6910S, 6920, 6920S
SE 6010, 6020, 6100, 6110, 6120,
6130, 6200, 6210, 6220, 6230,
6300, 6310, 6320, 6330, 6400,
6410, 6420, 6430, 6510, 6520,
6530, 6534, 6610, 6620, 6630,
6830, 6920, 6930, 7430, 7530
nr porównawczy: L213354, L169102
kolor: zielony 

Nr artykułu: 650886605
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AMORTYZACJA PNEUMAT.

NA ZEWNĄTRZ
I W POMIESZCZENIACH

„STANDARD“ 500 EL.
PASUJE DO JOHN DEERE

PASUJE DO JOHN DEERE



Zapraszamy na portale społecznościowe:  facebook.com/GranitPartsPolska  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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OD CIĄGNIKÓW PORSCHE DO  
ZAUTOMATYZOWANYCH KOMBAJNÓW
GRANIT we współpracy z VICTOR REINZ oferuje najszerszy asortyment uszczelek w branży.

Oferta części zamiennych VICTOR REINZ: 
uszczelki głowicy silnika, śruby głowicy, masy uszczelniające,
materiały uszczelniające, pierścienie uszczelniające wału, 
uszczelnienia trzonu zaworu, zestawy montażowe turbosprężarki,
uszczelki pokrywy zaworu, uszczelki kolektora wydechowego.

VICTOR REINZ to marka produktów firmy REINZ-Dichtungs-GmbH z  
siedzibą w  Neu-Ulm, spółki - córki grupy Dana Incorporated. Pełna 
oferta produktów VICTOR REINZ obejmuje ponad 15.000 artykułów – od 
uszczelek głowic silnika wraz z pasującymi śrubami, masy uszczelniające 
i środki do usuwania uszczelnień, uszczelki wału, trzonu zaworu, aż do 
zestawów montażowych turbosprężarek turbosprężarek. Asortyment 
pokrywa zapotrzebowanie rynku wtórnego zarówno w zakresie zamien-
ników części oryginalnych, jak i wymiennych. Produkty są dostosowane 
do konserwacji i naprawy praktycznie wszystkich ciągników i maszyn 
rolniczych.

Paleta produktów obejmuje części zamienne do najnowocześniejszych  
silników z wtryskiem wysokociśnieniowym XPI, jak również do modeli, 
wyprodukowanych w 1950 roku. 

Jako seryjny dostawca wyposażenia dla różnych producentów ciągników 
i maszyn rolniczych, dla przykładu dla John Deere i Fendt, REINZ-Dich-
tungs-GmbH produkuje i dostarcza artykuły w jakości pierwszego mon-
tażu - teraz z ich oferty może skorzystać przy pomocy GRANIT każdy 
mechanik maszyn rolniczych. 

Specjaliści z branży uszczelnień z firmy VICTOR REINZ doskonale 
znają się na technologii, ponieważ uczestniczą zarówno w projekto-
waniu, jak i każdym etapie produkcji części. Dzięki temu znają wszy-
stkie elementy i warunki zastosowania doskonale. Produkty można  
wyszukać w sklepie internetowym GRANIT, podając numer  
oryginalny części lub numer VICTOR RENZ.
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