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W OFERCIE NAJLEPSZE MARKI:

ROCKINGER

Member of JOST-World

ROZPOCZNIJ WYGODNIE NOWY SEZON
GRANIT PARTS wspiera Was w przygotowaniu kabin nowymi siedzeniami do ładowarek, maszyn budowlanych i 
pojazdów specjalnych.

Każdy, kto spędza dużo czasu w ładowarkach i maszynach budowlanych, 
dobrze to zna: zużycie nie omija kabiny i siedzenia.  Zabrudzenia, rysy 
materiałowe, złamane sprężyny czy wybite rolki mogą szybko zamienić 
dzień pracy w czystą mękę. Gdy już nie pomga taśma klejąca, konieczna 
jest wizyta w warsztacie. GRANIT PARTS pomoże Ci znaleźć odpowied-
nie siedzenie dla Twojego klienta.

Nowe siedzenie GSM 20 PVC od GRANIT PARTS to idealne zastępstwo 
dla wszystkich siedzeń. W atrakcyjnej cenie Wasi klienci otrzymają nis-
kie siedzenie w jakości pierwszego montażu, które podniesie komfort 
pracy. Różnorodne możliwości regulacji pozwalają dopasować sied-
zenie do indywidualnych potrzeb. Oprócz regulacją kąa nachylenia i 
regulacji wzdłużnej, można osobno ustawić kwestię obciążenie. Kilka 
ruchów wystarczy, aby perfekcyjnie ustawić siedzenie pod siebie. 

Zróżnicowane wymiary szyn sprawiają, że siedzenie GSM 20 PVC od 
GRANIT ma uniwersalne zastosowanie. Niezależnie od marki, siedzenie 
pasuje idealnie nie tylko do ładowarek, ale też do maszyn budowlanych, 
wózków widłowych i innych pojazdów, które są wykorzystywane na 

gospodarstwie, placu budowy czy magazynie. Zintegrowany włącznik 
siedzeia i pas zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Uniwersalne siedzenie GRANIT podniesie wartość pojazdów Waszych 
klientów. Rozpocznij przygotowanie maszyn do sezonu od nowego 
siedzenia.

515
+10

545 +10

280 +10

21
0

+
10

61
5

+
10

90
+

5

35°±5°
25°±5°

19
0 

±
10

120 ±5 575 ±10

330 ±125

275

290

160 ±5

S P

75mm75mm

-10

-10

-1
0

-1
0

-5

-10

»» GRANIT»»»

Siedzenie»GSM»20»PVC

Nr artykułu: 2400022760 

PRZEJDŹ»DO»SKLEPU»ONLINE



Bez przewodów hydraulicznych nie sposób myśleć o pracy maszyn. Gdy 
przewód ma wyciek lub - co gorsza - pęknie - przestój w pracy maszyny 
jest pewny.Aby móc w przyszłości pomóc swoim klientom w takich sytu-
acjach opłaca się zakupić zakuwarkę do swojego warsztatu. To pozwoli 
Ci nie tylko wesprzeć klientów, lecz też uniezależnić się od zewnętrznych 
usługodawców, niepotrzebnej straty czasu, a jednocześnie - rozszerzysz 
swoją ofertę. Partnerem, który pozwoli Ci wybrać odpowiednią zakuwarkę, 
jest oczywiście GRANIT PARTS.

Nasze zakuwarki spełniają najwyższe wymagania profesjonalistów z 
branży rolniczej i budowlanej.Asortyment GRANIT PARTS obejmuje prasy 
serwisowe, warsztatowe i przemysłowe. Wszystkie są wykonane zgodnie 
z najnowocześniejszą i wytrzymałą techniką i zostają dopasowane do  
indywidualnych potrzeb.

Przy konstruowaniu naszych zakuwarek na pierwszym miejscu postawiliśmy 
wygodną obsługę i wysoką niezawodność. Dlatego wszystkie nasze zaku-
warki mają prostą budowę i nie ma problemu z ich obsługą. Zakuwarki 
GRANIT G20 i G32 są na przykład dostarczane z zestawem szczęk i pasującą 
szafą dolną. Użytkownik obsługuje je nogą. Obie prasy posiadają system 
szybkiej wymiany, pozwalające na błyskawiczną wymianę narzędzi i elastyc-
zne zastosowanie w warsztacie. Regulacja zakuwarki odbywa się za pomocą 
płynnej śruby mikrometrycznej - to zapewnia precyzję. Zakuwarka G32 D ze 
sterowaniem Siemens SPS pozwala na wprowadzenie wymiarów zakuwania 

na wyświetlaczu i ich zapisanie. To ułatwia kontrolę procesu. Zakuwarka 
G16 to idealne narzędzie do mobilnego zastosowania. Kompaktowe, lekkie 
urządzenie doskonale nadaje się do pojazdów serwisowych.

Zakuwarki GRANIT PARTS nadają się do bardzo różnych typów węży, a 
osiągana przez nich siła sięga do 2.000 kN. Atrakcyjne ceny dodatkowo 
podnoszą wartość naszych urządzeń. Już dziś możesz odpowiednio 
wyposażyć swój warsztat i rozszerzyć zakres swoich usług.

»» GRANIT»»»»»

Zakuwarka»G16»HP»(Plus)

Nr artykułu: 81504511   

• z zestawem szczęk (G14-G16-G19-G23-G27-G31)

• siła zacisku (kN): 955

• zakres zacisku (mm): Ø 10 - 45

• wąż: 2 druty do DN 25 (1“);  

   4 spirale do DN 16 (5/8“)

• waga (kg): 28 / 33

• maks. otwarcie (mm): +20

»» GRANIT

Zakuwarka»G32»D»wyświetlacz

Nr artykułu: 81504515  

 • iz zestawem szczęk (G14-G16-G19-G22- 

   G26-G30-G34-G39-G45-G51-G57-G63-G69)

 • siła zacisku (kN): 2000

 • zakres zacisku (mm): Ø 10 - 87

 • wąż: 4 spirale do DN 51 (2“)

 • maks. otwarcie (mm): +33

»» GRANIT»»»

Zakuwarka»G20

Nr artykułu: 81504506 

• z zestawem szczęk (G14-G16-G19-G23-G27- 

   G31-G36-G41-G47), szafką dolną i obsługą nożną

• siła zacisku (kN): 1370

• zakres zacisku (mm): Ø 10 - 61

• wąż: 2 druty do DN 38 (1 ½“); 4 spirale do DN 31 (1 ¼“)

• silnik (kW/KM): 3,0 / 4,0 ( 400V)

• maks. otwarcie (mm): +25
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PORA NA DOPOSAŻENIE! 
Zakuwarki GRANIT PARTS znacząco rozszerzą ofertę Twojego serwisu



Zaczepy SAUERMANN z oferty GRANIT PARTS to certyfikowane produkty 
najwyższej jakości. Nowe modele uznanego niemieckiego producenta 
odznaczają się wygodną dla użytkownika obsługą. Zredukowana o 5,5 kg 
waga pozwala na łatwiejsze manewrowanie. Opatentowany, chroniony przed 
pyłem system nadal zachował wygodną regulację wysokości, obsługiwaną 
jedną ręką.

Zaczepy z kulą 80 lub wkładem Piton-Fix pozwalają na możliwie najbez-
pieczniejsze wykorzystanie, dzięki automatycznym, wahliwym dociskom 
poziomym. Kierowca może prosto z siedzenia zobaczyć, czy zaczep jest 
prawidłowo podłączony. 

Oba modele są dopuszczone do najwyższych obciążeń, to znaczy do 
obciążenia maksymalnego 4.000 kg i wartości D-Wert maksymalnie 120 
kN. Można je wykorzystywać z i bez systemu wspomagania kierowania kół.

Zaczepy Sauermann pasują do wszystkich ram zaczepowych o szerokości 
szyny  330 i 390 mm, niezależnie od producenta.

Oferujemy również odpowiednie dyszle Sauermann. W przeciwieństwie 
do dyszli z odlewu, wersja wykonana z kutej stali odznacza się większą 
wytrzymałością i dłuższym okresem użytkowania. Dyszle Sauermann są 
także dostosowane do największych obciążeń, dokładnie do obciążenia 
aż do 4.000 kg.

»» SAUERMANN»»»»»»

Wkład»Piton-Fix

Nr artykułu: 711756911 

• szerokość szyn (mm): 390

• obciążenie (kg): 3000

• wartość D-Wert (kN): 120

»» SAUERMANN»»»»»»

Dyszel

Nr artykułu: 711107100  

• ISO 24347,

• obciążenie 4000 kg

• mocowanie za pomocą 6 śrub

• kołnierz z 8 otworami

• nawiercenia: 145 x 145 x 21 mm 

• wartość Dc-Wert (kN): 93,6

»» SAUERMANN»»»»»

Kula,»80»wkład

Nr artykułu: 711756910 

• szerokość/otwory (mm): 390
• obciążenie (kg): 4000

• wartość D-Wert (kN): 120

• szerokość szyn (mm): 390

»» SAUERMANN»»»»»

Ucho»zaczepu

Nr artykułu: 711115100 

• ISO 24347

• 6 otworów

• do przykręcenia na dole

• obciążenie (kg): 4000 

• a (mm): 57,5; b (mm): 130;

   c (mm): 180; d (mm): 257
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BEZPIECZNY ZACZEP
Zaczepy najlepszych niemieckich producentów w ofercie GRANIT PARTS
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»» GENESIS»»»»»

KOCKON»M2»80»ULTIMATE»PL-CAP

Nr artykułu: 374824510014   

• zastosowanie: SCANIA serie 4

• materiał: aluminium

• waga (g): 1200

• przepływ (l/min.): 120

»» GENESIS

KOCKON»M2»105»XL»PL-CAP

Nr artykułu: 374824512016  

 • zastosowanie: DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES: wszystkie 

modele ciężarówek; IVECO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 

EuroTrakker, EuroCargo ze zbiornikiem blaszanym; RENAULT: 

Premium, Magnum, Midlum ze zbiornikiem blaszanym

 • materiał: aluminium

 • waga (g): 905

 • przepływ (l/min.): 120

Przestój maszyny w sezonie zbiorów oznacza stratę czasu, nerwów 
i pieniędzy. Szczególnie irytująca jest sytuacja, gdy za przestój mas-
zyny odpowiadają obce osoby. Niestety, coraz częściej dochodzi 
do sytuacji, w której nieznane osoby wypompowują paliwo Diesla 
z maszyn rolniczych, ciężarówek czy maszyn budowlanych, co pro-
wadzi do niezaplanowanego przestoju w pracy. Właściciel maszyny 
zostaje obciążony nie tylko stratami w czasie pracy - sporo pieniędzy 
traci też na skradzionym paliwie.

Każdy, kto myśli, że prosty zamek na korku zbiornika wystarczy 
do zatrzymania złodziei, może pewnego dnia przeżyć przykrą 
niespodziankę. Takie zamki moża łatwo usunąć. Z tego względu 
wprowadziliśmy do naszej oferty zabezpieczenia przed kradzieżą 
do zbiorników paliwa marki Genesis.

W ofercie posiadamy odpowiednią wersję dla każedgo pojazdu sil-
nikowego - możecie wybierać między dwoma różnymi modułami, 
serią XL i Ultimate. Wszystkie moduły zapewniają efektywną i pewną 
ochronę, jak również opcję natychmiastowego motażu w przeciągu 

kilku sekund. Po ściągnięciu pokrywy wystarczy nakręcić moduł na 
otwór zbiornika - nie wymaga to żadnych dodatkowych śrub czy 
zmian przy zbiorniku. Jeśli zabezpieczenie zostało nakręcone, nie 
można go już usunąć. Zintegrowany stożek zabezpiecza przed próbą 
wprowadzenia do zbiornika węża czy podobnych części. Nadal jed-
nak jest zagwarantowane szybkie i czyste tankowanie, ponieważ 
paliwo może przepływać obok stożka. A więc można mieć dwa 
w jednym - odpowiednie zabezpieczenie przy zagwarantowaniu 
wygodnego tankowania.

Poza tym zabezpieczenie Kockon Mach II może być w każdym 
momencie doposażone i to bez ściągania z pojazdu. Do doposażenia 
należy na przykład, obok standardowej pokrywy, napowietrzacz. 
Jedną i drugą część można kupić z i bez zamka. 

W ofercie GRANIT PARTS znajdziesz odpowiednie zabezpieczenie 
przed kradzieżą, które będzie dopasowane do Twoich potrzeb.

ŻADNYCH PRZYKRYCH NIESPODZIANEK
Zabezpiecz się przed kradzieżą paliwa z GRANIT PARTS


