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MAGAZYN GRANIT

W nowym katalogu z zabawkami GRANIT 2019/2020 znajdziecie wszystko, czego pragną dzieci.  
19 marek, 220 stron gier i zabaw, 150 nowych zabawek i łącznie 1.826 produktów sprawią, 

że w oczach dzieciaków pojawi się blask.

Wśród najwyższej jakości, takich producentów jak Bruder, SIKU, Schuco, Schleich 
i BIG znajdą coś dla siebie mali i więksi. Sprawdziliśmy to już podczas tworzenia 
katalogu. Wszystkie produkty do zabaw w pomieszczeniach i na dworze - różne 
jeździki, rowerki, puzzle, koparki do piaskownicy - zostały dokładnie sprawdzone 
przez naszych testerów. Katalog uzupełniają nowe strony z życzeniami i zabawne 

kolorowanki, które sprawią, że nawet samo przeglądanie katalogu będzie dla 
dzieciaków świetną zabawą.

Aby odpowiednio zaprezentować katalog w sklepach, 
przygotowaliśmy dodatkowo odpowiedni stojak na ladę i plakat. 
Katalogi można zamówić u naszych przedstawicieli handlowych lub w Cen-

trum obsługi Klienta.

JEST JUŻ DOSTĘPNY NOWY KATALOG Z ZABAWKAMI!
To coś dla poszukiwaczy przygód, młodych rolników, miłośników puzzli i młodych szefów kuchni!

Zapraszamy do odwiedzin na AGRITECHNICA - najważniejszych targach branżowych 
rolnictwa. Czekamy na Państwa od 10 do 16 listopada 2019 przy naszym stoisku na 
terenie targów w Hanowerze, w hali 2 (numer stoiska - E20). 
 Cieszymy się na Państwa wizytę!

AGRITECHNICA 2019
OD 10 DO 16  L IS TOPADA 2019 
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Gwarancja jakości GRANIT to jedna z najważniejszych dla nas wartości. 
Dlatego też tak istotne są dla nas regularne i dokładne badania jakości, które 
przeprowadzamy w laboratorium firmowym w Heeslingen.

23-osobowy zespół zarządzania jakością współpracuje ze wszystkimi 
międzynarodowymi działami zakupów, działami sprzedaży GRANIT oraz 
dostawcami z całego świata. Udana realizacja tych szerokich procesów jest 
możliwa tylko dzięki obustronnemu wsparciu. Nadal pracujemy oczywiście 
naj synergią w grupie Fricke, która może jeszcze udoskonalić tę współpracę.

 
 

Do najważniejszych zadań działu zarządzania jakością należy badanie tech-
niczne nowych produktów, które mają zostać włączone do oferty GRANIT, 
jak również reagowanie na wnioski reklamacyjne. Istotną częścią pracy są 
także regularne kontrole przyjmowanego towaru.

Kolejnym zadaniem jest optymalizacja procesów jakościowych oraz 
doradztwo w zakresie wymogów prawnych. Dział zarządzania jakością jest 
również odpowiedzialny za sprawdzanie nowych dostawców. Dzięki temu 
już przy planowaniu i rozwijaniu nowych produktów możemy skupić się w 
dużej mierze na temacie jakości. 

MISJA: JAKOŚĆ
Coraz większe znaczenie, coraz większy zespół - zarządzanie jakością.

NAJLEPSZE PRODUKTY NA JESIEŃ/ZIMĘ
W nowej ofercie Najlepsze produkty na jesień/zimę można znaleźć najbardziej popularne produkty  
i atrakcyjny program premii.

W nowej ofercie Najlepsze produkty na jesień/zimę umieściliśmy doskonałe produkty z następujących 
rozdziałów: technika rolnicza, maszyny budowlane, ogród & las, odzież, hydraulik & przemysł, 
warsztat, wyposażenie oraz instalacja elektryczna. Na 92 stronach można znaleźć specjalne, 
sezonowe propozycje. Oferta jest ważna od 1 października do 31 grudnia.

Szeroki asortyment produktów sięga od profesjonalnych ostrzałek midi jolly, które przekonują 
do siebie kompaktową budową i prostą obsługą, aż do rękawic skórzanych GRANIT, w 
których możliwa jest wygodna praca nawet w bardzo niskich temperaturach do -30°C. 
Reflektory robocze i lampy magnetyczne marki własnej do oświetlenia pola i elastycznego 
zastosowania przy maszynach rolniczych umożliwiają pracę nawet w czasie, gdy szybko 
zapada ciemność. Zestaw 96 sprayów GRANIT zawiera wszystkie najważniejsze środki 
smarne. A kupując zestaw tarcz do cięcia i szlifowania, można otrzymać szlifierkę kątową 
HIKOKI w prezencie.
Do wyjątkowych ofert należy bez wątpienia wózek warsztatowy od HAZET w limitowa-
nej wersji GRANIT. Jego wyposażenie gwarantuje, że potrzebne Państwu narzędzie 
będzie zawsze pod ręką.

Poza tym w ofercie Najlepsze produkty na jesień/zimę można znaleźć atrakcyjny 
program premii, z nagrodami z zakresu rozrywka, outdoor, grillowanie i zabawa. W określonych przedziałach czasu można zbierać punkty premiowe za 
zakup produktów z określonej kategorii. Kto dobrze zaplanuje swoje zamówienia, może zebrać punkty, które wymieni na telewizor z płaskim ekranem lub 
stół do gry w piłkarzyki.

»» GRANIT

Reflektor»roboczy»LED»7001

Nr artykułu: 707997001 

• do dalekiego oświetlenia

• napięcie (V): 11 - 32

• napięcie nominalne (V): 12 / 24

• pobór mocy (W): 60 

• żarówka: 12 wysokowydajnych LED

»» HAZET

Wózek»warsztatowy»„Assistent“»179NX-8»

z»206-el.»zestawem»narzędzi

Nr artykułu: 6249901 

• powierzchnia robocza ze stali szlachetnej

• długość całkowita: 786 mm
• wysokość: 1020 mm

• szerokość: 518 mm 
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ELASTYCZNE – NAWET POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

2SC»ABRAZON-X

2SN»K»EXCEEDS

Węże hydrauliczne GRANIT to innowacyjny sposób na rozwiązywanie problemów.

Wybór właściwego węża hydraulicznego bywa wyzwaniem. 
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na ciśnienie robocze, 
rodzaj medium, pożądany kąt gięcia oraz temperaturę roboczą. 
Jeśli powyższe kryteria nie zgrywają się perfekcyjnie, mamy 
gotowy przepis na problemy i usterki.

GRANIT oferuje szeroki wybór węży hydraulicznych, aby spełnić 
każde wymaganie klientów. Najbardziej popularnymi produktami 
z naszej oferty są uniwersalne węże marki własnej  2SC-K EXCEEDS 
i 2SC Abrazon-X. Przy produkcji tych węży zwróciliśmy szczególną 
uwagę na to, by możliwość uniwersalnego zastosowania nie 
odbiła się negatywnie na poziomie jakości. Dlatego też nasze węże 
spełniają wszystkie normy DIN dla EN 857 2SC lub je przewyższają. 
Na przykład w zakresie ciśnienia roboczego wąż 2 SC-K EXCEEDS 
przekracza tę normę. Dlatego też jest on świetną alternatywą do 
zastosowania w przewodach wysokiego ciśnienia.

 

Oba węże odznaczają się wysoką odpornością na wpływ ozonu, 
warunków atmosferycznych i oleju. W związku z tym zużywają 
się znacznie wolniej niż standardowe modele. Węże nadają się do  
olejów mineralnych i syntetycznych oraz do płynów hydraulicznych 
na bazie wody w przedziale temperatury od -40°C do +100°C,  
krótkotrwale nawet do +120°C. Dlatego idealnie nadają się do  
maszyn rolniczych i budowlanych

Węże dostępne są w różnych rozmiarach, co pozwala dopasować 
produkty do swoich indywidualnych potrzeb. 

Nr»
artykułu Opis Szerokość»

nominalna
Ø»zew.»»
(mm)

Ciśnienie»
robocze»(bar)

Ciśnienie»
rozryw.»(bar)

Waga»»
(g/m)

Kąt»gięcia»»
(mm)

87001320 2SC/R16 DN 6 UHMWPE L=50 DN 6 - 1/4“ 13,9 400 1600 323 50
87001321 2SC/R16 DN 8 UHMWPE L=50 DN 8 - 5/16“ 15,2 350 1400 366 55
87001322 2SC/R16 DN10 UHMWPE L=50 DN 10 - 3/8“ 17,9 330 1320 466 65
87001323 2SC/R16 DN 12 UHMWPE L=50 DN 12 - 1/2“ 21,1 275 1100 624 90

Nr»
artykułu Opis Szerokość»

nominalna
Ø»zew.»»
(mm)

Ciśnienie»
robocze»(bar)

Ciśnienie»
rozryw.»(bar)

Waga»»
(g/m)

Kąt»gięcia»»
(mm)

87001400 2 SC-K DN 06 - 1/4“ L=50 DN 06 13,4 450 1800 299 45
87001401 2 SC-K DN 08 - 5/16“ L=50 DN 08 15 420 1680 367 60
87001442 2 SC-K DN 10 - 3/8“ L=50 DN 10 17,4 385 1540 472 70
87001443 2 SC-K DN 12 - 1/2“ L=50 DN 12 20,6 345 1380 618 90


