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SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
GRANIT wchodzi w 2019 rok z dużym uśmiechem.

Po ekscytującym pełnym suk-
cesów roku 2018 nadszedł 
czas, aby podziękować naszym 
Klientom za ich zaufanie i part-
nerską współpracę. Podobnie 
jak wcześniej, również w ze-- 
szłym roku daliśmy z siebie wszy-
stko, aby każdego dnia na nowo 
w najlepszy sposób wspierać  
naszych Klientów.

Dodatkowo w zeszłym roku 
dokonaliśmy wielu inwestycji, aby 
działać szybciej, udoskonalić nasz 
sklep internetowy, skompletować 
bardziej atrakcyjny asortyment 
oraz zaproponować inne usługi i 

rozwiązania, które są istotne dla 
naszych Partnerów.

Aby sprawdzić, na ile efektywne 
są nasze działania, prowa-- 
dzimy regularnie ankietę wśród  
naszych Klientów, a jej wyniki 
wykorzystujemy do wprowadze-
nia kolejnych innowacji.

Przy tym przyznamy, że 
jesteśmy wyjątkowo zadowo-
leni z wyników aktualnej oferty. 
Biorący w niej udział Dealerzy 
ocenili nasz asortyment na 
ocenę bardzo dobrą. Jednoc-
ześnie jesteśmy gotowi na dalsze  

rozszerzenie naszego asorty-
mentu, zgodnie z potrzebami 
Klientów. Dobrą ocenę otrzymała 
niezawodność naszych dostaw, 
która jest bardzo ważnym czyn-
nikiem dla naszych Klientów. 

Najczęściej wybieranym  
narzędziem do wyszukiwania 
części jest sklep internetowy, 
który otrzymał ocenę między 
dobrą a bardzo dobrą. W tym 
punkcie uczestnicy ankiety 
również podali wiele pomysłów 
na dalszą optymalizację, które 
natychmiast wykorzystamy w 
dalszym działaniu.

Bardzo istotnym aspektem dla 
uczestników ankiety jest Cen-
trum obsługi Klienta. Średnia z 
ocen zadowolenia z kontaktu z 
Centrum obsługi waha się między 
5 a 5,7. 

Chcemy serdecznie podzięko-
wać za udział w ankiecie i dobre 
informacje zwrotne. Cieszymy 
się już na dalszą współpracę z 
Państwem w 2019 roku. Razem 
osiągniemy sukces. 
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PONAD 1.500 NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO CIĄGNIKA

Na 1.600 stronach nasi Dealerzy znajdą uznane 
już części zamienne, jak również zupełnie nowe 
artykuły. Na przykład, w nowej wersji kata-
logu po praz pierwszy prezentujemy produkty 
do instalacji pneumatycznej  systemu CUNA.  
Z kolei nowością wśród produktów marki GRANIT 
można znaleźć hak łącznika dolnego i zestawy 
naprawcze kategorii 1, 2S i 3 oraz ramiona  
podnośnika do łącznika dolnego, pasujące do 
John Deere. Nowością w Katalogu 2 są również 
wahliwe mocowania błotników i ich części  
zamienne. Znacząco rozszerzyliśmy ofertę sie-
dzeń marki GRANIT i Grammer. Szersze są również  
możliwości opcjonalnego wyposażenia tych siedzeń. 
Jeśli chodzi o strukturę katalogu, zmieniliśmy sposób 

sortowania części w dziale techniki zaczepów. Aby 
ułatwić identyfikację odpowiednich części, arty-
kuły posortowaliśmy według wymiarów i wersji.  
Poszczególne artykuły z katalogu, jak też i wiele 
innych produktów, znaleźć można w sklepie  
internetowym. Tam też znajdą Państwo  
szczegółowe rysunki wielu szyb szklanych.

Hak łącznika dolnego GRANIT

od strony 466 Numer artykułu: 20088002

• moc maks. (kW): 74

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• wersja: kat. 2

Nowość

Złącze GRANIT do ciągnika

od strony 392 Numer artykułu: 84199625

• bez przyłącza węża z zaworem Ø 18 x 1,5 mm

• pasuje do systemum CUNA

Nowość

Siedzenie pneumatyczne GRANIT do ciągników wąskośladowych

od strony 1439 Numer artykułu: 240920218 Nowość

Czop obrotowy GRANIT do błotnika

od strony 1382 Numer artykułu: 65415679

• mocowanie błotnika, lewe

• pasuje do Massey Ferguson

Nowość

• siedzenie amortyzowane pneumatycznie z regulacją

• ugięcie sprężyny 100 mm

• amortyzacja z systemem pneumatycznym i hydraulicznymi amortyzatorami

• regulacja wzdłużna 

• regulacja wysokości siedzenia 

• regulacja oparcia



CZĘŚCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW OD A DO Z

Nowa wersja Katalogu 3 Silnik obejmuje impo-
nujące 1.792 stron. W 12 rozdziałach, od układu 
oczyszczania spalin, przez wały korbowe, aż do 
głowic z zaworami, w przejrzysty sposób został 
przedstawiony asortyment części zamiennych. 
Specjaliści od GRANIT zadbali oczywiście o 
uwzględnienie nowych produktów. W nowym 
katalogu 3 można znaleźć łącznie 2.961 pozycji. 
Szczególnie mocno rozbudowany został rozdział 
z częściami GRANIT do silników Common Rail. 
Na pierwsze strony katalogu przesunęliśmy 
mocno rozbudowy rozdział, związany z układem 
oczyszczania spalin.

Dołączyliśmy następujące rozdziały: pompy 
wtryskowe i akcesoria, wtryskiwacze Common 
Rail, zbiorniki paliwa, chłodnice oleju i paliwa, 

odpowietrzenie silnika, łożyskowanie silnika, 
węże do podgrzewania oraz uniwersalne łącz-
niki rurowe i elastyczne, jak również adaptery 
do instalacji spalin. Dodatkowo w obszarze 
chłodzenia silnika pojawiają się sprzęgła wis-
kotyczne i koła wentylatorów, chłodnice oraz 
chłodnice oleju i paliwa marki BEHR HELLA. 
Również BorgWarner otrzymał własny rozdział, 
w którym można znaleźć sprzęgła wiskotyczne i 
koła wentylatorów. Prezentujemy również markę 
INA - nasi Klienci mogą korzystać z zestawów 
naprawczych i napinaczy tego producenta. Po 
raz pierwszy w katalogu pojawiają się mier-
niki zużycia paliwa. Poszczególne produkty z 
katalogu 3 można znaleźć również w sklepie 
internetowym.

Łożysko silnika GRANIT

od strony 962 Numer artykułu:  380060051

• do różnych silników Fendt Favorit

Nowość

Czujnik NOX GRANIT na wyjściu katalizatora

od strony 5 Numer artykułu: 38017887

• 5-pin. 

• gen.2.5 

• długość 615 mm

• do silników Common Rail

Nowość

Zawór odpowietrzający GRANIT

od strony 959 Numer artykułu: 38006987

• do silników Common Rail

• do różnych silników Fendt i Deutz-Fahr

Nowość

Chłodnica spalin GRANIT

od strony 4 Numer artykułu: 38017881

• do silników Common Rail

• do zastosowania w Case Farmall i Case Quantum

Nowość

BARDZO DUŻO NOWOŚCI DO 

SILNIKÓW COMMON RAIL!
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