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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World

Od teraz GRANIT PARTS jest dla firmy Bosch partnerem od rozwiązań 
technicznych. To oznaca, że w przyszlości będziemy zaopatrywać 
producentów OEM w różne produkty Bosch i otwieramy nowy rynek 
zbytu na artykuły Bosch.

Podczas Targów AGRITECHNICA Markus Förstermann i Nico Nie-
mann, zespół Bosch Automotive Aftermarket Off-Highway, wraz z 
Hansem-Peterem Fricke, dyrektorem zarządzającym grupy FRICKE, 
nawiązali współpracę między Bosch a GRANIT PARTS w ramach 
programu TSP. Jako partner w zakresie rozwiązań technicznych opie-
kujemy się teraz małymi i średnimi producentami z branży rolniczej, 
budowlanej i maszyn komunalnych w imieniu Bosch i dostarczamy 
im produkty Bosch.
 
Producenci OEM będą wspierani przez zespół serwisowy GRANIT 
PARTS specjalizujący się w oryginalnym sprzęcie. Na początek 
współpracy sprzedażowej wybrano następujący asortyment: układy 
napędowe, wycieraczki, zarządzanie energią, czujniki, silniki prądu 

stałego, wentylatory chłodzące, elektrozawore, przekaźniki i złącza. 
Współpraca ta to dla nas nowa okazja, aby dalej rozwijać nowy 
obszar działalności w zakresie techniki maszyn budowlanych oraz 
rozbudować kanał sprzedaży OEM.

WSPÓŁPRACA GRANIT PARTS & BOSCH
Producenci maszyn rolniczych, budowlanych i komunalnych korzystają z oferty i serwisu GRANIT



768 stron, 14 rozdziałów, 
ponad 8800 artykułów 
i ponad 1100 nowości. 
Tak prezentuje się nowy 
katalog dla klientów 
końcowych „Produkty 
roku 2020” od GRANIT 
PARTS. Menedżerowie 
produktów po raz kolejny 
zgromadzili najlepsze 
produkty ze wszystkich 
zakresów asortymentu 
i marek. W ten sposób 
możecie zaprezentować 
Państwo swoim klien-
tom kompleksową i 
atrakcyjną gamę pro-
duktów, które optymalnie 
uzupełnią Wasz stacjo-
narny asortyment.

Jedną z najważniejszych pozycji w  „Produktach roku 2020“ jest linia GRA-
NIT BLACK EDITION. Narzędzia o jakości premium przekonują do siebie 
materiałem, wysoką wytrzymałością i nowoczesnym wzornictwem. Już nie-
bawem narzędzia marki własnej GRANIT wzbogacą każdy warsztat, od pro-
fesjonalnych mechaników maszyn rolniczych aż po miłośników motoryzacji.

Kolejną nowością w katalogu jest dział „Wały przegubowe i technika 
napędowa“. Obok części oryginalnych oferujemy również np. wały prze-
gubowe Blueline. Części identyczne, ze względu na ich wytrzymałą, dobrą 
konstrukcję, są świetną i korzystniejszą cenowo alternatywą.

Nowością jest również dział  „Maszyny budowlane & wózki widłowe“. 
Zachęcamy, aby zwrócić szczególną uwagę na zestawy filtrów znanej na 
całym świecie marki Atlas Copco. Polecamy też zestawy naprawcze do 
sprężarek i prądnic, jako że znajdziecie w nich wszystkie potrzebne ele-
menty. W razie zapotrzebowania możemy Wam dostarczyć również inne 
części zamienne tego szwedzkiego producenta.

W „Produktach roku 2020“ znajdziecie także szyby do kabin maszyn budow-
lanych i  wózków widłowych. To bardzo szeroka oferta, zawierająca ponad 
300 szyb do różnych urządzeń różnych producentów. Aby ułatwić odnale-
zienie odpowiedniej szyby, praktycznie przy każdym produkcie znajdziecie 
wymiary, miejsce montażu i numer części oryginalnej.

Katalog dla klientów końcowych „Produkty roku 2020“ zachęca do zaku-
pów przez cały rok. Zamów już teraz nowy katalog i przedstaw go swoim 
klientom!

»» BLUELINE»»»»»

Wał»przegubowy

Nr artykułu: 3771210248956W   

• Lz (mm): 1210

• seria: F248

• dopasowanie profilu: G5/G6

• wersja ciągnik / urządzenie: 1 3/8“ 6 wpustów

»» GRANIT»BLACK»EDITION

Zestaw»klucza»nasadowego»1/4“,»3/8“,»1/2“

Nr artykułu: 7301001  

 • 181-częściowy zestaw narzędzi z bardzo  

   szerokim wyborem wkrętaków

• do profesjonalnego zastosowania przy pojazdach,   

   maszynach i urządzeniach w rolnictwie, branży użytkowej 

   hydraulice, samochodach osobowych i przemyśle.

»» ATLAS»COPCO»»»

Zestaw»filtrów»500h

Nr artykułu: 23915ATL1001 

• pasuje do Atlas Copco XAS 37 - 47

• dane techniczne: interwał konserwacji 500h
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TO, CO NAJLEPSZE DLA PROFESJONALNEGO HANDLU
„Produkty roku 2020“ to wsparcie marketingowe dla Klientów GRANIT PARTS



Dziedzina technologii gnojowicy i ochrony roślin przeszła wiele zmian w ostat-
nich latach, częściowo z powodu zmian klimatycznych, a częściowo z powodu 
zmian politycznych. Oczywiście zmiany te na bieżąco śledzą menadżerowie 
produktu GRANIT PARTS. Dlatego też szczególnie zadbali oni o nową wersję 
katalogu 13 i dodali do niego wiele produktów uzupełniających.

Na ponad 1100 stronach znajdziecie Państwo nie tylko ponad 3300 nowych 
produktów, ale również nowy rozdział, dotyczący technologii nawadniania. 
Susza w ostatnich latach sprawiła, że ten dział produktów staje się coraz 
ważniejszy dla rolników, dlatego znacznie go poszerzyliśmy. Dzięki temu już 
na wczesnym etapie będziecie Państwo przygotowani na rosnące zapotrze-
bowanie klientów na systemy nawadniania. Oprócz naszej własnej marki 
GRANIT PARTS, oferujemy również znane marki, takie jak SIME, PERROT 
i Rovatti.

Na rozprowadzanie się gnojowicy we współczesnym rolnictwie ma wpływ nie 
tylko aktualna sytuacja polityczna, ale także czynnik czasu. Z tego powodu 
poszerzyliśmy gamę produktów do rozprowadzania gnojowicy przy podłożu, 
a dzięki urządzeniom dokującym, stacjom napełniania i opróżniania marki 
GRANIT PARTS oferujemy klientom rozwiązania pozwalające na znaczną 
oszczędność czasu pracy.

Ochrona roślin również nie została zaniedbana w nowym katalogu. Oprócz 
rozszerzenia asortymentu o różne typy pomp i markę POLMAC, położyliśmy 
ponownie większy nacisk na Precision Farming - profesjonalne wyposażenie 
dla rolnictwa. Wszędzie - również w branży rolniczej - widać coraz większe 
znaczenie sprzętów i technologii cyfrowej. Wzrost wydajności, który może 
z tego wynikać, przekona wielu rolników do takiej inwestycji w przyszłości. 
Dlatego też już teraz oferujemy Wam odpowiedni asortyment.

Atrakcyjne produkty z 
Katalogu 13 możecie 
znaleźć już teraz w 
nowej ofercie spec-
jalnej Technika gno-
jowicy. Korzystne 
warunki zakupów 
obowiązują do 30 
kwietnia. 

»» SIME»»»»»

Reflex»60

Nr artykułu: 40504053954   

• z czasomierzem Rotorkit Multiangles 1

• wielkość dyszy: 16 - 34 mm

• ilość wody: 16,5 - 114,8 m³/h

• zasięg: 32,5 - 65 m

• kołnierz przyłączeniowy: 6 otworów 78 x 130 mm

• kąt działka: 25

»» GRANIT»»»»»

Stacja»do»napełniania»i»opróżniania»6“

Nr artykułu: 405340250 

• w pełni zmontowana

• 1x trójnik 6“ / 6“ / gniazdo 159 / 6“ ocynkowane

• 2x zasuwa mosiężna 6“

• pasuje do systemu Perrot

»» GRANIT»»»»

Zestaw»do»ochrony»roślin

Nr artykułu: 670BBA-QS 

• wg wytycznych BVL, w walizce, w zestawie:

• kombinezon jednorazowy XL (670196040018), 

• rękawice uniwersalne rozm. 10 (670114440100)

• półmaska Force 8 rozm. M (670106001022)

• filtr typu kombi opak. 2 (670106001740)

• okulary ochronne (670200001118) 

• buelka do płukania oczu (67000073)

• rękaw ochronny 150 cm (670700002057)
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TECHNIKA GNOJOWICY I OCHRONA ROŚLIN OD NOWA
Nowe wydanie Katalogu 13 to dowód na dostosowanie oferty GRANIT PARTS do wymogów nowoczesnego rolnictwa.
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Nasz zespół do spraw sklepu internetowego od zawsze skupia się na 
kwestii wygody dla użytkownika. Chcemy, aby proces zamówienia na 
www.granit-parts.pl był tak łatwy, jak to możliwe. Z tego powodu 
stale rozwijamy i ulepszamy nasz sklep internetowy. Dzięki naszej 
najnowszej funkcji można na koncie użytkownika łatwo tworzyć 
dodatkowe koszyki zakupów  i udostępniać je współpracownikom.

Zalety są oczywiste. Nowa funkcja zauważalne ułatwia planowanie 
zamówienia części zamiennych. Od teraz możecie elastycznie tworzyć 
koszyki zakupów, na przykład dla każdego zespołu i projektu lub na 
cotygodniowe zamówienie - wystarczy tylko kilka kliknięć. Możliwość 
udostępniania koszyków zakupów innym współpracownikom, aby 
mieli do nich dostęp lub też mogli je edytować, ułatwia koordynację 
pracy w zespole. Ponadto możecie jeszcze lepiej kontrolować 
aktualną dostępność produktów. Poszczególne koszyki możecie 
wygodnie zamawiać  w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie - 
niezależnie od list zakupów, umieszczonych w innych koszykach.

Tak to działa:
Po zalogowaniu się do sklepu internetowego możesz utworzyć nowy 
koszyk w sklepie online. Wystarczy kliknąć obok przycisku na stronie 
ze szczegółami dotyczącymi produktu lub wybrać przycisk z trzema 
kropkami na stronie wyszukiwania. Otworzy się przegląd koszy-
ków, w którym wystarczy użyć przycisku „Dodaj nowy koszyk”. W 
tym miejscu możecie też wybrać nazwę koszyka  i zdecydować, czy 
powinien to być wspólny koszyk, który będzie widoczny i dostępny 
dla całego Waszego zespołu, czy też koszyk prywatny, do którego 

dostęp macie tylko Wy.

Przycisk „koszyk zakupów“ na górnej liście w sklepie online GRANIT 
pozwala na przegląd i zarządzanie dostępnymi koszykami zakupów. 
Jeśli w tym miejscu wybierzecie jeden z koszyków, możecie też dodać 
do niego bezpośrednio nowe produkty. W tym miejscu możecie też 
szybko i wygodnie zmienić wszelkie ustawienia, jak prawa dostępu, 
ważność koszyka czy jego nazwę.

Dalszy proces składania zamówienia pozostaje bez zmian. Więcej 
informacji o naszej nowej funkcji znajdziecie pod poniższym kodem 
QR. W razie pytań - prosimy o kontakt z Centrum obsługi Klienta.

TUTAJ»ZNAJDZIESZ»INSTRUKCJĘ»KROK»PO»KROKU

JESZCZE BARDZIEJ ELASTYCZNY  
SKLEP INTERNETOWY GRANIT
Lepszy przegląd zamówień dzięki większej liczbie koszyków zakupów.


