
ROCKINGER

Member of JOST-World

WÓZKI WIDŁOWE - OFERTA SPECJALNA
Na ponad 45 ofertach świeżo wydrukowanej oferty Wózki widłowe przedstawiamy 
imponujący przegląd szerokiego asortymentu części zamiennych i roboczych GRANIT do 
wózków podnośnikowych.

W najnowszej ofercie Wózki widłowe GRANIT przedstawia wycinek asortymenty 
części zamiennych do wózków podnośnikowych producentów BT-Toyota, Jung-
heinrich, Linde i Still. Szczególnie popularne i praktyczne są indywidualnie 
zestawiane zestawy konserwacyjne, dopasowywane do zależnego od liczby 
roboczogodzin serwisu. 
Zostały one posortowane wg marek, modelu wózka, typu silnika
oraz interwału roboczogodzin.

Pomocne są również lampy ostrzegawcze w wersji niebieskiej strzałki 
oraz niebieskiego i czerwonego punktu. Lampy pozwalają znacząco 
zmniejszyć niebezpieczeństwo i ryzyko wypadków, co pozytywnie 
wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy.

Ważnym elementem do wózków napędzanych gazem jest regu-
lator ciśnienia Cobra KB-D w jakości pierwszego wyposażenia. 
Poza tym w ofercie można znaleźć najbardziej popularne,  
standardowe zęby.

Oferta odznacza się starannym wyborem produktów z  
szerokiej oferty GRANIT. Pozostałe części zamienne i robocze 
do wózków podnośnikowych mona znaleźć w sklepie online 
GRANIT.
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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

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

MAGAZYN GRANIT

»» GRANIT»»»
Regulator»ciśnienia»Cobra»KB-D»
Nr artykułu: 2370026901  »
• jakość: pierwszego montażu  
typy: 316-02, 316-03, 330,  
331, 332, 350-01, 350-02,  
351-02, 351-03, 352-03,  
352-04

»» GRANIT»»»
Lampa»ostrzegawcza,»niebieska»strzałka»
Nr artykułu: 4840026726  »
• pasuje do Jungheinrich, Linde, Still  
• typy: EFG-DF15,5, EFG-DF15,  
   EFG-DF16, EFG-DF18, ETM/V12, 
   ETM/V110, ETM/V112, ETM/V114,  
   ETM/V214, ETM/V216, ETM/V220,  
   ETM/V320 i inne



Nowa oferta Maszyny Budowlane podkreśla kompetencje GRANIT w  
obszarze koparek, ładowarek, pojazdów gąsienicowych i wywrotek. Na 16 
stronach znajduje się wiele części zamiennych i roboczych do pojazdów 
wszystkich znanych producentów. Nowością w ofercie GRANIT są, obok 
znanych systemów zębów od CAT, Lehnhoff i Bofors, zęby Esco.

Dla zabezpieczenia transportu towaru i urządzeń w nowej ofercie GRANIT 
Maszyny Budowlane znalazły się łańcuchy mocujące i napinacze w jakości G10, 
posiadające o 25 procent wyższą siłę uciągu w porównaniu do łańcuchów 
G8, co oznacza, że świetnie nadają się nawet do ekstremalnych obciążeń. 
W ofercie można znaleźć również pasujące do nich liwersy, które można 
przyspawać do maszyn. Liwersy, które posiadają oczywiście certyfikację 
BG,  dostarczamy wraz z przejrzystą instrukcją przyspawania. Uznanym 
i popularnym wśród klientów produktem są praktyczne haki do przy-
spawania jakości G10 do mocowania systemów szybkiej wymiany i 
narzędzi zawieszanych. Asortyment haków znacząco rozszerzyliśmy 
oraz dodaliśmy do niego odpowiednie zestawy naprawcze zapadek.

W zakresie części silników GRANIT rozszerzył asortyment części zamiennych 
do silników przemysłowych Kubota, jak również o oryginalne części Hatz. 
W ofercie znajduje się też szeroki wybór zestawów uszczelek najwyższej 
jakości w doskonałej cenie, które pasują do siłowników hydraulicznych ma- 
szyn budowlanych. Poszczególne zestawy uszczelek odpowiadają oczywiści 
standardom jakości pierwszego wyposażenia i ich wymiarom. Uszczelki 
przedstawiono w przejrzysty sposób, dopasowany do producentów. Odpo-

wiedni produkt można znaleźć posługując się numerem siłownika lub nume-
rem oryginalnych uszczelek.

Oferta Maszyny Budowlane, ważna do 31.12.2019, prezentuje wybór atrak-
cyjnych produktów w korzystnych cenach. Pozostałe produkty do maszyn 
budowlanych można znaleźć w sklepie online GRANIT.
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»» GRANIT»»»
Ząb»płaski»
Nr artykułu: 50915Z60001  »
• końcówka zęba SYL  
• pasuje do: ESCO Super V13  
• szerokość cięcia (mm): 46  
• nr porównawczy: V13SYL  
• wysokość nakładki maks.. (mm): 44 
• szerokość nakładki maks. (mm): 56

»» GRANIT»»»
Hak»do»przyspawania»1,3t»
Nr artykułu: 57115H50001  »
• udźwig ok. (t): 1,3  
• jakość: G10

»» GRANIT»»»
Łańcuch»mocujący»z»napinaczem»winner»G10»
Nr artykułu: 46056668         »
• długość standardowa (mm): 3500 
• dlugość naciągnięcia (mm): 145 
• dop. siła uciągu (daN): 5000 
• grubość łańcucha Ø (mm): 8 
• długość użytkowa (m): 3,5 
• dop. nacisk (daN): 5000

»» GRANIT»»»
Mocowanie»zęba»
Nr artykułu: 50915Z61001  »
• mocowanie do przyspawania ESCO Super V13  
• pasuje do: 16mm stal noża , z nakładką min. 96mm  
• nr porównawczy: 8857-V13

»» GRANIT»»»
Zabezpieczenie»
Nr artykułu: 57115H50011  »
• pasuje do 57115H50001  

»» GRANIT»»»
Pompa»wodna»
Nr artykułu: 23815K21007  »
• pasuje do: Kubota D782 
• nr porównawczy: 1G820-73035

MASZYNY BUDOWLANE - OFERTA SPECJALNA  
W aktualnej ofercie Maszyny Budowlane menadżerowie produktu GRANIT prezentują nie 
tylko uznane produkty, lecz również wiele nowości.
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GRANIT zmodyfikował swoją ofertę w szczególności w zakresie bron  
talerzowych i bijaków młotkowych, dodając do niej sporo nowości. 

Nowe, jak również uznane już części zamienne i robocze wyróżnia 
wysoki poziom jakości. Do produkcji części roboczych wykorzystywana 
jest wyłącznie stal borowa. Twardość materiału jest nieustannie kon-
trolowana spektrometrem w wewnętrznym laboratorium. Specjaliści 
z Uniwersytetu w Bremie dodatkowo kontrolują pod mikroskopem 
strukturę materiału aby upewnić się, że stal została wystarczająco 
wzmocniona oraz że materiał spełnia wysokie wymagania odnośnie 
części do uprawy ziemi. Procedura ta jest konieczna, jako że 
wyłącznie odpowiedni materiał o idealnej twardości zapewnia 
wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej elastyczności podczas 
codziennej pracy na polu. Poza badaniami laboratoryjnymi, 
GRANIT przeprowadza również regularnie badania terenowe, 
w których testu swoje części robocze.

Części robocze w wersji „Heavy Duty“ GRANIT to pro-
dukty do zastosowań specjalnych. Dzięki przylutowanym 
płytkom wzmacniającym mają one od 4 do 7-krotnie 
wyższą wytrzymałość  bez zużycia wzdłużnego w 
porównaniu do części standardowych. To przekłada 
się na redukcję kosztów paliwa oraz pracy przy regu-
lacji czy wymianie części roboczych przy maszynie. 
Części doskonale sprawdzają się też przy pracy na 

suchym podłożu.

UPRAWA ZIEMI - OFERTA SPECJALNA

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

»» GRANIT»
Dziób»redlicy»Heavy»Duty»„Topmix“

Nr artykułu: 17950 506065»

• wymiary (mm): 80 x 20 x 260  

• pasuje do: Köckerling  

• śruby z nakrętkami  

   (nie są zawarte w zestawie): 1x 1801285812

»» GRANIT»»»
Dziób»redlicy»Heavy»Duty»
Nr artykułu: 17931 00310915B »
• wymiary (mm): 80 x 266 x 20  
• typy: system Tiger Mulch Mix  
• pasuje do: Horsch  
• śruby z nakrętkami  
   (nie są zawarte w zestawie): M12 DIN 608 

»» GRANIT»»»
Talerz»brony

Nr artykułu: 18001 78201966»

• pasuje do: Amazone

• uzębienie: 510 x 5 mm,  

• koło otworów-Ø: 120 mm

»» GRANIT»»»

Dziób»redlicy»

Nr artykułu: 56017 3364150  »

• prawy, z powłoką  

• typy: B2SPR  

• typ korpusu: B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20,  

   BS40, BS42, D50, US35, US40  

• śruby z nakrętkami  

   (nie są zawarte w zestawie): 2 x 1801235810 

Części GRANIT do uprawy ziemi przekonują wysoką jakością w korzystnej cenie - widać to 
również w nowej ofercie Uprawa ziemi.


