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MAGAZYN GRANIT

NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World

»» GRANIT»

Uszczelka»głowicy»silnika

Nr artykułu: 38012717 

• Nr porównawczy: 0011460471

»» JOHN»DEERE»

Uszczelka»głowicy»silnika

Nr artykułu: R116516  

NIC NIE JEST TAK WAŻNE, JAK JAKOŚĆ
WYŁĄCZNIE U NAS: uszczelka głowicy cylindra o nowej konstrukcji do silników 6,8 l Power Tech marki John Deere.

Dla GRANIT PARTS jakość ma szczególne znaczenie. Produkcja artykułów 
pod własną marką związana jest z dokładnymi kontrolami jakości, które 
przeprowadzamy we własnym laboratorium w siedzibie głównej w  
Heeslingen. Dzięki temu możemy zagwarantować obiecaną jakość. 
Właśnie z tego powodu skonstruowanie nowej uszczelki głowicy do 
silników 6,8 l Power Tech marki John Deere miało dla nas tak duże 
znaczenie.

Większość z was wie, że uszczelki warstwowe w tym silniku są często 
nieszczelne. Standardowe miękkie uszczelnienia często nie wytrzymują 
wysokiego ciśnienia i wysokich temperatur. 

Nasze uszczelki głowicy do silników 6,8 l Power Tech marki John Deere 
bazowały do tej pory również na standardowych, oryginalnych uszczel-
kach warstwowych od John Deere. Aby jednak spełnić obietnicę jakości 
i uchronić naszych Klientów przed problemami z uszczelką głowicy, 
stworzyliśmy zupełnie nową wersję tego produktu. Od pewnego czasu 
oferujemy pod marką własną GRANIT PARTS wielowarstwową uszczelkę 
stalową, która przewyższa standardowe uszczelki miękkie jakością 
oraz okresem użytkowania. Dzięki temu możemy zaoferować klientom 
GRANIT lepszą jakość w korzystnej cenie w porównaniu do produktów 
oryginalnych.

wzór GRANIT - wielowarst-
wowa uszczelka stalowa

oryginalna miękka 
uszczelka od John Deere



Istnieje odpowiedni akumualtor do każdej sytuacji. Przy wyborze odpowied-
niego produktu często największą rolę odgrywa technologia akumulatora. 

Endurance»Line: najwydajniejszy typ wśród akumulatorów rozruchowych. 
Wytrzymałość w połączeniu z niewielkim samorozładowaniem sprawiają, 
że ten typ akumulatora może pracować przez długi czas bez konieczności 
doładowania. To szczególna korzyść dla handlowców. Akumulatory serii 
Endurance Line GRANIT są bezobsługowe, zapewniają również bardzo dobry 
rozruch na zimno.

Akumulatory»AGM: w tych akumulatorach elektrolit jest wchłaniany przez 
specjalne włókna szklane. Akumulatory AGM odznaczają się niewielkim 
oporem wewnętrznym, co zmniejsza ryzyko samorozładowania. Dzięki temu 
rozruch jest możliwy nawet po dłuższym okresie postoju. Akumulatory AGM 
od GRANIT gwarantują niezawodną pracę nawet przy ekstremalnych tempe-
raturach, które w przypadku standardowych akumulatorów mogą prowadzić 
do rozładowania.

Akumulatory»do»oświetlenia»i»rozruchu: akumulatory GRANIT są nie-
zawodnym źródłem zasilania. Dzięki wykorzystaniu akumulatorów AGM 
od GRANIT codzienne zadania, wymagające sporej mocy, jak na przykład 
wykorzystanie pomostów, wózków elektrycznych, przyczep kempingowych 
czy instalacji solarnych, stają się dziecinnie proste. Akumulatory zapewniają 
stabilne zasilanie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że akumulatory AGM 
nie mogą nigdy zostać całkowicie rozładowane, ponieważ prowadzi to do 
znacznego skrócenia okresu ich użytkowania.

W ofercie  akumulatorów GRANIT znajdzie się odpowiedni produkt do 
każdego zastosowania - i to w jakości pierwszego montaży. Pełną ofertę 
można znaleźć na www.granit-parts.pl.

»» GRANIT»

Akumulator»12»V»/»60»Ah

Nr artykułu: 58595502 

• ETN: 960051000

• akumulator do oświetlenia i rozruchu, zalany i naładowany

• wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 246 x 175 x 190

• napięcie nominalne (V): 12

• pojemność (Ah): 60

• cokół: B13

• układ połączeń: 0

• poj. napełniania (l): 5

»» ENDURANCE»LINE»

Akumulator»12»V»/»35»Ah

Nr artykułu: 58553520G 

• ETN: 535 020 024

• zalany, naładowany, bezobsługowy, technologia wapń/wapń

• wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 187 x 127 x 226

• napięcie nominalne (V): 12

• pojemność (Ah): 35

• cokół: B00

• układ połączeń: 0 - +

• wydajność rozruchu na zimno EN (A): 270

»» GRANIT»

Akumulator»12»V»/»145»Ah

Nr artykułu: 58596051 

• ETN: 960051000

• akumulator do oświetlenia i rozruchu, zalany i naładowany

• wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 475 x 190 x 195

• napięcie nominalne (V): 12

• pojemność (Ah): 145

• cokół: B00

• układ połączeń: 3

• poj. napełniania (l): 7

»» ENDURANCE»LINE»

Akumulator»12»V»/»62»Ah

Nr artykułu: 58556219G 

• ETN: 562 019 048

• zalany, naładowany, bezobsługowy, technologia wapń/

wapń

• wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 245 x 175 x 190

• napięcie nominalne (V): 12

• pojemność (Ah): 62

• cokół: B03

• układ połączeń: 0 - +

• wydajność rozruchu na zimno EN (A): 480 

»» GRANIT»

Akumulator»12»V»/»50»Ah

Nr artykułu: 58595406 

• ETN: 954006000

• akumulator do oświetlenia i rozruchu, zalany i naładowany

• wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 211 x 175 x 190

• napięcie nominalne (V): 12

• pojemność (Ah): 50

• cokół: B01

• układ połączeń: 0

• poj. napełniania (l): 4
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WYPRZEDZAJ KONKURENCJĘ W KAŻDEJ PORZE ROKU
Z akumulatorami GRANIT PARTS.
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Firma B+S Landtechnik GmbH, będąca naszym wieloletnim klientem, 
rozpoczęła działalność wkrótce po zjednoczeniu Niemiec. W 1991 
r. przedstawiciele rodzin Bruns i Schmidt skorzystali z możliwości, 
jakie pojawiły się po zmianach i przejęli część dawnej okręgowego 
zakładu produkcji maszyn rolniczych w miejscowości Grabow.  
B+S Landtechnik składa się obecnie z czterech firm i dwóch firm 
partnerskich, działających w branży maszyn rolniczych, technologii 
komunalnej i serwisu opon. Łącznie zatrudniają 100 osób.

Firma działa w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii, 
Saksonii-Anhalt i Dolnej Saksonii. Dzięki przejęciu odpowiedzialności 
za markę John Deere na obszarze metropolii Neustadt / Dosse i Klietz, 
otworzyły się dla firmy B+S nowe możliwości wzrostu i rozszerze-
nia zakresu usług. Oprócz John Deere firma ma w ofercie z branży 
maszyn rolniczych i budowlanych oraz techniki rolniczej także marki 
Kramer, Grimme, Horsch, Väderstad, Kuhn i Joskin.

Dzięki pracy dyrektora zarządzającego Heinza Schmidta, który przed 
założeniem B+S Landtechnik posiadał już około 20 lat doświadczenia 
w zakładzie rolniczym w Grabow, skupiono się w całości na dalszym 
rozwoju firmy. Rozwój ten obejmował modernizację budynków i 

budowę nowych obiektów. Stefan Sprock, członek zarządu Fede-
ralnego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej i członek Rotary Inter-
national przejął ster od Heinza Schmidta w 2014 roku i kontynuuje 
prace zgodnie z wytycznymi poprzedniego dyrektora zakładu.
Po targach Parts and Service World 2018 firma B+S Landtechnik 
w Grabow nabyła pierwszą instalację do kół Agri Hydrolift marki 
Blitz. W ten sposób ich nowocześnie już wyposażony warsztat został 
dodatkowo zmodernizowany. Dzięki współpracy technicznej firmy 
B+S i Blitz liczba adapterów do przenoszenia obciążenia instalacji do 
kół została zwiększona o kilka wersji, przystosowanych do bardziej 
wymagających modeli John Deere.

System optymalnie spełnia wymagania B+S Landtechnik i jest 
bardzo dobrą alternatywą dla kanału warsztatowego. Dzięki nowej  
instalacji do kół wiele usług można wykonać znacznie łatwiej. 
Ponadto założenie instalacji jest zdecydowanie tańsze niż przygo-
towanie w istniejącym już warsztacie nowego kanału. Opierając się 
na dotychczasowym doświadczeniu, firma B+S nabyła w 2019 dwa 
kolejne instalacje dla zakładów w Osterburgu i Neustadt / Dosse.

ŁĄCZY NAS EFEKTYWNOŚĆ
Przedstawienie firmy B+S Landtechnik GmbH.


