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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World

SZCZĘŚLIWEGO 2020!
GRANIT z radością przygotowuje się na nowy rok.

Po ekscytującym i pełnym sukcesów 2019 roku przyszedł czas, aby 
podziękować naszym Klientom za okazane zaufanie i udaną współpracę. 
Tak jak co roku, daliśmy z siebie wszystko, aby każdego dnia jak najlepiej 
wspierać naszych Klientów. Państwa lojalność jest dla nas dowodem, 
że rozwój naszych usług idzie w dobrym kierunku.

W zeszłym roku przeznaczyliśmy po raz kolejny liczne środki na inwes-
tycje, aby zapewnić Wam szybszą obsługę, prostsze zamówienia w 
sklepie online i przez aplikację oraz atrakcyjny asortyment produk-
tów. Wprowadzając własną serię narzędzi GRANIT BLACK EDITION 
uczyniliśmy kolejny krok w kierunku wzmocnienia naszej pozycji 
ekspertów. Wspieranie profesjonalnego handlu naszymi usługami i 
rozwiązaniami jest dla nas najważniejszym celem również w 2020 roku. 

Aby sprawdzić, na ile udane były nasze wysiłki, 
przeprowadziliśmy w 2019 roku obszerną ankietę wśród  

naszych Klientów. Jej wyniki są dla nas bazą, 
informującą, gdzie możemy wprowadzić udos-
konalenia. Informacja zwrotna od naszych Klien-
tów ma dla nas najwyższą wartość.

Wyniki zeszłorocznej ankiety wskazują , 
że wiele rzeczy robimy już dobrze. 
Łącznie zadowolenie naszych Klientów w z r o s ł o . 
Oczywiście istnieją również obszary, nad którymi musimy 
pracować. Konstruktywna informacja zwrotna pomaga nam stać się 
lepszym Partnerem.

Dziękujemy za udział w ankiecie i wyczerpujące odpowiedzi. Cieszymy 
się na udany rok 2020 razem z Wami.



Wiele marek ciągników nie jest już obecnie produkowanych. Dzięki jednak 
pełnym pasji kolekcjonerom modele te nadal żyją. Maszyny te potrzebują 
szczególnie dużo uwagi i pielęgnacji. Właśnie z tego powodu regularnie 
wydajemy katalog dla klientów końcowych  „Classic Parts“. Najnowsza 
wersja ukaże się 1 stycznia. Zamiast jednak typowych dwunastu miesięcy, 
.ten katalog „Classic Parts“ będzie obowiązywał przez 18 miesięcy, to jest 
do 30 czerwca 2021.

Menadżerowi produktów i katalogu włożyli wiele wysiłku w przygotowanie 
najnowszej wersji katalogu. Na okładce błyszczy model Mercedes MB Trac 
1600. Asortyment dla wszystkich marek został przebudowany i uzupełniony 
o wiele produktów. Nowa wersja katalogu obejmuje już 876 stron. Miłośnicy 
oldtimerów znajdują w nim wszystko, czego potrzebują, do modeli takich 
marek, jak na przykład Deutz, Fordson i Ford, Güldner, John Deere, Kramer, 
Massey Ferguson, Eicher, Mc Cormick i IHC oraz Mercedes Benz. Poza tym 
w nowym „Classic Parts“ są też części zamienne, które pasują do modeli 
różnych producentów.
Podobnie jak w zeszłych latach, również w tym roku obłożyliśmy nowy 
katalog podatkiem „ochronnym“, w wysokości
5,00 Euro plus VAT. Koszt ten podkreśla jakość katalogu, nawet jeśli 

dealerzy rozdają 
go swoim klien-
tom za darmo. 
Oczywiście ist-
nieje możliwość
zafakturowania 
kosztu katalogu 
dalej na swoich 
klientów.

Katalog ‚Classic 
Parts‘ można 
z a m ó w i ć 
pod nume-
rem artykułu 
337202001CP-DE i rozdać swoim klientom. 
Przy zamówieniu minimum sześciu egzemplarzy, GRANIT dodaje w 
prezencie do zamówienia atrakcyjny, przykuwający uwagę stojak na ladę 
we wzornictwie Classic Parts.

CARRARO to wiodący na świecie i 
bardzo znany producent osi przed-
nich i przekładni do ciągników. Od 
niedawna w ofercie GRANIT PARTS 
dostępny jest szeroki asortyment części 
zamiennych od CARRARO. Łącznie 
w naszym sklepie online na www.granit-parts.pl można znaleźć 14.230  
pojedynczych produktów CARRARO. To oznacza, że w ofercie GRANIT 
dostępne są części zamienne do 85 typów osi, to jest 919 osi i numerów osi.  
W przygotowaniu są już dalsze osie i dane.

Dzięki wyszukiwarce specjalnej i wyszukiwarce osi można szybko i łatwo 
znaleźć potrzebną część. Działa to bardzo prosto: wpisz numer osi w pole 
wyszukiwania w sklepie internetowym bez klikania Enter. Od razu rozwinie 
się liczba podpowiedzi, a Ty możesz wygodnie wybrać z poszczególnych 

kategorii odpowiedni numer listy części CARRARO.
Szeroka baza danych CARRARO w naszym sklepie online daje deale-
rom możliwość, aby w prosty sposób i przede wszystkim szybko znaleźć 
odpowiednią część. Dzięki uzupełnieniu oferty o części CARRARO oraz wpro-
wadzenie zaawansowanych opcji wyszukiwania, możemy Was wesprzeć w 
codziennej pracy. To pozwoli Wam jeszcze szybciej reagować na potrzeby 
Waszych klientów.

»» CARRARO»»»

Obudowa

Nr artykułu: 140879 

• lewa

• Nr porównawczy: Massey Ferguson: 

   3785571M1

»» GRANIT»»»»

Króciec»wydechowy

Nr artykułu: 154131069  

• typ ciągnika: Trac 1300, 1500

• typ silnika: OM 352

»» CARRARO»»

Sworzeń»przegubu

Nr artykułu: 133084  

• górny

• nr porównawczy: Massey Ferguson: V34057300

• typ osi: 20.29, 20.22, 20.19, 20.43

»» GRANIT»»»

Lampa»tylna»lewa

Nr artykułu: 15402813 

• typ ciągnika: 644, 743, 743XL, 744, 745, 745XL, 844, 844XL

pasuje do Mercedes-Benz pasuje do McCORMICK i IHC
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KLASYK W NOWYM WYDANIU WIELE TRYBIKÓW W MASZYNIE
Nowy Katalog „Classic Parts“ jest już dostępny. GRANIT PARTS rozszerza ofertę części zamiennych od CARRARO.

SZUKAMY MODELI OLDTIMERÓW! 
Zgłoś się już teraz do naszego  
kalendarza „Classic Parts“ 2021. 
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Sezon szkoleń Akademii GRANIT trwa jeszcze do kwietnia 2020. 
Zarezerwuj już teraz miejsca na certyfikowane szkolenia techniczne 
lub ekonomiczne, dające kwalifikacje. Oferta obejmuje elektrykę, 
technikę klimatyzacji, silniki Diesla i systemy hydrauliczne, ogród 
i las, jak również seminaria z zakresu komunikacji, sprzedaży, 

marketingu i organizacji. Zajęcia prowadzą wyspecjali-
zowani eksperci, część z nich pracuje bezpośrednio dla  
producentów danych urządzeń.

Wszystkie szkolenia są na bieżąco dostosowy-
wane do najnowszych rozwiązań technicznych, 
zmieniającego się prawa i trendów. Dzięki temu 
możemy zagwarantować, że nasi uczestnicy 
otrzymają najbardziej aktualną wiedzę. Do tego 

- wszystkie zajęcia nastawione są na praktykę, 
która pozwala wykorzystać zdobyte informację i 

umiejętności od razu w swojej codziennej pracy. Ścisła 
współpraca z zewnętrznymi centrami szkoleniowymi, jak 

IHK (Izbą rzemieślniczo-handlową), TÜV Rheinland i VDBUM jest  
dodatkowym gwarantem jakości.
Zamelduj się już teraz w sklepie online GRANIT na wybrane szkolenie. 
Przy rezerwacji online Klienci GRANIT otrzymują dodatkowo 20% 
rabatu. Wszystkie informacje znajdziesz na: 
www.granit-parts.com/service/granitacademy. 

KTO ZA PÓŹNO PRZYCHODZI…
Sezon szkoleniowy Akademii GRANIT trwa: zapewnij sobie ostatnie miejsca!

MIEJSCE SZKOLENIE START KONIEC

Heeslingen
NOWOŚĆ!  kwalifikacje do 
kontroli mobilnych platform 

podnośnikowych
23.1.2020 24.1.2020

Oberursel
kwalifikacje do kontroli wózków 
jezdniowych / maszyn do robót 

ziemnych
27.1.2020 29.1.2020

Bad Kreuznach
naprawa pilarek spalinowych  

szkolenie podstawowe
30.1.2020 30.1.2020

Heeslingen
NOWOŚĆ!   odwieżenie wiedzy- 
wózki jezdniowe / maszyny do 

robót ziemnych
7.2.2020 7.2.2020

Kleve
technika klimatyzacji  

z kwalifikacjami
5.2.2020 5.2.2020

Heeslingen
NOWOŚĆ! 

Smart Farming
31.3.2020 01.4.2020

ZAREZERWUJ SOBIE
OSTATNIE MIEJSCA!


