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Cummins świętuje w tym roku swoje 100-lecie. Mowa o największego na 
świecie, niezależnego producenta silników Diesla, który produkuje rocznie 
ponad milion silników. Od 2018 roku firma dostarcza również swoje części 
zamienne do silników Cummins bezpośrednio do GRANIT. Wiele uznanych 
marek od lat polega na Cummins, dlatego też ich silniki można znaleźć 
w maszynach Case, New Holland czy John Deere.  W przypadku maszyn 
rolniczych Cummins oferuje wydajność od 37 do 708 kW (49-950 KM), 
zapewniając tym samym elastyczny wybór w zależności od typu napędu. 
Silniki Cummins są montowane również w pojazdach typu  Off-Highway, 
jak na przykład w Mining . W tych maszynach wydajność waha się od 
37 do 2610 kW (49-3.500 KM), a objętość skokowa od 2,8 do 78 litrów. 
Używanie części oryginalnych jest opłacalne, jako że spełniają one pre-
cyzyjne wytyczne Cummins, wykorzystują najnowocześniejsze materiały, 
wzornictwo  Cummins i nowoczesne rozwiązania technologiczne.  
 
Części posiadają doskonałą gwarancję, a firma oferuje dodatkowo sieć 
serwisów na terenie całej Europy. Od teraz również GRANIT ma w swojej 
ofercie szeroki serwis silników Cummins. Eksperci GRANIT w naszym sklepie 
partnerskim i przy telefonie chętnie udzielają wszelkich informacji i pomogą 
przy szukaniu odpowiedniej części zamiennej na podstawie numeru silnika. 
Małe rzeczy robią różnicę, dlatego też firma  Cummins stawia na udosko-

nalenia materiałowe i odpowiednią konstrkcję. Marka Filtracja  Cummins 
(filtry Fleetguard) jest Partnerem GRANIT już od 2013 roku. Wprowadzając 
oryginalne części Cummins Engine Parts chcemy rozszerzyć naszą udaną 
współpracę z Cummins. Oryginalne części Cummins do silników znajdziecie 
Państwo w sklepie internetowym GRANIT na www.granit-parts.pl.

Siła i niezawodność od 100 lat.

CUMMINS ENGINE PARTS - NOWOŚĆ U GRANIT
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CERES Premium Ultra Small

Numer artykułu 5070010166

• innowacyjne zabezpieczenie przed kradzieżą

• kontrola maszyny i liczyk użycia

• indywidualne ustawienia automatyzacji

• serwis w Niemczech 

• możliwość konfiguracji z każdego miejsca i w 

każdym czasie

• innowacyjne zabezpieczenie przed kradzieżą

• kontrola maszyny i liczyk użycia

• indywidualne ustawienia automatyzacji

• serwis w Niemczech 

• możliwość konfiguracji z każdego miejsca i w 

każdym czasie 

• magnesy ułatwiające montaż 

• innowacyjne zabezpieczenie przed kradzieżą

• kontrola maszyny i liczyk użycia

• indywidualne ustawienia automatyzacji

• serwis w Niemczech 

• możliwość konfiguracji z każdego miejsca i w każdym 

czasie 

• wymienny akumulator, pozwalający na pracę przez ok. 

90 dni

GRANIT rozpoczął współpracę z CERES – wiodącym producentem produktów z 
zakresu zabezpieczenia przed kradzieżą. Dzięki systemom zabezpieczającym 
marki CERES można połączyć floty maszyn i otrzymywać indywidualne powiado-
mienia z informacjami o istotnych wydarzeniach.  System gwarantuje każdemu 
właścicielowi wiedzę o położeniu oraz stanie jego maszyn. Niezależna od 
pory dnia i czasu aktywacja oraz dezaktywacja maszyn przez portal (www.
watchyourgoods.com) zapewnia pełną kontrolę. Dodatkowo możliwy jest 
pomiar powierzchni przy wykorzystaniu Geofence -wirtualnego ogrodzenia.   
 
Dużą zaletą jest możliwość indywidualnych ustawień. W jakich interwałach 
mają przychodzić powiadomienia o położeniu i stanie maszyny użytkownik może 
zdecydować sam. Dostępne dane floty mogą być importowane, co pozwala na lepszą 
kontrolę organizacji i rozliczeń. Zintegrowana karta Multi-SIM w pełni automatycznie 
łączy się z najlepiej dostępną siecią komórkową na terenie całej Europy. Taryfę można 
dostosować do swoich potrzeb, w razie potrzeby istnieje możliwość wyboru między 

czterema wersjami taryf.
CERES jest niezależny od producenta maszyny, wgrane dane są dostępne więc 
wyłącznie dla osób, którym uprawnienia przydzieli użytkownik. System jest nieus-
tannie udoskonalany i uzupełniany o najnowocześniejsze funkcje, z których mogą 
korzystać stali użytkownicy.

Produkty CERES sprawdzają się w ciągnikach, ładowaczach teleskopowych, samo-
jezdnych maszynach żniwnych, pojazdach komunalnych i budowlanych, jak również 
w narzędziach zawieszanych czy innych maszynach i sprzętach, jak np. kosiarki 
automatyczne, w których nie ma zbyt wiele miejsca na urządzenia. Produkty CERES 
można znaleźć w sklepie internetowym GRANIT na www.granit-parts.pl i w Katalogu 
5 ELEKTRYKA.

CERES Premium Select

Numer artykułu 5070010167

CERES Premium High Power

Numer artykułu 5070010168

W POLU WIDZENIA - ZABEZPIECZENIA CERES
Bezpieczeństwo i trwałość z systemem.
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Firma Air Top Italia produkuje pod marką „Panclean“ filtry, które często można 
znaleźć w pierwszym wyposażeniu, jako że są chętnie wykorzystywane przez 
wiodących producentów.  Firma Air Top Italia jest dostawcą pierwszego 
wyposażenia między innymi dla CNH, SDF i Kubota. Od ponad 30 lat produ-
cent zdominował rynek filtrów kabin do maszyn rolniczych i budowlanych.  
Szczególną popularnością cieszą się produkty marki Panclean w południowych 
krajach. Dzięki dużej elastyczności, szerokiej ofercie i wyjątkowej jakości - made 
in Italy – filtry te zdobywają dużą popularność między innymi w Niemczech, 
 Francji i we Włoszech. Stały rozwój produktów i nieustanna kontrola 
jakości sprawiają, że Air Top Italia jest niezawodnym dostawcą dla GRANIT. 
 
Filtry kabiny powinny być wymieniane co najmniej raz do roku, aby skutecznie 
chronić zdrowie kierowcy.

Obok standardowych filtrów kabiny, firma oferuje również wersje z aktywnym 
węglem. Ten rodzaj filtrów jest szczególnie dopasowany do warunków rolniczych, 
 ponieważ zatrzymuje nie tylko pyłki, lecz również zapachy i chemikalia, co nabiera 
szczególnego znaczenia przy technice gnojowicy czy przy pracy ze środkami och-
rony roślin.  Dołączenie marki Panclean do oferty sprawia, że nasi Klienci znajdą 
w naszym asortymencie praktycznie każdy filtr kabiny do różnych pojazdów rol-
niczych. Wystarczy w sklepie internetowym GRANIT podać numer oryginalny lub 
numer Panclean, aby znaleźć odpowiedni produkt. Sklep internetowy można 
znaleźć na www.granit-parts.pl.

FILTRY KABINY  PANCLEAN
Produkty firmy Air Top Italia uzupełniają ofertę GRANIT – 100% made in Italy.

Numer artykułu 5676600327  

Chroni przed kurzem i 

pyłkami.

PANCLEAN Filtr kurzu

Numer artykułu 5676600010 

Chroni przed kurzem, pyłkami, aerozola-

mi, oparami (pestycydy, chemikalia itd.)

PANCLEAN Filtr kombi

Numer artykułu 5676600069 

Chroni przed kurzem, pyłkami, zapachami i spalinami.

PANCLEAN Filtr z aktywnym węglem

PREFIKSY: 
AP - APG - KP - KPG

PREFIKSY: 
AXK

PREFIKSY: 
AX - AXH

Prefiksy pomagają w orientacji, ponieważ zawierają 

informacje o filtrach. Na podstawie prefiksów można 

dokonać wstępnego wyboru. Jeśli klient poszukuje 

filtru kurzu, który będzie narażony na niewielkie 

ciśnienie, to powinien wybrać filtr z prefiksem AP, 

APG, KP i KPG.
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Uniwersalne systemy mocowań od RAM Mounts są już od 1992 uznaną 
marką w logistyce, transporcie, przemyśle oraz rolnictwie. Jeśli ktoś szuka 
niezawodnych i stabilnych połączeń, to systemy  RAM Mounts stają się 
jego pierwszym wyborem.

Znani producenci systemów kontroli jazdy równoległej mają tak samo duże 
zaufanie do uznanych mocowań, jak konstruktorzy najnowocześniejszych 
systemów kontroli ruchów poprzecznych. Niezależnie, czy szukasz moco-
wania dla monitora, kamery, telefonu czy tabletu – w ofercie GRANIT 
znajdziesz pasujące rozwiązanie marki RAM Mounts.

Nowością w ofercie GRANIT jest kula RAM Mounts Track-Ball z łącznikiem 
typu T 5070010276. Łącznik ten umożliwia połączenie systemów kontroli 
cofania GRANIT z mocowaniami RAM Mounts. Dzięki temu każdy kierowca 
może szybko i w wygodny sposób umiejscowić monitor w swojej kabinie. 
Wystarczy wsunąć go w szynę i zablokować za pomocą kuli. W połączeniu 
z szynami RAM Mounts Tough-Track od 5070010222 do 5070010225,  
GRANIT oferuje elastyczną szynę mocującą, którą można trwale 
zamontować w pojeździe. 

Dzięki 3-krotnemu adapterowi Multitalent RAM Mounts 5070010112 
kierowcy mogą zamontować na bazowym uchwycie więcej urządzeń 
jednocześnie. Wystarczy wymienić uchwyt narzędzia na adapter i 
zamontować kolejne ramiona, na których umiejscowione zostaną sprzęty. 

Potrzebna większa stabilność? Żaden problem – umożliwia to potrójna 
płyta bazowa RAM Mounts 5070010110. Wykorzystanie trzech przyssawek 
zapewnia pewny i jednocześnie stabilny montaż sprzętów.

Jako że wszystkie elementy systemu są dostępne pojedynczo w sklepie 
internetowym GRANIT, każdy użytkownik może dobrać odpowiedni zestaw 
do swojego pojazdu.
Niezależnie od tego, czy mowa o ładowarkach gospodarczych, ciągnikach, 
maszynach żniwnych, samochodach, motocyklach czy rowerach– RAM 
Mounts to zawsze niezawodny wybór. Produkty można znaleźć w 
Katalogu 5 ELEKTRYKA na stronie 1.275 i kolejnych oraz online na  
www.granit-parts.pl.

SYSTEMY RAM MOUNTS
Pełna stabilność w każdym położeniu. G
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