
GRANIT PARTS Części Zamienne Sp. z o.o. Sp. k. - tel. 061 896 74 80 - faks 061 896 74 90 sprzedaz@garnit-parts.pl www.granit-parts.pl

NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World

MAGAZYN GRANIT

K
W

IE
C

IE
Ń

  2
01

9

Nasi Partnerzy niezwykle wysoko cenią serwis węży  
hydraulicznych do GRANIT. Pozwala on im bowiem szybko otrzymać 
wysokiej jakości węże, odpowiednio docięte, zakute i wyposażone 
w dopasowaną armaturę. Serwis realizuje nieustannie indywidualne 
zamówienia. 

Aby proces zamawiania węża stał się jeszcze prostszy,  
wygodniejszy i niezawodny, GRANIT wprowadził do swojego sklepu 
internetowego opcję skonfigurowania i zamówienia wybranego węża.   
Konfigurator można znaleźć przy zakładce „Serwis“ lub przy  
wyszukiwarkach specjalnych. W konfiguratorze można w przejrzysty 
sposób wybrać jeden z 65 wariantów węża w odpowiednim rozmiarze. 
 

W drugim kroku użytkownik wybiera armaturę, podaje żądaną 
długość w mm oraz wpisuje dodatkowe wymagania, jak na przykład 
ochronę przed rozerwaniem czy skrętkę zabezpieczającą. Ma też 
możliwość określenia kąta skręcenia w stopniach.

Podczas wprowadzania danych użytkownik może obserwować 
trójwymiarową wizualizację węża. Dodatkowo widzi na 
podglądzie wszystkie pojedyncze artykuły, co zapobiega błędnym  
zamówieniom.

Konfigurator węża hydraulicznego nie tylko pozwala na niezawodne 
zamówienie węża- dodatkowo gwarantuje też szybkość procesu. 
GRANIT dostarcza bowiem każdy zamówiony i skonfigurowany do 
godziny 18 wąż już następnego dnia.

W sklepie internetowym GRANIT można znaleźć praktyczny konfigurator węża  
hydraulicznego, w którym wystarczy kilka kliknięć, aby dobrać indywidualnie  
dopasowany do swoich potrzeb wąż.

SZYBKA DROGA DO NOWEGO  
WĘŻA HYDRAULICZNEGO   
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Zbliża się koniec zimy i jak w każym roku w ciągu pierwszych ciepłych dni 
pojawiają się u fachowców prowadzących serwis klimatyzacji pierwsze  
maszyny rolnicze. Dotąd serwis był rutyną, teraz - w 2019 - może być niekiedy 
wyzwaniem, ponieważ niektórzy producenci wyposażają nowe maszyny w 
tym roku w przyjazny dla środowiska środek chłodniczy R1234yf. 

Dla profesjonalistów z branży rolniczej oznacza to nie tylko zakup dwóch 
różnych środków chłodniczych. Jako że środek R1234yf należy do substancji 
łatwopalnych, serwis z jego wykorzystaniem wiąże się z użyciem drugiej, 
przystosowanej do tego środka, stacji serwisowej.

Aby jak najlepiej wspomóc naszych Partnerów w okresie przejściowych,  
GRANIT wydał ofertę specjalną Klimatyzacja, która jest ważna do 30 września 
2019 roku. 
 

Można w niej znaleźć stacje serwisowe do klimatyzacji ze środkiem R134a, 
jak i R1234yf. W ofercie GRANIT przedstawiono te urządzenie Konfort 780 R 
Bi-Gas, które pozwala na serwis systemów klimatyzacji z dowolnym środkiem 
chłodniczym.
 
Obok różnych wersji stacji serwisowych, na 20 stronach prezentujemy 
również praktyczne akcesoria, jak np. środki kontrastow, środki pomocnicze 
do wykrywania nieszczelności, narzędzia pomiarowe czy węże. A więc w 
sumie wszystko, co jest potrzebne do profesjonalnego serwisu klimatyzacji. 
Wszystkie produkty dostępne są w atrakcyjnych cenach.

Oprócz tego specjaliści od GRANIT zebrali wiele przydatnych wskazówek i 
informacji, które znacznie ułatwiają prace warsztatowe. Wskazówki napisano 
bardzo przystępnych językiem. Znajdziecie je na różnych stronach oferty.
 

SERWIS KLIMATYZACJI A NOWE ROZPORZĄDZENIE  
F-GAZOWE 
Większość systemów klimatyzacji maszyn rolniczych pracuje nadal przy wykorzystaniu środka  R134a. Niek-
tórzy producenci jednak już w tym roku wyposażają pierwsze pojazdy w nowy środek chłodniczy R1234yf.

Przejdź bezpośrednio 
do oferty

 » WAECO 
Środek chłodniczy R1234yf

Nr artykułu: 6528887100016  
 

 Środek nie jest zastępstwem dla  
używanego w systemach środka R134A.  

Ze względu na zgodność materiałów  
i właściwości łatwopalne odradzamy  

używanie środka w systemach,  
w których nie jest przewidziane  

jego użycie.

 » TEXA  
Konfort 705R OFF ROAD
Nr artykułu: 7790900003

• stacja wyposażona w wytrzymałe koła tylne, wypełnione pianą 

• z przodu koła zastąpione metalową podporą, która zwiększa stabilność 

• skonstruowana z myślą o pracy na zewnątrz blokada wózka zabezpiecza przed problemami 

przy nierównym podłożu czy uderzeniach 

• z wyświetlaczem LCD, niebieskim 4 x 20, z podświetleniem tła 

• sterowanie bazą danych oraz zapis informacji z przeprowadzonego serwisu na karcie SD 

• dokładność napełniania +/- 15 g, automatyczny wtrysk oleju (funkcja sterowana czasowo) 

• 2 ręcznie sterowane zawory do serwisu węży 

• automatyczna kompensacja długości węża serwisowego 

• automatyczne zgłoszenia serwisowe, blokada wózka 

• funkcje pracy: baza danych, 

ręczna obsługa, moja baza danych 

• oprogramowanie w różnych językach 

• wersja czynnika chłodniczego R 134a 

• pojemność zbiornika 10 kg

 » GRANIT  
Spray do klimatyzacji
Nr artykułu: 320320104

• Pojemność: 100 ml  

• Usuwa nieprzyjemne zapachy, pozostawia przyjemny, świeży zapach.  

Zastosowanie: umiejscowić puszkę w centrum kabiny. Klimatyzację/dmuchawę 

przestawić na obieg powietrza, nacisnąć głowicę aż do zablokowania. Puszka zostanie 

opróżniona. Po zastosowaniu dobrze przewietrzyć. 

 » GRANIT   
Zestaw wyposażenia
Nr artykułu: 6520010053

Zawiera wszystkie istotne środki pomocnicze  

do profesjonalnego serwisu klimatyzacji.  

W zestawie: 

• PAG 46  

• termometr solarny 

• rękawice ochronne 

• okulary chroniące przed promieniami UV 

• dodatek UV do wykrywania nieszczelności 

• latarka MINI LED UV 

• okulary ochronne 

• naklejki serwisowe 

• adapter butelek do R134a i 1234yf

 » GRANIT   
Stacja odsysania

Nr artykułu: 6520010129

3/4 wirnik na sucho, również do czynników chłodniczych wysokociśnieniowych.  

do odsysania wszystkich zabezpieczających czynników chłodniczych (żadnych 

łatwopalnych gazów) klasy A1, bardzo wydajna, bezolejowa sprężarka 1/2-PS, 

funkcja automatycznego czyszczenia sprzętu, pozwalająca na dalszą pracę z kolejnym 

czynnikiem chłodniczym, nie nadaje się do wirników suchych, aby transportować 

wyłącznie czynnik chłodniczy bez oleju (nieużywany czynnik chłodniczy) wersja: 

z funkcją czyszczenia; zastosowanie: do wszystkich zabezpieczających czynników 

chłodniczych.

W zestawie: 

• węże: 1 x niebieski, 2 x czerwony (1,5 m z zaworem kulowym), 1 x żółty (1,8 m) 

• szybkozłącze do pojazdów R134a 

• armatura kontrola z 2 zaworami do podziału i kontroli ciśnienia, typ M2W



GRANIT PARTS Części Zamienne Sp. z o.o. Sp. k. - tel. 061 896 74 80 - faks 061 896 74 90 sprzedaz@garnit-parts.pl www.granit-parts.pl M
Ä

RZ
 2

01
9

G
R

A
N

IT
 

PA
R

T
S 

Oferta specjalna Technika ogrodnicza od GRANIT zawiera również 
w tym roku mnóstwo najlepszych produktów z branży Ogród & 
Las. Na ponad 70 stronach nasi specjaliści przedstawiają szeroką 
ofertę na początek roku dla dealerów, która obowiązuje do 31 lipca 
2019. Dzięki tej ofercie każdy profesjonalista może nie tylko już teraz 
zaopatrzyć się na nowy sezon, lecz również - uzupełniać ewentualne 
braki podczas sezonu, nadal korzystając z atrakcyjnych warunków 
zakupu.

W katalogu znajdują się części zamienne i akcesoria z zakresu 
techniki cięcia, części zamiennych do silników, części do kosiarek 
ręcznych i samojezdnych, wyposażenia warsztatu, środków smarnych 
i pomocnicznych, narzędzi ogrodowych, techniki nawadniania, jak 
również części i akcesoriów do przyczepek samochodów osobowych.

Obok wielu uznanych produktów, w ofercie można znaleźć również 
nowości.  

Po pierwsze - są to nylonowe żyłki tnące Pro Cut o wytrzymałym 
profilu 4-kątnym. Ostre krawędzie tnące profilu pozwalają na  
uniwersalne zastosowanie i gwarantują doskonałe efekty pracy.

Drugą nowością wśród żyłek tnących są żyłki aluminiowo-nylo-
nowe o profilu okrągłym i gwieździstym. Opatentowany kopolimer  
nylonowy z cząsteczkami aliminium znacznie redukuje poziom  
wytwarzanego ciepła, a więc zabezpiecza żyłki przed stapianiem się.

Pozostałe nowości są przedstawione między innymi na stronie 4 
(szczotki stożkowe z tworzywa czy kabel ograniczający do kosiarek 
automatycznych) oraz na stronie 2 (zestaw naprawczy do kabla). 

Wiele popularnych produktów oraz liczne nowości w bardzo korzystnych cenach - 
wszystkie znajdziesz w nowej ofercie specjalnej Technika ogrodnicza.

TECHNIKA OGRODNICZA - OFERTA  
Z ATRAKCYJNYMI PROPOZYCJAMI  
 

Przejdź bezpośrednio 
do oferty


