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MAGAZYN GRANIT

Jako Partner profesjonalistów, GRANIT stawia przede wszystkim na 
najwyższą jakość. Dlatego też stworzyliśmy linię narzędzi BLACK  
EDITION. Narzędzia z serii BLACK EDITION są przeznaczone wyłącznie 
dla profesjonalnego handlu. Odznaczają się jakością premium, dostępną 
w atrakcyjnej cenie

Linia BLACK EDITION łączy w sobie najlepsze materiały, najwyższą 
odporność na obciążenia oraz nowoczesne wzornictwo. Dzięki temu 
nasze narzędzia poradzą sobie w każdych warunkach i będą doskonałą 
pomocą w Państwa serwisie.

Dzięki wykorzystaniu najlepszych materiałów, jak na przykład stali chro-
mowo-wanadowej, narzędzia odznaczają się wyjątkową wytrzymałością. 
Zróżnicowane standardy techniczne, od bardzo wysokich momentów 
obrotowych, przez standard DIN przy grzechotkach, aż do wydłużonych 

wkładów wkrętaków są tym, co odróżnia narzędzia GRANIT od innych 
produktów. GRANIT gwarantuje jakość swoich produktów - dlatego też 
poddaje je licznym badaniom w centrum kontroli jakości w Heeslingen. 
Narzędzia serii BLACK EDITION został y sprawdzone również przez specja- 
listów z Uniwersytetu Technicznego w Bremie i z niezależnych instytucji.

W zestawach BLACK EDITION najwyższej jakości można znaleźć klucze 
nasadowe, klucze szczękowo-oczkowe, wkrętaki, klucze kołkowe, bity, 
szczypce, młotki i imadła. Szczegółowe informacje można znaleźć w ofercie 
specjalnej, ważnej od targów AGRITECHNICA aż do 31 stycznia 2020. W 
celu zwiększenia zainteresowania klientów, przygotowaliśmy dla Państwa 
również stojak na ladę z ulotkami, zawierającymi najważniejsze informacje 
o linii GRANIT BLACK  
EDITION. W przy-
padku pytań prosimy 
o kontakt.

Możecie Państwo 
sami przekonać się 
do nowych narzędzi,  
odwiedzając nas na 
targach AGRITECHNICA. 
Znajdziecie nas w hali 2 - 
stoisko E20 GRANIT.

GRANIT BLACK EDITION
DOSKONAŁE NARZĘDZIA, PRZEZNACZONE DLA PROFESJONALISTÓW
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GRANIT ZAPRASZA DO ODWIEDZIN TARGÓW AGRITECHNICA! 
ZNAJDĄ NAS PAŃSTWO OD 10 DO 16 LISTOPADA W HALI 2 / E20

Za chwilę rozpoczyna się wydarzenie roku - targi AGRITECHNICA w Hano-
werze. Jak co roku, wykorzystujemy te popularne targi branżowe, aby 
zaprezentować handlowcom nasze nowości. Od artykułów znanych produ-
centów ze wszystkich grup produktowych, przez nowo opracowany system 
dla sklepów, aż po premierę naszej własnej linii narzędzi BLACK EDITION 

- stoiska GRANIT PARTS zaoferuje mnóstwo atrakcji.

Fachowcy znajdą u nas aktualne trendy związane z uprawą ziemi, silnikiem, 
filtracją, jak również elektryką czy siedzeniami ciągnikowymi. Oczywiście nie 
zapomnimy o naszych nowych tematach - wózkach widłowych i maszynach 
budowlanych. Możecie Państwo liczyć na wsparcie naszych wyspecjalizowa-
nych ekspertów, którzy chętnie doradzą i przedstawią poszczególne produkty. 

Szerokie wyposażenie stoiska pokazuje najnowocześniejsze rozwiązania z 
branży rolniczej i budowlanej. Na targach AGRITECHNICA zaprezentujemy 
po raz pierwszy również nowy system GRANIT dla sklepów. Nasi eksperci 
chętnie pokażą Państwu, jak dzięki nowoczesnej i odpowiedniej prezen-
tacji towarów zwiększyć swoje obroty. Specjaliści HAZET przedstawią Wam 
najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie narzędzi i chętnie doradzą w 
przypadku pytań.

Zespół sklepu online GRANIT odpowie na wszystkie pytania, 
związane ze sklepem i aplikacją GRANIT. Do nich warto też się 
zwrócić z każdym tematem, związanym ze sklepem partnerskim  
i możliwościami dla stałych i nowych klientów.

Odnowione stoisko targowe jest swoistym rzutem oka na przyszłość.  
Nowoczesne wzornictwo z atrakcyjnym oświetleniem LED symbolizuje nasze 
ukierunkowanie na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Tworząc koncept stoiska 
zadbaliśmy jednocześnie o to, aby stworzyć przyjazną przestrzeń do rozmów z 
naszymi partnerami i handlowcami.

Wraz z naszym partnerem AGRARTECHNIK przedstawimy Państwu również 
warsztat 4.0. Zespół Andreasa Schöttlera pokaże Wam zróżnicowane 
rozwiązania z podłączonego do sieci warsztatu. Eksperci z zespołu GRANIT i 
od naszego partnera chętnie doradzą w zakresie usprawniania pracy, redukcji 
zarządzania czy radzeniu sobie z całkiem nowymi wyzwaniami.

Zespół GRANIT cieszy się na Państwa wizytę!

Poznaj wyjątkowe nowości z zakresu silników,  
elektryki, maszyn budowlanych i wózków widłowych

PRZY STOISKU TARGOWYM

WARSZTAT 4.0 ORAZ PRODUCETÓW MAREK 
PREMIUM, JAK HIKOKI, KS TOOLS I BLITZ 
MOŻNA ZNALEŹĆ W HALI 2 / STOISKO E31.

System GRANIT dla sklepów & BLACK EDITION Narzędzia HAZET Warsztat 4.0 przy stoisku E31, bezpośrednio obok stoiska GRANIT w hali 2

Sklep online GRANIT, aplikacja i sklep partnerski

ATRAKCYJNE OFERTY, INTERESUJĄCE ROZMOWY  
I PYSZNE PRZEKĄSKI CZEKAJĄ NA PAŃSTWA
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NAJPIĘKNIEJSZA PORA ROKU
Nowa oferta produktów inwestycyjnych jako sposób na modernizację warsztatu.

 » BLITZ 

Instalacja Agri Hydrolift S2 8,2T

Nr artykułu: 7790300032 

• udźwig: 2 x 8,2 t

• czas podnoszenia: 78 s

• czas opuszczania przy obciążeniu: 54 s

• silnik elektryczny: 3 KW

• szerokość: 1845 mm

• wysokość: 2590 mm

• waga na jednostkę wzniosu: 720 kg

 » GRANIT

Regał na kosiarki automatyczne MRR5

Nr artykułu: 7791200288

• wysokość: 1766 mm

• szerokość: 900 mm

• długość: 1398 mm

• 4 rolki D 125 mm z blokadą

• półki z krawędziami

  zabezpieczającymi

• wymiary półek 1200 x 690 mm

• udźwig 250 kg

2019 powoli zbliża się do końca, a więc pora, aby wyposażyć się na nowy rok. 
Oferta specjalna Produkty inwestycyjne GRANIT to 48 stron z 160 artykułami, 
które przygotuje Twój warsztat na nowe wyzwania. W tym roku oferta „prze-
chodzi“ przez cały warsztat - od instalacji odsysania spalin aż do testowania 
wałów przegubowych: każdy znajdzie w niej odpowiedni dla siebie produkt.

Ważnym tematem w nowej ofercie jest warsztat 4.0. Cyfrowa tech-
nika ułatwi w przyszłości pracę w każdym warsztacie. Możecie 
Państwo poczynić już pierwsze kroki w tym kierunku, kupując na 
przykład urządzenie mobil Lubetronic 200 AC od HORN TECALEMIT. 
Urządzenie automatycznie komunikuje się z systemem zarządzania 
Dealer Management System (DMS), co pozwala na uproszczenie 
procesów roboczych i redukcję nakładów pracy, związanych z 
zarządzaniem.

W warsztatach przyszłości mogą też być dostępne zupełnie nowe 
usługi. Odpowiedni sprzęt z nowej oferty pozwoli Wam na przykład 

na testowanie linek do wciągarek do prac leśnych. Nowy regał do kosiarek automatycznych od GRANIT ułatwi Państwu przejrzystą 
prezentację produktów i magazynowanie.

Warto sprawdzić, w jaki sposób możecie Państwo zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, dzięki inwestycjom w sprzęt. Oczywiście 
możecie Państwo skorzystać z dostępnej u nas opcji leasingu sprzętu. To rozwiązanie pozwala na przykład zapewnić instalację do opon 
Agri Hydrolift marki Blitz w zaskakującą korzystnej cenie. Instalacja ułatwi wiele różnych prac warsztatowych, jest w rzeczywistości 
korzystną cenowo alternatywą dla kanału najazdowego. Dodatkowa korzyść: koszty leasingu również mogą zmniejszać podatki. Jeśli są 
Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu.


