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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World

MAGAZYN GRANIT



Piwo i kiełbaska

Gdy podasz ten kupon przy stoisku A118/120, 
otrzymasz piwo i kiełbaskę gratis!

Dla branży związanej z techniką komunalną Targi demopark w 
Eisenach to termin obowiązkowy. Dotyczy to oczywiście również 
firmy GRANIT. Ponad 250.000 metrów kwadratowych powierz-
chni wystawowej, 427 wystawców w ubiegłym roku i 34.000  
specjalistów odwiedzających targi sprawiają, że demopark 
uznawany jest za największą w Europie wystawę techniki  
komunalnej na świeżym powietrzu.

Podczas trwania demopark od 23. do 25. czerwca 2019 GRANIT 
pokaże wraz z Gartenland i HAZET na stoisku targowych A118 
i 120 część swojej szerokiej oferty. Specjaliści GRANIT położyli 
największy nacisk na temat nawadniania. Na stoisku 
znają się zarówno nowe, jak i uznane produkty, jak 
pompy ogrodowe, hydrofory, węże do wody, elementy 
instalacji wodnej czy zraszania. A koledzy z Garten-
land przedstawią roboty do koszenia wraz z częściami  
zamiennymi i akcesoriami, na przykład kablem  
ograniczającym. HAZET pokaże przegląd swoje szerokiej 
oferty narzędzi najwyższej jakości.
 

Podobnie jak podczas ubiegłych targów demopark, również 
w tym roku GRANIT przewiduje drobny poczęstunek dla gości 
odwiedzających stoisko. Lubiana kombinacja smażonej kiełbaski 
i piwa to nie tylko wzmocnienie przed dalszym zwiedzaniem tar-
gów, lecz również okazja do rozmowy ze specjalistami z GRANIT o 
najnowszych trendach, innowacjach technicznych czy wyzwaniach 
codziennego dnia. 

Zapraszamy, aby wyciąć kupon i odwiedzić nas na targach.
Cieszymy się na Wasze odwiedziny! 

WYKŁAD WARSZTAT 3.0 
Ekspert GRANIT - Andreas Schöttler - wygłosi w poniedziałek 

o godzinie 10:00 oraz o 16:00 wykład na temat  
Warsztatu 3.0. Serdecznie zapraszamy!

DEMOPARK 2019 - GRANIT I GARTENLAND 
PREZENTUJĄ SWOJĄ SZEROKĄ OFERTĘ
Również w 2019 na Klientów GRANIT czekają przy stoisku na targach demopark same atrak-
cje: najnowocześniejsza technika, profesjonalne doradztwo, smażona kiełbaska i pyszne piwo.
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 » SHW  

Tuleja do przyspawania

Nr artykułu: 430430579 

• ze stożkową nakrętką  

• długość (mm): 800 
• profil: podwójne T 
• gwint: M22 x 1,5 
• stożek: K001

 » Vredestein  

Dętka

Nr artykułu: 34015012 

pasuje do opony: 

11.5/80-15.3

 » GRANIT   

Pulsator 

Nr artykułu: 580580411 

• pulsator dla krów  

• z pokrywą ze stali szlachetnej  

• pasujący do pokrywy adapter  

   580580408  

• do wszystkich króćców mocujących  

   o średnicy w przedziale 13-16 mm  

• zakres częstotliwości (impulsy): 60 ppm  

• obciążenie: odciążenie 60/40

 » SCHÜLBERG  

Bagnet podwójny

Nr artykułu: 525525232 

• podwójnie hartowany

• wzmocniona wersja

 » LISTER  

Maszynka do strzyżenia

Nr artykułu: 330LI10-3033751  

• dla bydła 

• dwa akumulatory litowo-jonowe  

• napięcie zasilania: 7,2 V DC,  

   przez nowe akumulatory litowo-jonowe 2.000 mAh  

• wymiary: 50 x 49 x 300 mm 

• czas ładowania akumulatora:  

   ok. 50 minut

 » BONDIOLI & PAVESI  

Przekładnia kątowa 1018

Nr artykułu: 415S1018278077  

przełożenie: 2,78:1

n1 (1/min.): 540

n2 (1/min.): 194

wydajność maks. (KM/KW): 540 1/min.: 5 / 4 

1000 1/min.: 8 / 6

moment obrotowy (Nm): 

540 1/min: n1 = 65, n2 = 181 

1000 1/min: n1 = 56, n2 = 156

 » DONGHUA   

Łańcuch rolkowy 5 m 

Nr artykułu: 8371666F 

DIN 8187, ISO 16 B-1, 1“ x 067“ 

nr ISO : 16 B-1 

podziałka x iwew. szerokość p x b1 (cale): 1 x 0,67 

podziałka x iwew. szerokość p x b1 (mm):  

25,4 x 17,02 

Ø rolki d1 maks. (mm): 15,88 

Ø sworznia d2 maks. (mm): 8,28 

szerokość ogniwa łączącego maks. a1 (mm): 36,1 

 » OPTIBELT   

Wysokowydajne pasy wąskośladowe 

Red Power & Blue Power

 » GRANIT  

Silnik elektroczniny 90L-4-B5-2/4

Nr artykułu: 85004054 

1,5 kW, Ø200-Ø24 

rozmiar: 90L 

kW: 1,5 

napięcie (V): 400 - 3 fazy

liczba obrotów (obr./min.): 1440

 » BLUELINE  

Wał przegubowy

Nr artykułu: 3770860B48065W  

jednostronnie szerokokątny 
Lz (mm): 860
seria: B4 80°

pasowanie profilu: P5/P6

wersja od strony ciągnika: 1 3/8“ 6 wpustów

wersja od strony urządzeniat: 1 3/8“ 6 wpustów

NOWE I UZNANE PRODUKTY W KATALOGU 6  
TECHNIKA ŻNIWNA & HODOWLA ZWIERZĄT  
Katalog 6 obejmuje po raz pierwszy technikę dojarską.

Na łącznie 1.600 stronach specjaliści GRANIT z zakresu techniki żniwnej i 
hodowli zwierząt zaprezentowali mnóstwo produktów i części zamiennych. 
Przy tym około 3.200 z nich to nowości. W katalogu wyróżniono następujące 
rozdziały: Narzędzia zawieszane, Części i akcesoria ładowacza czołowego, 
Koszenie trawy, Zbiór zielonek, Wycinanie kiszonki i zadawanie paszy,  
Sieczkarnie polowe, Kombajny, Opony, Koła, dętki i akcesoria, Ogrodze-
nie pastwiskowe, Pompy pastwiskowe i poidła oraz Hodowla zwierząt i 
wyposażenie budynków inwentarskich.

Wśród nowości są nie tylko pojedyncze produkty, lecz również całe marki 
czy grupy artykułów. Po raz pierwszy pojawiają się zęby i tuleje marki SHW. 
Rozszerzyliśmy ofertę marek. Nowością są również produkty z zakresu  
techniki dojarskiej, dętki Vredestein, maszynki do strzyżenia Lister, Liscop i 
Heiniger oraz bagnety podwójne do kombajnów marki Sülberg. 

Po raz pierwszy prezentujemy Katalog 12 Wały przegubowe & technika 
napędowa, liczący sobie od razu 832 stron. Ponad 16.064 artykułów, w 
tym ponad 1.500 produktów będących nowością w ofercie GRANIT, wypełnia 
tę encyklopedię części. Katalog jest przejrzyście zobaczony na 15 rozdziałów. 
Wały przegubowe i części zamienne marek Blueline, Walterscheid, Bondioli 
& Pavesi i GRANIT są posortowane wg marki. Bardzo rozbudowana jest 
oferta wałów przegubowych Blueline. Nowością są akcesoria do wałów 
przegubowych z adapterem PTO marki GRANIT, wśród których znaleźć można 
osłony, wałki i tuleje.

Wśród przekładni, obok uznanych produktów marki Bondioli & Pavesi, znaj-
duje się też duży wybór przekładni marki GRANIT. Nasi Partnerzy znajdą w 
Katalogu 12 również silniki elektryczne, sprzęgła wałów, łańcuchy rolkowe i 
łańcuchy Flyera, koła łańcuchowe, pasy i koła klinowe, łożyska i uszczelnienia.

PREMIERA KATALOGU 12  
WAŁY PRZEGUBOWE & TECHNIKA NAPĘDOWA  
Ze względu na rozszerzoną ofertę, wały przegubowe i technikę napędową przedstawiamy po raz pierwszy w 

osobnym katalogu.
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Wskazówki co do zakupu węża

• lepiej kupić za długi wąż, a nie za krótki
• do cech jakościowych węża należy jego kształt,  
   odporność na ciśnienie i promienie UV oraz odporność na 
zaginanie 
• formuła pięści: im wyższa waga, tym z reguły 
   wyższa jakość
• optymalne przechowywanie wydłuża okres użytkowania 
węża; doskonale nadają się do tego uchwyty i wózki GRANIT

 » GRANIT

Wózek węża CLASSIC

Nr artykułu: 26070487 

• stabilna konstrukcja ze stali szlachetnej

• stały przepływ wody  

• konstrukcja bębna zapewnia brak uszkodzeń węża  

   żadnego zaginania przewodów  

• proste zwijanie i rozwijanie dzięki armaturze łożyskowanej kulkowo 

• wysoka stabilność dzięki podporom

• wózek zabezpieczony przed ślizganiem dzięki 

   specjalnym nakładkom z tworzywa 

• rozmiar węża  (m): Ø 19 mm (3/4“) = 30 m

• przyłącze: 3/4“ 

• ciśnienie robocze maks. (bar): 20 

 » TRICOFLEX 

Wąż do wody

Nr artykułu: 26070187-25 

• elastyczny, wielowarstwowy wąż PVC o strukturze Soft&Flex

• płaszcz z PVC, bardzo dobra odporność na promienie słoneczne

• wkładka tkaninowa i dwuwarstwowy, gładki, czarny rdzeń   

• wew.-Ø (mm): 19 / 3/4“
• zew.-Ø (mm): 25,5

• ciśnienie robocze (bar): 9

• ciśnienie rozrywające (bar): 23

• długość rolki (m): 25 

 » PERROT 

Zraszacz obrotowy i sektorowy

Nr artykułu: 26070106 

• typ: ZM22W

• wznios strumienia: 22° 

• przyłącze: 1 1/2“ gwint zew.  

• rozmiar dyszy (mm): 10 

• zasięg (m): 23,2 - 30,7

• zużycie wody (m³/h): 6,16 - 9,41 

Dość sucha pora letnia w ostatnich latach pokazała, jak ważny dla 
ogrodów, terenów zielonych i pól uprawnych jest niezawodny sys-
tem nawadniania. Tam, gdzie nie zadbano o stałe i konsekwentne 
nawadnianie, straty były znacząco większe.

Odpowiednie wyposażenie techniczne ma kluczowe znaczenie dla 
prawidłowego nawadniania. GRANIT oferuje szeroką gamę wydaj-
nych rozwiązań, optymalnie nawadniających każdy zielony obszar. 
Dostępne są zarówno proste opryskiwacze ręczne, zraszacze, sys-
temy nawadniające, jak i systemy zaopatrzenia w wodę, w tym węże, 
bębny na węże, czy złożone systemy sterowania i i pompy. W ten 
sposób nawet w najsuchsze lato każdy obszar, czy to ogród czy też 
park, może być utrzymany w zieleni.

Wyposażeni na lato
Oferta techniki nawadniania od GRANIT obejmuje zarówno proste zraszacze ręczne, jak 
i kompleksowe systemy sterowania nawadnianiem.


