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GRANIT  
Reflektor roboczy LED

Nr artykułu: 7070010251

Świetna cena

PLN/Cena brutto

301.50

GRANIT  
Łącznik górny hydrauliczny 

Nr artykułu: 20011250G

Świetna cena

PLN/Cena brutto

2097.60

NAJLEPSZE
PRODUKTY

SEZONU
WA ŻNA DO 31/03/2022

PRZEJDŹ EZPOŚREDNIO  
DO OFERTY

GRANIT BLACK EDITION  
Prostownik

Świetna cena

PLN/Cena brutto

267.20

Nr artykułu: 5850010113

GRANIT PARTS Sp. z o.o. Sp. k. • ul. Rolna 8 • 62-080 Sady
                Ceny obowiązują przy własnym odbiorze produktu i płatności gotówką.Oferta dostępna wyłącznie w wybranych sklepach partnerskich GRANIT. Więcej informacja na https://www.granit-parts.pl/service/supportyourlocalpartner



GRANIT BLACK EDITION to symbol najwyższej jakości, nowoczesnego  
wzorcnitwa i atrakcyjnej ceny. Od teraz możesz korzystać z tych  
doskonałych narzędzi również poza warsztatem - dzięki serii  
GRANIT BLACK EDITION do ogrodu i lasu. Wyjątkowe narzędzia do  
prac leśnych i ogrodniczych znajdziesz u swojego dealera.

GRANIT BLACK EDITION 
DOSKONAŁE NARZĘDZIA DO PRAC W LESIE I OGRODZIE
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Akcesoria do reflektorów
pasuje do 7070010251 i 7070010252

Nr artykułu PLN/szt.

7070010253 żółta 19.50

7070010254 czerwona 19.50

7070010255 niebieska 19.50

7070010256 szara 19.50

Nr artykułu PLN/szt.

7070010257 jasnozielona 19.50

7070010258 ciemnozielona 19.50

7070010259 czarna 19.50

 » GRANIT

 » GRANIT
Reflektor roboczy LED
• technologia LED 12 / 24 V  
• montaż boczny (M8)  
• teoretyczny strumień świetlny (lm): 1550  
• efektywny strumień świetlny (lm): 1200  
• dalekosiężne oświetlenie  
• klasa ochrony IP67/ IP69K  
• pobór energii: 14 W

Nr artykułu: 7070010252 

301.50

 » GRANIT
Reflektor roboczy LED
• technologia LED 12 / 24 V  
• teoretyczny strumień świetlny: 1550 lm  
• skuteczność świetlna: 1200 lm  
• dalekosiężne oświetlenie  

301.50

 » GRANIT
Reflektor roboczy LED
• mocowanie magnetyczne  
• akumulator wewnętrzny;  
 maks. 8 godzin pracy  
• napięcie ładowania: 110 - 230 V  
• skuteczność świetlna: 400 lm  
• do oświetlenia przedpola  
• przyłącze - wtyczka NIEMIECKA  
• spiralny kabel 3,0 m  
• klasa ochrony: IP65  
• certyfikacja: RoHS  
• w zestawie zasilacz

Nr artykułu: 7070010293 

371.60

 » GRANIT
Reflektor roboczy LED
• napięcie nominalne: 12/24 V  
• teoretyczny strumień świetlny: 11160 lm  
• skuteczność świetlna: 6300 lm  
• do oświetlenia dalekosiężnego  
• otwarte końcówki kabli (1,5 m)  
• klasa ochrony: IP67/ IP6K9K  
• certyfikacja: ECE R10 / CE / RoHS

Nr artykułu: 7070010290 

293.90

 » GRANIT
Lampa ostrzegawcza LED
• 12/24 V  
• funkcje światła: światło rotujące,  
 podwójne/sześciokrotne, błyskowe  
• klasa ochrony: IP65  
• podłączenie: Rurka nasadzana  
• certyfikacja: CE, RoHS, ECE-R10,  
 ECE-R65, CISPR klasa 3

Nr artykułu: 7070010324 

122.80

311.40 » GRANIT
Bezprzewodowy zestaw lamp na 
magnes
• technologia LED 12 / 24 V  
• klasa ochrony IP65  
• sterowane radiowo  
• zasięg 20 m  
• czas ładowania 4 godziny  
• bez dopuszczenia do ruchu po  
 drogach publicznych  
• czas pracy akumulatora: 10 – 20 szt.

Nr artykułu: 7070010171 

• klasa ochrony: IP67 / IP69  
• pobór energii: 14 W

Nr artykułu: 7070010251 
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 » GRANIT
Radio Heeslingen 200 DAB BT
• do instalacji elektrycznej 12 V  
• radio cyfrowe  
• Bluetooth  
• Przednie złącze USB  
• Przednie złącze AUX-IN  
• mniejsza głębokość montażu

Nr artykułu: 5060010680 

654.40

 » GRANIT
System kamer reflektorów LED HD
Wyposażenie:  
• reflektor LED ze zintegrowaną kamerą HD  
• 7-calowy monitor z ekranem HD ze zdejmowaną  
 osłoną przeciwsłoneczną  
 
Rozdzielczość HD zapewnia optymalne 
wyświetlanie nagrań wideo, wykorzystywanych  
do nadzoru.

Nr artykułu: 5070010984 2149.80

 » GRANIT
Adapter do kamery Fendt 
Vario
Adapter umożliwia podłączenie systemu 
wideo GRANIT do terminala Variotronic 
zainstalowanego w ciągniku Fendt.

Nr artykułu: 50700328 

152.80

 » GRANIT
Alternator
• mocowanie L/d/R: 56,0/8,3/86,0 mm  
• kierunek obrotów: ↻  
• kąt montażu: l 60 °  
• wersja B  
• wymiar kołnierza: 56,0 mm,  
• rozstaw koła pasowego: 23,5 mm,

Nr artykułu: 37699600 

434.60

 » GRANIT
Rozrusznik 12 V / 2,7 kW
• 9 zębów zębnika  
• otwory/ Ø koła otworów: 3 x 11,5 mm / 127,0 mm  
• kołnierz ↔ zębnik: 22,5 mm,  
• długość montażowa: 231,5 mm,  
• dopasowanie - Ø: 89,0 mm,  
• kąt montażu: p 30 °  
• kierunek obrotów: ↻  
• typ DD

Nr artykułu: 376S99205 

683.10

 » GRANIT
Alternator 14 V / 150 A
• mocowanie L/d/R: 55,8/10,4/90,0 mm  
• kierunek obrotów: ↻  
• kąt montażu: l 60 °  
• wersja B  
• wymiar kołnierza: 55,8 mm,

Nr artykułu: 3760010045 

1031.70

 » GRANIT
Rozrusznik 12 V / 3,0 kW
• 9 zębów zębnika  
• otwory/ Ø koła otworów: 2 x 13,5 mm / 105,0 mm  
• kołnierz ↔ zębnik: 20,5 mm,  
• długość montażowa: 272,5 mm,  
• dopasowanie - Ø: 82,5 mm,  
• kąt montażu: p 36°  
• kierunek obrotów: ↻  
• typ DD

Nr artykułu: 376S99588 

851.20
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POD PRĄDEM

 » GRANIT
Miernik wielofunkcyjny
Zakresy pomiaru:  
• napięcie stałe DC wolt DC 200 mV do 600 V  
• napięcie zmienne AC 100 mV do 600 V  
• prąd stały DC A DC 200 mA do 10 A  
• opór od 200 do 2000 KΩ  
 
Wyświetlacz:  
• 3 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD  
• wysokość cyfr 15 mm, automatyczne  
 wyświetlanie polaryzacji

Nr artykułu:  
507MT09S 

184.70

 » GRANIT
Kabel rozruchowy
• do maks. 2500 cm3 (benzyna)  
• obciążenie do 220 A  
• elastyczny przewód (16 mm² / długość 3 m)

Nr artykułu: 50799200 

81.80

 » GRANIT BLACK EDITION
Prostownik
• 12V, 2A / 5A  
• nadaje się do SLI, EFB, AGM, GEL, 6 - 120 Ah  
• z 7 stopniami ładowania  
• proces obejmuje analizę, odsiarczanie, regenerację  
 i utrzymania stanu naładowania

Nr artykułu: 5850010121 

342.80

 » GRANIT BLACK EDITION
Prostownik ABC1230
• 12V, 3A / 15A / 30A  
• przeznaczony do SLI, EFB, AGM, GEL, 6 - 500 Ah  
• z 7 stopniami ładowania  
• proces obejmuje analizę, odsiarczanie, regenerację  
 i utrzymania stanu naładowania

Nr artykułu:  
5850010116 

1093.10

 » GRANIT
Tester akumulatora BT 400
przeznaczony do:  
• akumulatorów start-stop 12 V  
• do akumulatorów rozruchowych 12V i 24V 
 
szybki, dokładny, nieobciążający test akumulatorów  
start-stop 12 V oraz akumulatorów rozruchowych  
12V i 24 V

Nr artykułu: 5070011165 

645.00

 » GRANIT
Kabel rozruchowy
• do maks. 7000 ccm (benzyna) / maks. 4000 cm3  
 (olej napędowy)  
• obciążenie do 480 A  
• elastyczny przewód (35 mm² / długość 4,5 m)

Nr artykułu: 50799202 

168.90

 » GRANIT BLACK EDITION
Prostownik
• 6 / 12V, 1A  
• nadaje się do SLI, EFB, AGM, żelowych, 3 - 30 Ah  
• z 5 stopniami ładowania  
• proces obejmuje analizę, odsiarczenie, przywracanie  
 sprawności i utrzymanie ładunku

Nr artykułu: 5850010113 

267.20
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Nr artykułu Materiał Kolor PLN/szt.

670IDKT120-015 tworzywo zielony 51.40
670IDKT120-02 tworzywo żółty 51.40
670IDKT120-025 tworzywo purpurowy 51.40
670IDKT120-03 tworzywo niebieski 51.40
670IDKT120-03C ceramika niebieski 93.50
670IDKT120-04 tworzywo czerwony 51.40
670IDKT120-04C ceramika czerwony 93.50
670IDKT120-05 tworzywo brązowy 51.40
670IDKT120-05C ceramika brązowy 93.50
670IDKT120-06 tworzywo szary 51.40

 » LECHLER
Eżektorowy rozpylacz dwustrumieniowy 120°
Rozpylacze szczelinowe inżektorowe dwustrumieniowe IDKT Lechler  
Rozpylacz 120°, SW 8 mm

Asymetryczny dwustrumieniowy rozpylacz inżektorowy  
110°

Nr artykułu Materiał Kolor PLN/szt.

670TDHS110-015 ceramika zielony 111.40
670TDHS110-02 ceramika żółty 111.40
670TDHS110-025 ceramika purpurowy 111.40
670TDHS110-03 ceramika niebieski 111.40

Nr artykułu Materiał Kolor PLN/szt.

670TDHS110-04 ceramika czerwony 111.40
670TDHS110-05 ceramika brązowy 111.40
670TDHS110-06 ceramika szary 111.40
670TDHS110-08 ceramika biały 111.40

 » AGROTOP
Rozpylacz TurboDrop HiSpeed standard

Nr artykułu
Szerokość nominalna  

(mm/cale)
Rozstaw otworów 

(mm) PLN/m

4050218516 159 / 6“ 150 x 150 638.00

4050218520 216 / 8“ 180 x 180 1.764.70

 » GRANIT
Szybkozłącze
pasuje do: system Perrot  
• wersja ocynkowana  
• złącze z wtykiem  
• pozwala oszczędzić miejsce  
• krótka konstrukcja na wozie asenizacyjnym  
• z regulacją  
• śruby ze stali szlachetnej  
• pręty gwintowane ze stali szlachetnej

 » GRANIT
Zestaw do pracy ze środkami 
ochrony roślin, 5 elementów
Środki ochrony osobistej podczas  
obchodzenia się z pestycydami,  
odpowiednie również do transportu  
towarów niebezpiecznych  
(zgodnie z wytycznymi ADR).  

w zestawie:  
• 1 x okulary ochronne  
• 1 para rękawic nitrylowych w  
 rozmiarze 10 / XL  
• 1 x butelka do przemywania oczu 250 ml  
• 1 x półmaska zgodna z normą EN 149 z  
 1 parą wielozakresowych filtrów  
 kombinowanych ABEK1P3  
• 1 x fartuch z rękawami,  
 zgodny z EN ISO 27065 C3

Nr artykułu:  
67000609 

227.10

 » GRANIT
Gniazdo
• z kołnierzem  
• pasuje do systemu włoskiego (Berselli)  
• szerokość nominalna (mm / cale): 150 / 6“  
• długość (mm): 237  
• rozstaw otworów (mm): 150 x 150  
• ma ocynkowaną powierzchnię

Nr artykułu: 4050220594 
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PERFEKCYJNE 
POŁĄCZENIE

01

01

 » GRANIT
Lej napełniania
• z osłoną i opaską zaciskową  
• Kolor: szary -  
 
Użycie:  
Leje GRANIT w wymiarze nominalnym NW 254 (przyłącze 
250/273 mm) są m.in. stosowane w pojazdach transport-
owych, jak np. naczepach zbiornikowych, przyczepach 
z pojazdem siodłowym czy cysternach próżniowych i 
kontenerach.  
 
• wersja: elastyczny 10“  
• pasująca obejma 405265283 jest zawarta w zestawie  
• pasująca kula: 4050220551 (nie jest zawarta w zestawie)  
• podłączenie: 273/ 250

Nr artykułu: 405405150 

1638.40

02

02

 » GRANIT
Gniazdo systemu Perrot
pasuje do systemu Perrot  
• szerokość nominalna (mm / cale) 159/6“  
• końcówka węża mm / cale) 152 - 6“

Nr artykułu:  
4050200365G 93.10

03

03

 » GRANIT
Wtyk systemu Perrot
pasuje do systemu Perrot  
• szerokość nominalna (mm / cale) 159/6“  
• końcówka węża mm / cale) 152 - 6“

Nr artykułu: 4050200395G 

224.50

105.90

 » GRANIT
Płoza
Nr porównawczy: 95089

• pasuje do Bomech, system węża  
 rozlewającego Flex 
• materiał: odlew stalowy 
• 2x gwint M8, szerokość:  
 30 mm, długość: 230 mm

Nr artykułu:  
4052000010 

111.40

 » GRANIT
Tarcza tnąca
• pasuje do Bomech, system eżektora  
 płytkowego  
• Ø zewnętrzna (mm): 250  
• Ø koła otworów (mm): 72  
• Ø otworu (mm): 8,5  
• Ø otworu piasty (mm): 48

Nr artykułu:  
405405122 

 » B&P
Pompa próżniowa MEC
Sprężarka MEC/M z pompą olejową lewoobrotową, prędkość  
540 obr./min. ze sprężonym smarowaniem (LF)  
Z ciśnieniowym smarowaniem przez regulowaną  
olejarkę.  
napęd: 1 3/8“ 6 wpustów  
 
Sprężarki dostarczane są bez zaworu  
bezpieczeństwa!  
 
Wersja:  
• MEC 8000 M LF SX D80 S TD  
• przyłącze (mm): 80  
• wydajność (l/min.): 8100  
• nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa: 1 1/2“  
• zawór podciśnieniowy: 1 1/2“

Nr artykułu: 4059000700001 

6857.40

 » GRANIT
Wąż ssąco-tłoczący
Wąż ssawno-tłoczny PVC Buna, sprzedawany na metry w rolce  
Do nawadniania, czyszczenia kanalizacji i szamb, jako wąż do  
gnojowicy w rolnictwie, pojazdach komunalnych, w przemyśle  
drukarskim i w budowie maszyn.  
Konstrukcja: z wewnętrzną spiralą z twardego PVC  
Zakres temperatury: -40°C do + +60°C  
Właściwości: bardzo elastyczny, stabilny wymiarowo wąż  
ssawno-tłoczny, odporny na ozon i promieniowanie UV, gładki 
wewnątrz, wyjątkowo odporny na niskie temperatury  
kolor: zielony, z białą spiralą  
 
• Ø wewnętrzna (mm): 152  
• Ø wew. (cale): 6”  
• Ø zewnętrzna (mm): 168,4  
• długość rolki (m): 20  
• ciśnienie robocze (bar): 2  
• promień gięcia (mm): 680

Nr artykułu: 4050521418 

Sprzedaż na metry!

211.60

 » HERTELL
Pompa próżniowa KD
Wersja: KD-10.000  
 
• Napęd: 1 3/8“ 6 wpustów  
• Prędkość obrotowa: 540 obr./min.  
• kierunek obrotów: lewo  
• wydajność (l/min.): 10000  
• przyłącze (mm): 80  
• ze smarowaniem olejowym  
 ciśnieniowym poprzez regulowaną  
 olejarkę kroplową

Nr artykułu: 40501KD100000 

7706.40
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Nr artykułu Rozmiar rękawiczek PLN/szt.

51709901-09 9 (L) 19.80

51709901-10 10 (XL) 19.80

51709901-11 11 (2XL) 19.80

 » GEBOL
Rękawice „Multi Flex Touch“
• bezszwowe, lekkie rękawice montażowe z powłoką z mikropianki  
 nitrylowej i nitrylowymi wypustkami na dłoni  
• specjalnie do obsługi ekranu dotykowego za pomocą włókna  
 miedzianego na palcu wskazującym i kciuku  
• oddychająca powłoka  
• optymalna zręczność  
• wysoki komfort noszenia,  
 
materiał: 96% nylon, 4% elastan  
powłoka: mikropianka nitrylowa  
z nitrylowymi wypustkami

42.40

 » GRANIT
Klej montażowy biały
GWARANCJA NATYCHMIASTOWEJ POCZĄTKOWEJ 
PRZYCZEPNOŚCI  
• nie zawiera izocyjanianu ani silikonu  
• możliwość lakierowania i malowania  
• możliwość szlifowania, brak zapachu  
• produkt trwale elastyczny i uniwersalny  
• opakowanie: 310 ml

Nr artykułu: 320320097 

Nr artykułu PLN/szt.

32099009 pojemniki: 5 l 137.50

32099010 pojemniki: 10 l 254.20

 » GRANIT
Środek czyszczący GRANIT 5000
• alkaliczny środek czyszczący do szybkiego i bezzapachowego czyszczenia i odtłuszczania  
• do wszystkich zastosowań przemysłowych, przy których używa się myjek  
 wysokociśnieniowych  
• środek bezzapachowy, niepalny i nietoksyczny, do tego biodegradowalny w ok. 98%

CZYSTA SPRAWA

 » GRANIT
Uniwersalne ręczniki czyszczące
• chłonne, dwustronne, antybakteryjne,  
 przyjazne dla skóry, delikatne i wytrzymałe -  
 z mikro-perełkami  
• przyjazne dla środowiska i skóry  
• opakowanie z możliwością ponownego  
 zamknięcia  
• nadają się do czyszczenia rąk, narzędzi i  
 powierzchni  
zawartość: 80 ręczników

Nr artykułu: 320320095 

72.20
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 » HATZ
Filtr powietrza
• pasuje do silników HATZ 1D80, 1D81, 1D90  
• numer porównawczy: 000001493000

Nr artykułu: 23815H60004 

126.10

21.30

 » GRANIT
Zabezpieczenie zęba
• blokada zębów do systemu zębów  
 ESCO SuperV13 i V17  
• pasuje do 50915Z60001 i 50915Z60002

Nr artykułu: 50915Z62001 

333.40

 » BEKAMAX
Smarownica napełniająca
• pasuje do: pomp EP-1 i PICO  
• przeznaczona do kartuszy wg DIN 1284, smaru 
400g do klasy NLGI 2

Nr artykułu: 30615ZS1582 

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

 » GRANIT
Pompa wody
• mała, kompaktowa pompa wodna do chłodzenia  
 ostrza tnącego na stołach do cięcia kamienia  
• pasuje do sprzętów wielu popularnych producentów  
• maksymalna wydajność 11,6 l/min.  
• pobór prądu: 230V/35W

Maks. wysokość pompowania (m): 1,9 
klasa ochrony: IPX8 
Długość kabla (m): 2,2

Nr artykułu: 23915WP001 

342.40

 » GRANIT
Rama do przyspawania
• rama spawana GRANIT pasująca do systemu Volvo  
• mocowanie S30  
• wymiary - patrz sklep internetowy

Nr artykułu: 57115AR50001 

276.30

27.80

 » GRANIT
Ząb widłowy
numer porównawczy: 17-7; GAZ 2-5  
do noża 16 mm; rozstaw otworów: 40-45 mm  
otwór: 13 mm

Nr artykułu: 50915Z30030 
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 » GRANIT BLACK EDITION
Szlifierka kątowa akumulatorowa
• wydajna i poręczna akumulatorowa szlifierka kątowa  
• silnik bezszczotkowy  
• maks. średnica ściernicy: 125 mm  
• wskaźnik naładowania akumulatora na urządzeniu  
• z płynnym rozruchem silnika i zabezpieczającą dźwignią zwalniającą  
• w zestawie uchwyt boczny  
 
Dane techniczne  
• 18 V 4 0Ah litowo-jonowy  
• gwint wrzeciona: M14  
• otwór: 22,23 mm  
• prędkość obrotowa na biegu  
 jałowym: 6200 min⁻¹  
• waga: 1,54 kg  
 
Zakres dostawy:  
• 1x 18V akumulatorowa szlifierka kątowa 125 mm  
• 2x 18V 4,0Ah akumulator litowo-jonowy  
• 1x 18V ładowarka akumulatora  
• 1x walizka modułowa GRANIT BLACK EDITION

Nr artykułu: 7306020 2313.80

 » GRANIT
Zestaw tarcz tnących 125mm, 44 szt.
Zakres dostawy:  
• 25x tarcza do cięcia stali GRANIT 1,0 mm  
• 5x tarcza szlifierska GRANIT, stal 7,0 mm  
• 5x płytkowa tarcza szlifierska GRANIT K40 / K60  
• 2x tarcza do cięcia Multi Pro 1,0 mm  
• 2x tarcza do cięcia Exact 0,6 mm

Nr artykułu: 77599199 680.50

 » GRANIT BLACK EDITION
Zestaw wkrętaków do podbijania, PH + 
rowek, 6-el.
• ostrze ze stali specjalnej  
• 2-komponentowy uchwyt  
• hartowane na całej długości ostrze  
• oznaczenia uchwytów ułatwiające wyszukiwanie   
 i sortowanie wkrętaków  
• PH1 ; PH2 z napędem 6-kątnym  
• rowek 5,5 + 6,5 + 8 mm z napędem 6-kątnym  
• rowek, 4 mm

Nr artykułu: 7301466 

141.50

 » GRANIT
Zestaw wierteł spiralnych 
HSS-G
• 25 części  
• wiertło o Ø 1- 13 x 0,5 mm  
• 135° zaostrzony kąt  
• od 3 mm szlif krzyżowy

Nr artykułu: 76013R025 

158.90

105.20

 » GRANIT BLACK EDITION
Zestaw wkrętaków, 6 sztuk
• ostrze ze stali S2; okrągłe  
• czerniona końcówka  
• uchwyt 2-komponentowy  
• z napędem sześciokątnym dla lepszego  
 przenoszenia mocy  
• oznaczenia uchwytów ułatwiające  
 wyszukiwanie i sortowanie wkrętaków  
 
zestaw:  
• PH1 + PH2 z napędem sześciokątnym  
• rowek 5.5 + 6.5 mm z napędem sześciokątnym  
• rowek, 3 + 4 mm

Nr artykułu: 7301465 
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PO PROSTU MOCNE NARZĘDZIA

 » GRANIT BLACK EDITION
Wiertarko-wkrętarka  
akumulatorowa
• mocna i wytrzymała wiertarko-wkrętarka  
 akumulatorowa  
• silnik bezszczotkowy  
• obudowa przekładni z aluminium  
• światło LED dla precyzyjnej i bezpiecznej  
 pracy  
• wskaźnik naładowania akumulatora na  
 urządzeniu  
 
Dane techniczne  
• 18 V 4 0Ah litowo-jonowy  
• metalowy wiertarski uchwyt szybkomocujący  
 13 mm  
• maks. moment obrotowy: 32 Nm  
• prędkość obrotowa na biegu jałowym:  
 0 - 370 / 1570 min⁻¹  
• wymiary dł.x szer. x wys.: 184 x 76 x 235 mm  
• waga: 0,95 kg  
 
średnica wiertła:  
• wiercenie w stali: 13 mm  
• wiercenie w drewnie: 36 mm  
 
Zakres dostawy:  
• 1x 18V wiertarko-wkrętarka akumulatorowa  
• 2x 18V 4,0Ah akumulator litowo-jonowy  
• 1x 18V ładowarka akumulatora  
• 1x walizka modułowa  
 GRANIT BLACK EDITION

Nr artykułu: 7306010 

1879.70

 » GRANIT BLACK EDITION
Skrzynka z bitami 57 el.
• stal S2, bity z kolorowym oznaczeniem  
• PH, PZ, SL, HEX, TX, TB  
• uchwyt do bitów do szybkiej wymiany  
• w solidnym pudełku z tworzywa sztucznego  
 i z uchwytem pasa  
• do obsługi ręcznej i elektronarzędzi

Nr artykułu: 7301218 

169.40

177.40

 » GRANIT BLACK EDITION
Zestaw wybijaków
• 6-częściowy zestaw wybijaków zawleczek  
• hartowane końce robocze  
• ostrze do zeszlifowania  
• czarny fosforanowany trzonek  
• w praktycznym uchwycie z tworzywa sztucznego  
 
W zestawie  
• po 1x 3/4/5/6/7/8 mm

Nr artykułu: 7301740 

467.20

 » GRANIT BLACK EDITION
Zestaw kluczy szczękowo oczkowych,  
z odsadzeniem, 21 elementów, 6-32mm
• stal chromowo-wanadowa  
• ustawienie szczęk pod kątem 15°  
• matowo chromowane, satynowane wykończenie  
 powierzchni  
• w praktycznej zwijanej torbie  
• SW: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Nr artykułu: 7301350 
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Nr artykułu
Rozmiar obuwia 

UE
Rozmiar obuwia 

UK PLN/szt.

52471360-38 38 5 1113.60
52471360-39 39 6 1113.60
52471360-40 40 6.5 1113.60
52471360-41 41 7.5 1113.60
52471360-42 42 8 1113.60
52471360-43 43 9 1113.60
52471360-44 44 9.5 1113.60
52471360-45 45 10.5 1113.60
52471360-46 46 11 1113.60
52471360-47 47 12 1113.60
52471360-48 48 13 1113.60

 » GRANIT
Obuwie ochronne COMFORT
• certyfikacja KWF  
• klasa ochrony przeciwprzecięciowej 2  
• ŚOI kategoria III_poważne ryzyka  
 Rozporządzenie UE 2016/425  
• zgodne z CE 0193 EN ISO 17249:  
 2014 EN ISO 20345: 2012  
• kategoria: SB-P-E-CI-HI-WR-AN  
• materiał wierzchni: skóra Gore o  
 grubości 2,6 mm  
• podeszwa zewnętrzna VIBRAM  
• podszewka z membrany Tempor  
• wysokość cholewy 23 cm

02

02

 » GRANIT
Łopata uniwersalna
• powierzchnia z tworzywa sztucznego,  
 kolor czerwony, wzmocnienie żeberkowe  
• wysoka krawędź boczna umożliwiająca  
 lepszy pobór materiału  
• z aluminiową krawędzią profilową  
• rodzaj trzonka: Aluminium z uchwytem  
 D z tworzywa sztucznego  
• długość trzonka (mm): 1100

Nr artykułu:  
7657277 199.70

01

01

 » FREUND VICTORIA
Regał na drewno opałowe
• zalecany do użytku na zewnątrz  
• młotkowana konstrukcja malowana  
 proszkowo dla lepszej odporności na korozję  
• wytrzymała konstrukcja pozwala na wysokie  
 obciążenia  
• prosty montaż bez narzędzi  
• regulacja rozmiaru  
• elastyczne możliwości przechowywania  
• wymiary elementu dł. x szer. x wys.:  
 640 x 320 x 990 mm

Zawartość: 6 elementów

Nr artykułu: 7651910001 

326.40

Nr artykułu Rozmiar rękawiczek PLN/szt.

52471355-8 8 (M) 37.60
52471355-9 9 (L) 37.60
52471355-10 10 (XL) 37.60
52471355-11 11 (2XL) 37.60
52471355-12 12 (3XL) 37.60

 » GRANIT
Rękawice zimowe
• zgodne z EN 388, CE- kat. II  
• wykonane z wytrzymałej licowej skóry bydlęcej  
 w kolorze naturalnym  
• tył wykonany z wodoodpornej tkaniny nylonowej  
• ze ściągaczem i zintegrowaną ochroną tętnicy  
• wzmocnione powierzchnie dłoni  
• w pełni podszyte bardzo grubym polarem

90.00

 » GRANIT
Kask ochronny dla pilarza CLASSIC
• kask ochronny testowany zgodnie z EN397  
• ochrona twarzy zgodnie z EN 1731 S  
• ochrona słuchu zgodnie z EN352-3  
• kolor: pomarańczowy  
• system zapadkowy

Nr artykułu: 52470003 
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PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ
03

03

04

04

 » GRANIT
Kozioł do piłowania
• stabilna wersja  
• listwy zębate zapobiegają obracaniu się pnia  
• kozioł składany - pozwala zaoszczędzić miejsce  
• niezmontowany

Nr artykułu: 32270251 

150.70

310.00

 » OPTIMATE
OptiMate 2
• automatyczne 4-stopniowe urządzenie do ładowania i konserwacji  
 pojazdów wszystkich rodzajów  
• do enkapsulowanych akumulatorów 12V (akumulator kwasowo-ołowiowy,  
 STD, AGM, żelowy), akumulatorów rozruchowych lub głębokiego cyklu  
• bezpieczny dla wrażliwej elektroniki pojazdu z zabezpieczeniem przed  
 przeładowaniem  
• automatyczne wyłączanie w przypadku zwarcia lub odłączenia akumulatora  
• idealny do pojazdów przyjaznych dla środowiska z technologią Start-Stop lub do  
 długoterminowej konserwacji akumulatorów  
• urządzenie nie nadaje się do ładowania akumulatorów NiCd, NiMH,  
 litowo-jonowych ani akumulatorów jednorazowych 
Napięcie zasilania: 100-240 V; 50 - 60 Hz 
Napięcie ładowania: 12 (2 - 14,4) 
Prąd ładowania (A): 0,8 
Pojemność akumulatora (Ah): 2,5 - 50

Nr artykułu: 58570013 

 » GRANIT
Łopata do śniegu z tworzywa
• 410 x 350, do -20°C  
• uchwyt D z tworzywa sztucznego  
• długość: 1100 mm

Nr artykułu: 76570200 

47.40

 » GRANIT
Podstawka transportowa do pilarek
• bezpieczny transport pił łańcuchowych  
• lekka i wytrzymała  
• z taśmą gumową do mocowania piły  
• chroni garaż, siedzenia i powierzchnie załadunkowe przed kapiącym  
 olejem, benzyną i brudem

Nr artykułu
Wymiary  

dł. x sz .x wys. (mm) PLN/szt.

37270799 hobby 425 x 275 x 65 49.00

37270800 wersja profesjonalna 475 x 315 x 70 65.40

1884.40

 » TECOMEC
Ostrzałka do łańcucha Super Jolly
Profesjonalne urządzenie do natychmiastowego 
użycia:  
• nadaje się do łańcuchów tnących z podziałką  
 od 1/4 “do .404“, grubość ogniwa łączącego  
 od 1,1 mm do 2,0 mm  
• hydrauliczny system napinania pozwala na  
 automatyczne zamocowanie, gdy tylko ściernica  
 zostanie opuszczona na ząb tnący  
• znaczne skrócenie czasu szlifowania  
 w porównaniu ze szlifierkami ręcznymi  
• pomiary: 230 V, 50 Hz, 214W,  
 prędkość 2800 obr./min  
• 15 watowa lampa

Nr artykułu: 37270216 

247.90

 » GRANIT
Rozsiewacz
Uniwersalny rozsiewacz do nawozu, nasion i 
granulatu zimowego  
 
• kolor: zielony  
 materiał: tworzywo sztuczne  
• z ramą aluminiową  
• odporny złamania i korozję  
• osłona odciążająca wałek rozsiewacza  
• proste ustawienie dawki rozsiewu  
• w zestawie tabela rozsiewu

Nr artykułu: 7657258 
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BEZPIECZNIE NA DRODZE

01

01

 » GRANIT
Klin zabezpieczający
• wersja nierdzewna, z tworzywa  
• centralny uchwyt ułatwia manipulowanie  
• zintegrowana szyna stalowa zapewnia 
większą stabilność

Nr artykułu: 28800023 

65.40

375.60

 » SIMOL
Koło podporowe
• półautomatyczne składanie  
• blokada sprężynowa  
• obciążenie nośne do 1 tony  
• skok wrzeciona 300 mm

Nr artykułu: 220M214 1638.40

 » WABCO
Zestaw doposażenia
• do szybkiego podłączenia  
 pneumatycznego układu hamulcowego  
 ciągnika i przyczepy  
• kompletny zestaw do doposażenia

Nr artykułu: 8284528029202 

354.70

 » GRANIT
Zestaw do zabezpieczania ładunku
• 4 x 2-częściowe grzechotkowe pasy  
 mocujące z haczykami profilowymi  
• szerokość paska 25 mm  
• długość paska 6 m  
• 12 x mata antypoślizgowa, 180 x 120 mm,  
 grubość 8 mm  
• 12 x wąż ochronny z PVC

Nr artykułu: 22066005 

02

02

 » WABCO
Zabezpieczenie antykradzieżowe 
Drawbar C
Zastosowanie: parkowana przyczepa z 
dyszlem na ucha 38 - 50 mmm

Wersja:  
• Drawbar C to mechaniczny system  
 blokujący, który zapobiega kradzieży  
 przyczepy z dyszlem  
• bez montażu, różnorodne zastosowania  
• Draw Bar C jest nasuwany na ucho  
 holownicze przyczepy i blokowany przez  
 pchnięcie sworznia do góry i  
 zablokowanie go na miejscu.  
 Jest zamykany zamkiem bębenkowym.  
• stała, odporna na warunki  
 atmosferyczne blokada stalowa z  
 odblaskiem bezpieczeństwa  
• zintegrowany, opatentowany cylinder  
 ABLOY z 3 sztukami kluczy ABLOY PROTEC  
• cylinder z zabezpieczeniem przed  
 wierceniem  
• inne opcje blokowania, na przykład -  
 na życzenie - identyczny klucz

Nr artykułu: 82801001 

1638.40

 » SIMOL

2163.20

Stopka podporowa 3-sto-
pniowa
• trzystopniowe, dwustopniowe  
• z przekładnią redukcyjną  
• powłoka KTL  
• z płytką do przykręcania  
• obciążenie (kg): 10000  
• Ø rury zewnętrznej (mm): 110,  
 kwadratowa  
• skok wrzeciona (+/- 10) (mm): 420

Nr artykułu: 220KRA800FL/N 109.00

 » GRANIT
Głowica sprzęgająca
wersja z aluminium  
przyłącze M 22 x 1,5  
kolor pokrywy: czarny

Nr artykułu: 82770311 

19.70

 » GRANIT
Głowica sprzęgająca
do dwuprzewodowego układu hamulcowego  
przyłącze M16 x 1,5  
kolor pokrywy: czerwony

Nr artykułu: 82770289 
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NAJWYŻSZA WYTRZYMAŁOŚĆ » GRANIT
Widły do transportu bel
• w zestawie z igłami długość 1100 mm (M22 x 1,5)  
• do systemu szybkiego mocowania ramy EURO-NORM  
• ciężka i stabilna konstrukcja  
• doskonała konstrukcja i wykonanie  
• udźwig 700 kg  
• sprawdzona jakość  
• wymiary szer. x wys. (mm): 1120 x 600  
• rozstaw zębów: 750 mm

Nr artykułu: 77875530 

1310.40

 » GRANIT
Opona i dętka
PR: 4  
• profil: RILLE/T510  
• rozmiar: 4.00–8, 4.00 x 100  
• zawór: TR13,

Nr artykułu: 81008003 

73.60

 » GRANIT
Poidło
• dla bydła i koni  
• przyłącze rurowe 1/2” od góry i od dołu

Nr artykułu: 580700 

110.80

 » BLUELINE
Wał przegubowy
Lz (mm): 710  
rozmiar: F21  
parowanie profili: G1/ G2  
WOM ciągnika: 1 3/8“ (6)  
WOM urządzenia: 1 3/8“ (6)

Nr artykułu: 377071021912 

293.10

715.80

 » GRANIT
Trójkąt ciągnikowy
• kat. 2  
• do 1400 kg  
• nadaje się również do łączników górnych  
 z hakiem  
• w zestawie sworznie i wtyczka

Nr artykułu: 77875518 

21.90

 » GRANIT
Mocowanie haka łączącego
wersja kuta (hak zaczepowy)  
długość/ szerokość/ wysokość/ Ø:  
110/40/85/40 (mm)

Nr artykułu: 77818100-19F 
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01

01

 » GRANIT
Siedzenie GSM 20 PVC
• niski fotel kierowcy o jakości  
 oryginalnego sprzętu  
• przełącznik stykowy fotela  
• pas biodrowy  
• ustawienie wagi  
• regulacja pozycji wzdłużnej  
• regulacja nachylenia oparcia  
• zmienne ustawienie ścieżki  
• do wózków podnośnikowych,  
 ładowarek i maszyn budowlanych

Nr artykułu: 2400022760 

1751.20

02

02

 » GRANIT
Pokrowiec siedzenia
• welur  
• produkt odpowiedni do  
 siedzisk GRAMMER 721, 722 i 731

Nr artykułu: 24000127 

369.60

99.30

 » GRANIT
Lusterko
• nieogrzewane  
• do pręta o Ø 16 – 25 mm  
• Wymiary: 328 x 238 mm

Nr artykułu: 65402048 

Nr artykułu PLN/szt.

6549981816 długość: 400 mm / 16“ 23.80

6549981820 długość: 500 mm / 20“ 23.80

6549981824 długość: 600 mm / 24“ 23.90

 » GRANIT
Pióro wycieraczki - system z metalowym kabłąkiem
• indywidualne zastosowanie - standardowa wycieraczka  
• z adapterem do następującego mocowania: mocowanie bagnetowe, hakowe i śrubowe

RÓŻNICA LEŻY W KOMFORCIE

Odkryj siedzenia nowej 
marki jakości premium.
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DOSKONAŁE WYPOSAŻENIE
01

02

 » GRANIT
Łącznik górny hydrauliczny
• hak zaczepowy / przegub widełkowy  
• kat. A: 3 / 32  
• kat. B: 3 / 32  
• F (mm): 626 / 826  
• Ø tłoczyska D (mm): 50  
• Ø wew. cylindra E (mm): 90  
• siła podnoszenia (t): 12  
• siła pociągowa (t): 9

Nr artykułu:  
20011250G 2097.60

02

01

 » GRANIT
Hak łącznika dolnego
• maksymalna wydajność: 165 kw  
• mocowanie: 64 mm  
• grubość: 38 mm  
• długość: 132 mm  
• wersja: kategoria 3

Nr artykułu: 20088003 436.10

 » GRANIT
Belka polowa
• UL mocowanie kat.: 1 / 22  
• pasuje do K50  
• do użycia poza drogami publicznymi

Nr artykułu: 20020502 

205.00

 » GRANIT
Gałka kierownicy Fix
• uniwersalny  
• do zewnętrznego  
 wieńca kierownicy  
• Ø 26 mm

Nr artykułu: 38750002 

57.20

 » GRANIT
Zaczep do TUZ
• UL mocowanie kat.: 2 / 28  
• pasuje do K50  
• do użycia poza drogami publicznymi

Nr artykułu: 20020508 

474.00

5.60

 » GRANIT
Zawleczka zatrzaskowa
• zawleczka zatrzaskowa, ocynkowana Ø 11

Nr artykułu: 20023245 
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02

02

 » GRANIT
Zatyczki montażowe SP - zestaw
• za pomocą zatyczek montażowych można zabezpieczyć wszystkie  
 rodzaje wężów i rur  
• Ich użycie zabezpiecza przed wyciekiem oleju i chemikaliów podczas  
 demontażu, napraw czy wymiany elementów hydraulicznych

Nr artykułu: 81505403 

211.60

01

01

 » GRANIT
Manometr cyfrowy
• manometr cyfrowy Ø 60 mm  
• przyłącze G1/4” od dołu  
• do 0 - 250 bar

Nr artykułu: 85050000 

672.20

04

04

03

03

Nr artykułu PLN/szt.

85002050 RV-M-10L 76.90

85099009 RV-M-12L 96.60

85002051 RV-M-15L 132.70

85002052 RV-M-18L 182.30

 » GRANIT
Zawór zwrotny RV-M-10L
• zawór przeciwzwrotny do złącza rurowego (L)  
• może być używany jako zawór obciążenia wstępnego lub zawór odcinający

 » SB-FLEX
Oznakowanie węża
• Oznakowania kurczliwe mogą być używane do identyfikacji węży hydraulicznych.  
• W ten sposób można łatwo rozpoznać, które węże należy zamontować w  
 konkretnych miejscach!

Nr artykułu PLN/szt.

81511475 
ZESTAW czarny nadruk na żółtym tle  

łącznie w zestawie 8 sztuk
138.20

81511476 
ZESTAW biały nadruk na czerwono-niebieskim tle  

łącznie w zestawie 8 sztuk
138.20

81511477 
ZESTAW John Deere, New Holland, Case, MF, Claas  

łącznie w zestawie 10 sztuk
165.10

81511478 
ZESTAW Fendt, Deutz-Fahr  
łącznie w zestawie 10 sztuk

165.10

DOBRZE WYPOSAŻENI

Zawór kulowy blokowy
• do połączeń rurowych  
 gwintowanych, metrycznych,  
 seria lekka  
• z otworami montażowymi

 » GRANIT

Nr artykułu PLN/szt.

87002502 BKH 2-10L-DN 08-(M16x1,5) 57.20

87002503 BKH 2-12L-DN 10-(M18x1,5) 58.90

87002504 BKH 2-15L-DN 13-(M22x1,5) 71.30

87002505 BKH 2-18L-DN 16-(M26x1,5) 113.70



Wyżej wymienione części zamienne nie są częściami oryginalnymi. Oryginalne numery podano dla celów porównawczych. Ceny wyrażone są w PLN wraz z podatkiem VAT. // 17

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ 
UPRAWY ZIEMI
MADE IN GERMANY

Narzędzia GRANIT ENDURANCE CARBIDE są hartowane po przyluto-
waniu płytek z węglika spiekanego i charakteryzują się twardością 
46 HRc. Płytki z węglika zapewniają długi okres użytkowania i opty-
malne efekty pracy.

PORA NA POLE

Nr artykułu Nr porównawczy Wersja PLN/szt.

56034 073609 A133397494, 073609 wersja długa 129.40

56034 073608 A133397394, 073608 wersja krótka 91.70

 » GRANIT
Płoza
• pasuje do Kverneland, Fraugde  
• pasuje do korpusu: nr 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 28, 30  
• pasujące śruby: 1801434KV

Nr artykułu Nr porównawczy Wersja PLN/szt.

56028 622128 622128 prawy, wygięty 43.30

56028 622129 622129 lewy, wygięty 43.30

 » GRANIT
Dziób wymienny
• pasuje do Kuhn  
• pasuje do korpusu: BL, C4, C6,  
 C7, C8, H, HB, HC, J, JV, L,  
 LSELECT, N4, P, RB, RM, SHC, SK,  
 SL, SN, V, VL, korpus gąsienicowy  
• pasujące śruby: 1801238KV

41.70

 » GRANIT
Dziób redlicy
• pasuje do Köckerling  
 „Topmix“, standard  
• wymiary (mm) 80 x 14 x 285  
• pasujące śruby: 1801285810

Nr artykułu:  
56050 506065 

29.40

 » GRANIT
Dziób redlicy
• pasuje do Horsch  
• wymiary: 287 mm x 80 mm x 12 mm  
• pasujące śruby: M12 DIN 608

Nr artykułu:  
56031 34060850 

35.10

 » GRANIT
Dziób redlicy
• pasuje do Amazone, Kotte, Saphir,  
 Lemken, Kongskilde  
• wymiary (mm): 120 x 10 x 230

Nr artykułu:  
56017 3374388 

6.20

 » GRANIT
Redlica kultywatora
• pasuje do różnych producentów  
• wymiary (mm): 195 x 35 x 6  
• pasujące śruby: 23532 RS2977A/25

Nr artykułu:  
23532 RS2978S 



Skontaktuj się z nami: 
Robert Hęsiak | kom. +48 667 747 080 | robert.hesiak@granit-parts.com

ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW GRANIT
ZBUDUJ SWÓJ BIZNES I DOŁĄCZ DO NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCEJ SIĘ SIECI SKLEPÓW ROLNICZO-TECHNICZNYCH
JEŚLI POSIADASZ ATRAKCYJNIE POŁOŻONY LOKAL O POWIERZCHNI POWYŻEJ 180M²

GRANIT PARTS Części Zamienne Sp. z o.o. Sp. k. | tel. 61 896 74 80 www.granit-parts.pl

Dolnośląskie
1. Oława, Gać 1, tel. 887 886 614
2. Smardzów, ul. Wrocławska 14, tel. 601 225 920
Kujawsko-pomorskie
3. Brodnica, ul. Sikorskiego 41, tel. 664 484 072
4. Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 44, tel. 669 656 870
5. Lisewo, ul. Gen. J. Hallera 20a, tel. 56 475 62 07
6. Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28, tel. 52 389 30 23
7. Wojnowo,  61, tel. 691 603 604
Lubelskie
8. Cyców, Wólka Cycowska 96a, tel. 697 579 070
9. Hrubieszów, ul. Zamojska 179, tel. 84 664 40 81
10. Krasnystaw, ul. Lwowska 143b, tel. 82 576 70 26
11. Lubartów, Pałecznica Kolonia 11c, tel. 81 854 22 55
12. Modliborzyce, ul. Pilsudskiego 90, tel. 605 311 909
13. Rudno, Rudno III 17, tel. 697 404 606
14. Wola Mysłowska, 58B, tel. 505 077 373
15. Zamość, ul. Kilińskiego 66, tel. 84 627 35 73
Lubuskie
16. Trzebicz, ul. Poznańska 1F, tel. 793 103 104
17. Zielona Góra, ul. Kożuchowska 10G, tel. 668274046
Małopolskie
18. Miechów, ul. Racławicka 58, tel. 537 637 778
Mazowieckie
19. Chorzele, ul. Szkolna 10, tel. 515 719 531 
20. Maków Mzaowiecki, ul. Zachodnia 34, tel. 29 717 19 48
21. Przasnysz, ul. Piłsudskiego 66, tel. 609 146 146
22. Sochaczew, ul. Warszawska 2, tel. 667 992 164
23. Sypniewo, ul. Ostrołęcka 50, tel. 531 128 964 
Opolskie
24. Byczyna, ul. Zamoyskiego 8, tel. 77 413 48 71
25. Niemodlin, ul. Opolska 54, tel. 660 908 376
Podkarpackie
26. Łańcut, ul. Piłsudskiego 91, tel. 730 956 430
Podlaskie
27. Kolno, Towarowa 2, tel. 570 179 731
28. Śniadowo, Jakać borki 9, tel. 502 389 060
Świętokrzyskie
29. Wodzisław, Mieronice 78d, tel. 577 979 197
30. Zdanowice, 43, tel. 500 062 267
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Warmińsko-mazurskie
31. Ełk, ul. Srebrna 12, tel. 502 934 174
32. Piecki, ul. Zwycęstwa 13, tel. 661 665 162
Wielkopolskie
33. Bogdanowo, 14A, tel. 533 301 027
34. Czarnków, ul. Kościuszki 113, tel. 660 748 854
35. Grodzisk Wlkp., ul. Głogowska 42, tel. 726 308 180
36. Krobia, Rogowo 1A, tel. 517 175 990
37. Mochy, ul. Powstańcow Wielkopolskich 46a, tel. 667 822 666
38. Murowana Goślina, Bolechowo, Poznańska 31, tel. 501 054 064
39. Pawłowice, ul. Milżyńskich 60, tel. 668 130 108
40. Śrem, Psarskie, Sikorskiego 122, tel. 507 942 573
41. Tarnowo Podgorne, ul. Poznańska 40a, tel. 519 584 123
Zachodniopomorskie
42. Białogard, ul. Ludowa 4, tel. 94 311 34 75
43. Świdwin, Krosino 13A, tel. 694 512 118


