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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:

ROCKINGER

Member of JOST-World
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Na 28 stronach oferty specjalnej Technika użytków zielonych 2019 
od GRANIT można znaleźć mnóstwo części zamiennych do cięcia 
trawy, zadawania paszy, ogrodzenia pastwiskowego, hodowli 
zwierząt i budynków inwentarskich. Głównie są to najlepiej 
sprzedające się produkty marki GRANIT. To okazja dla naszych 
dealerów, aby w przemyślany sposób zwiększyć swoje obroty i zyski.

Specjaliści GRANIT starannie dobrali asortyment w taki sposób, 
aby obejmował również najważniejsze mocowania nożyków, płozy 
ślizgowe czy inne produkty najwyższej jakości , jak elementy do 
naprawy przekładni zespołów tnąch czy palce sprężyste malowane 

proszkowo.
Ponad 60 z przedstawionych 250 produktów związanych jest z 
ogrodzeniem pastwiskowym. Wśród nich można znaleźć również 
nową w ofercie pompę pastwiskową GRANIT wraz z akcesoriami. 

Oferta Technika użytków zielonych obowiązuje od teraz aż do 
31 lipca 2019. Dzięki temu nasi dealerzy mogą przez cały sezon 
zapewnić swoim klientom najszerszy serwis i wybór części  
zamiennych oraz roboczych.

W nowej ofercie specjalna Technika użytków zielonych 2019 można znaleźć najlepiej 
sprzedające się produkty w lepszych cenach, niż w ofertach hurt netto.

TECHNIKA UŻYTKÓW ZIELONYCH - ATRAKCYJNE WARUNKI

»» GRANIT»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Elektryzator»pastwiskowy
Nr artykułu.: 580235OHNE»

• elektryzator pastwiskowy B 200  

• z wbudowaną kontrolką ogrodzenia  

   najwyższa niezawodność i prosta obsługa -   

   to najważniejsze cechy urządzenia 

• napięcie nominalne (V): 9 
• energia ładowania (J): 0,18 

»» GRANIT

Pompa»pastwiskowa

Nr artykułu: 580G00001»

• z żeliwa

• pompowanie wody przy ruchu w przód i wstecz  

• głębokość zasysania do 8 m 

• przyłącze 1“ 

• odporna na wpływ warunków atmosferycznych 
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Aktualna oferta hurt-netto Ciągniki to przygotowany przez ekspertów  
GRANIT zbiór części zamiennych i roboczych do wszystkich popularnych 
modeli ciągników. Na 112 stronach specjaliści przedstawili w przejrzysty 
sposób 9 rozdziałów: Kabina, Instalacja elektryczna, Silnik, Narzędzia, 
Wyposażenie warsztatu, Siedzenia, Osie, Instalacja hydrauliczna i Narzędzia 
zawieszane. Oferta pokrywa pełne zapotrzebowanie rynku odnośnie 
ciągników. Aby ułatwić i przyspieszyć zamawianie za pomocą aplikacji 
GRANIT, przy każdym artykule umieszczono kod QR. 

Oferta jest ważna od 6 maja do 31 sierpnia 2019. Podobnie jak w ubiegłych 
latach oferujemy naszym Klientom atrakcyjny system premii.

W około  fazach można zbierać punkty premiowe za poszczególne grupy 
produktów. Punkty premiowe można wymieniać na nagrody przez cały okres 
obowiązywania oferty i później - aż do 8 września 2019 roku.

Wśród nagród znaleźć można świetne produkty GRANIT, idealnie pasujące 
na sezon grillowy: można wybrać na przykład grill węglowy czy gazowy 
kultowej marki Weber, akcesoria do grillowania czy inne produkty z zakresu 
rozrywki i wypraw outdoorowych. 

CIĄGNIKI - OFERTA SPECJALNA  
Z ATRAKCYJNYMI PREMIAMI  
Po olbrzymim sukcesie w 2018, GRANIT powraca z nową ofertą specjalną Ciągniki.

»» GRANIT»

Reflektor»LED»7000

Nr artykułu: 707997000»

• do oświetlenia przedpola  

• 12 V / 24 V 

• teoretyczna skuteczność świetlna (lm): 7170 

• skuteczność świetlna (lm):  ~ 5680

»» GRAMMER»

Siedzenie

Nr artykułu: 2401288546»

• siedzenie Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731)  

• komfortowe siedzenie amortyzowane pneumatycznie ze sprężarką 12 V 

• automatyczna regulacja obciążenia 

• płynna regulacja wysokości 80 mm  

   (wsparcie pneumatyczne) 

• regulacja wzdłużna 210 mm 

• szerokość siedziska 530 mm 

• APS: automatyczny system pozycjonowania 

»» GRANIT»

Zestaw:»lusterko»z»elektryczną»regulacją

Numer artykułu: 654999001»

• w zestawie: 1 lusterko | 1 zestaw kabli 

   1 włącznik do regulacji (lewy i prawy) 
• pasuje do różnych maszyn 

• wersja: 12 V

»» GRANIT» »

Pompa»tłokowa

Nr artykułu: 25912674 

• do ciągników z hydraulicznym sterowaniem

• pasuje do John Deere, typy:

• 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,  

   1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750,  

   1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040,  

   2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,  

   3030, 3040, 3050 (tylko Hiszpania), 3120,  

   3130, 3140, 3150, 3340 (tylko Hiszpania),  

   3350, 3640, 3650

»» Kukko» »

Zestaw»do»ściągania»łożysk»kulkowych»„PULLPO“

Nr artykułu: 7600111168»

• za pomocą tego ściągacza można szybko i łatwo ściągnąć  

   łożyska kulkowe, które są osadzone jednoczenie na wałku  

   i w obudowie 

• łożyska kulkowe (DIN): 6007-6020; 6206-6212;  

   6305-6311; 6403-6408 

• samoczynne napinanie

• w zestawie: 1 podpornica, 1 wrzeciono,  

   8 haków, 7 pierścieni oporowych,  

   zestawy ramion ściągacza

Części zamienne do wszystkich producentów podzielone na 9 grup

KABINA 
strony 2 - 15

INSTALACJA»ELEKTRYCZNA 
strony 16 - 31

SILNIK 
strony 32 - 43

NARZĘDZIA 
strony 44 - 53

WYPOSAŻENIE»WARSZTATU 
strony 54 - 65

SIEDZENIA 
strony 66 - 75

OSIE 
strony 76 - 87

INSTALACJA»HYDRAULICZNA 
strony 88 - 93

NARZĘDZIA»ZAWIESZANE 
strony 94 - 111

»» GRANIT» »

Alternator

Nr artykułu: 376A99005

• pojemność: 100 ml  

• pasuje do Case IH, McCormick i Steyr 

• napięcie nominalne (V): 14 

• prąd ładowania (A): 95 

• mocowanie L/d/R (mm):  

   51,2 / 10,4 / 86,5 

• z zaciskiem W 
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GRANIT oferuje szeroki asortyment produktów związanych z 
hydrauliką. Z tego olbrzymiego zasobu specjaliści GRANIT wybrali 
około 800 produktów i umieścili je w ofercie specjalnej Hydraulika 
2019. Na 72 stronach dealerzy znajdą produkty, które odpowiadają 
na większość potrzeb Klientów i wymagań warsztatów.

Na pierwszych 10 stronach przedstawione są węże hydrauliczne o 
różnej wytrzymałości, grubości, średnicy i powłokach. Obok nich 
znaleźć można pasującą armaturę, przecinarki i zaciskarki. 8 stron 
poświęcono złączom i obejmom, na zawory liniowe i rozdzielacze 
hydrauliczne przeznaczono 12 stron.
Na kolejnych 13 stronach znaleźć można silniki, rotatory i agregaty, 
a pneumatyka, łańcuchy rolkowe i łożyska zajęły 4 strony. Najszerszy 
rozdzial ma 24 strony i prezentuje maszyny wraz z odpowiednimi 
akcesoriami.

Oferta specjalna Hydraulika to okazja dla dealerów, aby zamówić 
najlepsze rozwiązania hydrauliczne dla ich klientów. Wybór pras, 
zaciskarek i przeinarek, jak również stołów do cięcia ułatwia 
doposażenie własnego warsztatu.

Oferta obowiązuje do końca grudnia 2019.

Licząca ponad 70 stron atrakcyjna oferta hurt netto z szerokim wyborem: od węży po 
zaciskarki.

HYDRAULIKA - OFERTA SPECJALNA 2019 

»» GRANIT» »

Prasa»G20

Nr artykułu: 81504506 

• niskie koszty zakupu i użytkowania 

• dostawa wraz z zestawami szczęk  

   (G14-G16-G19-G23-G27-G31-G36-G41-G47)  

   półka dolna, obsługa nożna

• elektrycznie zasilany model stołowy,  

   zajmujący niewiele miejsca 

• płynna regulacja za pomocą  

   śruby mikrometrycznej

»» GRANIT

Przecinarka»SM»300

Nr artykułu: 81504509 

• dane techniczne: 

• nóż tnący: 300 x 4 x 30 HSS 

• zakres roboczy: 2 TE/3 TE do DN 50 

  1 SN/2 SN do DN 50 | 4 SP do DN 50  

  4 SH / R 13-R15 do DN 50  

• silnik elektr.: 400 V 50 Hz 4 kW, 2850 1/min 

• wymiary:  

  680 x 545 x 550 (wys. x szer. x gł. mm) 

• waga: ok. 78 kg

»» GRANIT

Pneumatyka»-»zestaw

Nr artykułu: 60603911010 

• w zestawie: 

• złącza proste 

• złącza kolankowe  

• złącza wtykowe proste 

• kolanka wtykowe 

• trójniki 

• proste wtyczki redukcyjne  

• zatyczki 

• gniazda 

• taśma uszczelniająca PTFE 60615077005

»» GRANIT»

Agregat»warsztatowy

Nr artykułu: 85004079  

• typ pompy: pompa zębata 

• ręcznie obsługiwany zawór, 2 x dwustronnego działania  

   z ogranicznikiem ciśnienia i szybkozłączem 

• cztery rolki, z tego dwie hamowane 

ciśnienie robocze maks.: 180 bar 

pojemność zbiornika: 70 l 

napięcie (V/Hz): 230/400V-50Hz 


