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Dysze wtryskiwaczy silników Diesla podlegają, jak wszystkie części, 
zużyciu. Zanieczyszczone paliwo, woda w systemie czy niewłaściwe 
ciśnienie robocze mają na to największy wpływ. Dlatego też dysze 
trzeba od czasu do czasu wymieniać, ponieważ tylko to daję 
gwarancję pełnej mocy silnika przy jednocześnie niskim zużyciu 
paliwa.

Wyzwaniem i najważniejszym krokiem podczas wymiany dyszy 
wtryskiwacza jest ustawienie właściwego ciśnienia roboczego. Do 
tego wykorzystywane są specjalne podkładki, które w zależności 
od grubości, pozwalają wyznaczyć odpowiednie ciśnienie. Od nie-
dawna w ofercie GRANIT dostępne są zestawy z 480 podkładkami 
o grubości 0,80 - 1,95 mm. Łącznie to pięć różnych zestawów z 
podkładkami o różnych średnicach.

Pięć zestawów od GRANIT pozwoli profesjonalistom ustawić odpo-
wiednie ciśnienie robocze we wszystkich powszechnie stosowanych 
wtryskach Diesla. A to przekłada się na niewielkie zużycie paliwa, 
wysoką moc oraz długi okres użytkowania wtryskiwaczy. Zestawy 
są elastyczne i łatwe w transporcie.
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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:
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MAGAZYN GRANIT 

»» GRANIT

Zestaw»podkładek»dyszy

Nr artykułu: 37499022»

7,0 x 2,5 mm

Nr artykułu: 37499023»

7,35 x 2,5 mm

Nr artykułu: 37499024»

8,5 x 3,0 mm

Nr artykułu: 37499025»

9,8 x 4,0 mm

Nr artykułu: 37499026»

11,5 x 5,0 mm

PERFEKCYJNIE USTAWIONE CIŚNIENIE ROBOCZE
Zestaw asortymentu GRANIT pozwala mieć właściwą podkładkę do  
wtryskiwacza zawsze pod ręką.



»» GRANIT»»

Sprężarka

Nr artykułu: 65212016»

12 V 

Ø 146 mm 

Poly-V 8 

olej 230 cm³ 

odpowiada Nippondenso 10PA17C

pasuje do: John Deere

»» GRANIT»»

Podpora»hydrauliczna

Nr artykułu: 71802109»

pasuje do: CASE IH, New Holland

wznios (mm): 168

Ø tłoczyska (mm): 40

Ø rury cylindra(mm): 80

»» GRANIT»»

Sprężarka

Nr artykułu: 65212164»

12 V 

Ø 125 mm 

Poly-V8 

olej 160 cm³ 

Denso 10PA15C

»» GRANIT»»

Podpora»hydrauliczna

Nr artykułu: 71802118»

pasuje do: CASE IH, New Holland, Steyr 

wznios (mm): 248

Ø tłoczyska (mm): 45

Ø rury cylindra(mm): 90

»» GRANIT»»

Sprężarka

Nr artykułu: 65204040»

SD7H15 model 8091 

12 V 

Ø 148 mm 

2 rowki 

olej 175 cm³

»» GRANIT»»

Podpora»hydrauliczna

Nr artykułu: 71804901»

pasuje do: Deutz-Fahr, Hürlimann, Lamborghini

wznios (mm): 181

Ø tłoczyska (mm): 40

Ø rury cylindra(mm): 80

»» GRANIT»»

Sprężarka

Nr artykułu: 65202006»

7H15-8227 

12V 

Ø 132 mm 

2 rowki 

olej 135 cm³

»» GRANIT»»

Podpora»hydrauliczna

Nr artykułu:»71806338»

pasuje do:»Fendt»

wznios (mm): 213

Ø tłoczyska (mm): 45

Ø rury cylindra(mm): 90

WZNIOSARME FÜR JOHN DEERE  
Os nem. Nam que quid et voluptat la del et iusapie niende essit, con exerupta quas veni

GRANIT oferuje sprężarki do klimatyzacji w jakości pierwszego montażu. 
Szczególny nacisk położony jest na trwałość, wytrzymałość i niezawodność 
przy jednoczesnym niewielkim zużyciu energii. Części zamienne GRANIT są 
dostosowane do wymiarów montażowych, mocy chłodzenia, wyznaczonego 
przez producentów typu oleju oraz jego ilości.

Dokładniejszy wgląd we wnętrze sprężarek wskazuje na pewne różnice. Przy 
doborze wewnętrznych części położyliśmy nacisk na większą trwałość niż w 
przypadku elementów oryginalnych. Dlatego też np. powierzchnie sprzęgieł 
elektromagnetycznych są większe, co zmniejsza zużycie, a jednocześnie pod-
nosi przekaz mocy. Dodatkowo do produkcji zaworów płytkowych wykorzy-
stujemy wytrzymałą, odporną na obciążenia stal nierdzewną. 
 
W rolnictwie bardzo często jest wykorzystywana sprężarka krzywkowa. 

Potrzebuje ona mniej oleju, charakteryzuje się też mniejszym zużyciem, jako 
że sprzęgła mają o ponad 40% większą powierzchnię kontaktową, co pro-
wadzi do przyjmowania wyższego momenty obrotowego i zmniejszonego 
zużycia. Dlatego też wytrzymałość tych sprężarek jest około dwa razy większa 
i pozwala na ponad 2 miliony cykli. Kuta płyta zapewnia stabilne połączenie 
przegubu kulowego, co również wpływa na mniejsze zużycie sprężarki, a 
rotator ze stali nierdzewnej zabezpiecza cały system przed rdzą. Większe 
łożysko oporowe lepiej wytrzymuje obciążenia osiowe, co podnosi trwałość. 
A powiększone łożysko wałka podnosi szczelność, trwałość i wytrzymałość.

Wszystkie te czynniki zapewniają stały, niezmienny poziom niezawodności, 
które odznacza sprężarki GRANIT i która - szczególnie w przypadku maszyn 
rolniczych, budowlanych i użytkowych - jest tak potrzebna. 

Jeśli podpora jest uszkodzona, Klient oczekuje natychmiastowej pomocy 
i niezawodnej części zamiennej. GRANIT posiada w ofercie szeroki wybór 
podpór w jakości pierwszego montażu do wszystkich popularnych typów 
ciągnika. Części pasują między innymi do Case, Deutz, Fendt, Fiat, Ford, 
Hürlimann, John Deere, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, New Hol-
land, Same & Steyr.

GRANIT dostarcza kompletne podpory wraz z wężami, gwarantując przy 
tym stabilny poziom jakości tych elementów. W zakresie węży GRANIT 

współpracuje z firmą o wieloletnim doświadczeniu w zakresie hydrauliki, 
siłowników i podobnych komponentów. Do podpory dochodzą również 
widełki marki CBM. Również przeguby kulowe charakteryzują się najwyższą 
jakością. Produkcja wszystkich podpór jest zgodna z wytycznymi (*WE-RL 
2006/42/WE) odpowiadającymi normom EN ISO12100-1 A1/A2.

Pozostałe podpory GRANIT można znaleźć w Katalogu 2, Części zamienne 
do ciągników, na stronach od 770 do 776 oraz w sklepie online.
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Sprężarki klimatyzacji w jakości GRANIT 
Trwałe, wytrzymałe i niezawodne, a przy tym - z niewielkim zużyciem  
energii: oto charakterystyka sprężarek GRANIT. 

Podpory do wszystkich producentów
Olbrzymia oferta podpór podnośników hydraulicznych zapewnia szybką  
i niezawodną pomoc.
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Od ponad 30 lat firma BLB konstruuje i produkuje zawory 
rozdzielające. Włoskie przedsiębiorstwo skupia się na tym, aby 
znaleźć proste i praktyczne rozwiązania, które trudno przebić na 
polu jakości. Kompaktowe wzory, niewielka waga i prosta wymiana 
poszczególnych elementów przy wysokim standardzie pozwoliły 
firmie BLB zdobyć międzynarodową sławę producenta, który zao-

patrza zarówno dostawców pierwszego 
wyposażenia, jak i handlowców. Szeroka 
oferta BLB obejmuje zawory sekcyjne, 
zawory monobloku, zawory sterowania 
przepływem i części zamienne.
GRANIT posiada w ofercie duży wybór pro-
duktów BLB, w tym między innymi ocyn-
kowane zawory monobloku z od 1 do 6 
sekcji oraz różnorodne części zamienne. 
Asortyment obejmuje ponad 100 pozycji, 
które doskonale uzupełniają różnorodną 
i fachową ofertę hydrauliczną od GRANIT. 
Produkty marki BLB pasują do GRANIT 
również ze względu na swoją jakość. BLB 
kładzie duży nacisk na niezawodność, 
wytrzymałość i funkcjonalność swoich 
produktów, które nierzadko uderzają 
genialnością w swojej prostocie. W ciągu 
ostatnich 30 lat BLB stał się dostawcą, 
który spełnia wszystkie wymagania w 
zakresie dostępności, szybkości dostawy 

i stałego poziomu jakości.

Zawory rozdzielające BLB to doskonałe części do każdego systemu 
hydraulicznego, pozwalające na uzyskanie niezawodnych i funkcjo-
nalnych rozwiązań przy zachowaniu wysokiej precyzji i komfortu 
obsługi.

Ponad 30 lat doświadczenia
Zawory rozdzielające włoskiej marki BLB odznacza jakość,  
niezawodność i prostota.
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»» BLB»»

Zawory»monobloku»BM»70/1»GU-MO-A1-T

Nr artykułu: 86503010»

4/3-drożne 

1 x dwustronnego działania (A-B zamknięte / sprężyna zwrotna)

przyłącze A-B (BSP): 1/2“

przyłącze P (BSP): 1/2“

przyłącze T (BSP): 1/2“

przyłącze P2 - T2 (BSP): 1/2“

»» BLB»»

Zawory»monobloku»BM»70/2»GU-(2x)»MO-A1-T

Nr artykułu: 86503012»

4/3-drożne 

2 x dwustronnego działania (A-B zamknięte / sprężyna zwrotna)

przyłącze A-B (BSP): 1/2“

przyłącze P (BSP): 1/2“

przyłącze T (BSP): 3/4“

przyłącze P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Zawory»monobloku»BM»70/3»GU-(3x)»MO-A1-T

Nr artykułu: 86503013»

4/3-drożne 

3 x dwustronnego działania (A-B zamknięte / sprężyna zwrotna)

przyłącze A-B (BSP): 1/2“

przyłącze P (BSP): 1/2“

przyłącze T (BSP): 1/2“

przyłącze P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Zawory»monobloku»BM»70/4»GU-(4x)»MO-A1-T

Nr artykułu: 86503014»

4/3-drożne 

4 x dwustronnego działania (A-B zamknięte / sprężyna zwrotna)

przyłącze A-B (BSP): 1/2“

przyłącze P (BSP): 1/2“

przyłącze T (BSP): 1/2“

przyłącze P2 - T2 (BSP): 3/4“


