
ROCKINGER

Member of JOST-World

Aby móc zaproponować swoim klientom najbardziej pożądane, często potrzebne i wyjątkowe 
produkty w atrakcyjnych warunkach, GRANIT wydaje regularnie tzw. oferty specjalne.

Właśnie opublikowana oferta specjalna Technika leśna jest ważna do 31.12.2019. Na 56 
stronach można znaleźć prawie 680 przydatnych części zamiennych i roboczych oraz prak-
tyczne narzędzia do prac leśnych. Specjaliści z firmy GRANIT dobrali produkty tak, aby 
zapewnić szeroki wybór produktów. Dodatkowo zebrali liczne informacje zwrotne od 

klientów. Na tej podstawie powstał Katalog z siedmioma rozdziałami: od łańcuchów 
tnących i prowadnic, przez pozyskiwanie drewna/pielęgnację drzew, bezpieczeństwo 
pracy/technikę pomiarową i systemy znakowania, części do silników dwusuwowych/
świece zapłonowe aż do kanistrów & akcesoriów/środków smarnych.

Wyjątkowo praktyczne: prowadnice Endurance Cut. Zestawy można nabyć 
w lepszej cenie niż przy zakupie pojedynczych artykułów. Prowadnicę są 
dostępne w długościach od 30 do 50 cm i podziałce 3/8“ LoPro przez 0.325“ 
aż do 3/8“. Prowadnice nadają się do pilarek następujących producentów: 
Dolmar, Efco, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner i Stihl.

Kolejnym doskonałym produktem są łańcuchy tnące Endurance Cut 
do kombajnów leśnych (harwesterów) w uznanej jakości Endurange 
Cut. Łańcuchy tnące do harwesterów wykonane są ze stopu stali, a 
dzięki wielokrotnej powłoce z chromu odznaczają się udoskonaloną 

wytrzymałością. Profilowane zęby tnące pozwalają na efektywną pracę i 
ograniczają liczbę wiórów. Powiększone nity i szerokie powierzchnie gwarantują 
długi okres użytkowania. Dodatkowo zoptymalizowano szerokość cięcia i kąt 
ostrzenia.
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NAJLEPSZE MARKI W OFERCIE:
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MAGAZYN GRANIT

OFERTA DLA BRANŻY LEŚNEJ
W ofercie specjalnej Technika leśna 2019 GRANIT można znaleźć liczne nowości, jak i uznane produkty.



Nowy program szkoleń GRANIT obejmuje okres od października 2019 do kwietnia 
2020. W ofercie są łącznie 82 szkolenia certyfikowane i warsztaty techniczne. 

Zajęcia dotyczą branży elektrycznej, techniki klimatyzacji, silników Diesla, 
systemów hydraulicznych, jak również branży ogród & las. Seminaria są 

prowadzone przez doświadczonych specjalistów, z których część pracuje 
bezpośrednio dla producentów sprzętu. Dodatkowo dostępne są warsztaty 

z komunikacji, sprzedaży, marketingu i organizacji pracy.

16 szkoleń z ofert odbywa się po raz pierwszy. Wśród nich jest 5 szkoleń 
nadających kwalifikacje, dwa kursy przypominające wiedzę z najpo-
pularniejszych szkoleń kwalifikacyjnych, jedno szkolenie z obsługi 
systemów diagnostycznych Jaltest i jedno z małych silników Diesla, 
przeznaczone dla sprzedawców maszyn rolniczych i kierowców. 
Temat komunikacji został poszerzony o trzy nowe seminaria, w 

ofercie znajduje się również szkolenie z zakresu ochrony danych 
osobowych w rolnictwie.

Akademia została rozbudowana o trzy nowe siedziby. Uczestnicy mogą wybierać szkolenie w 10 
miastach, między Rendsburg (Szlezwik-Holsztyn) a Landsberg nad Lechem (Bawaria). 

Wszystkie szkolenia są stale dopracowywane i uzupełniane o aktualną technikę, zmiany prawne 
i nowe trendy, co pozwala uczestnikom być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami. Szko-
lenia nastawione są na praktykę w taki sposób, by móc natychmiast wprowadzić nową 
wiedzę do swoich firm. Ścisła współpraca z zewnętrznymi instytucjami, jak np. IHK, TÜV 
Rheinland czy VDBUM jest dodatkowym gwarantem jakości.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie:
www.granit-parts.com/service/granitacademy
Klienci GRANIT mogą zarejestrować się na szkolenia przez sklep online.
Przy rejestracji online uzyskują 2 % rabat, kolejne 3 % otrzymają Ci,
którzy zapiszą się na kurs do 30 listopada 2019.

Środek czyszczący do części rolniczych GRANIT to lotny uniwersalny środek 
do usuwania zabrudzeń i pozostałości smaru, stworzony na bazie mieszaniny 
węglowodorów i alkoholu. Nadaje się do konserwacji, napraw i montażu 
przy silnych zabrudzeniach, smarze i żywicy, do usuwania smaru i oleju oraz 
do czyszczenia części przed klejeniem i lakierowaniem, zapewnia doskonały 
efekt bez pozostawiania śladów.

Jasny spray cynkowo-aluminiowy GRANIT tworzy srebrno-szarą powłokę 
ochronną metalu na bazie proszku cynkowo-metalowego, który zapewnia 
doskonałą ochronę przed korozją i udoskonalenie powierzchni.
Spray odznacza się wysoką zawartością cynku (99%), dobrym wypełnianiem 
i doskonałą odpornością na zdzieranie. Służy jako ochrona przeciwkorozyjna 
dla powierzchni z żelaza i stali, chroni spawy, udoskonala powierzchnie i 
zapewnia ochronę części karoserii i wydechu.

Pasta miedziana GRANIT to syntetyczna pasta uniwersalna w kolorze
miedzi z pigmentami miedzi. Jest odporna na nacisk, doskonale oddziela, 
jest wodoodporna i chroni przed korozją, oksydacją i utlenieniem.
Nadaje się do tworzenia grubszych i cienkich warstw, chroniących przed 
ścieraniem i zużyciem, do smarowania oddzielającego, zapewniającego bez-
problemowy demontaż, do ochrony połączeń gwintowanych i do uzyskiwania 
równomiernych wartości ciernych.

W warsztatach coraz większe znaczenie ma określenie stopnia zużycia  
zaczepów przyczep, systemów kulowych, układów wspomagania kierowania 
kół tylnych, zaczepów i kul. Wynika to między innymi z tego, że zarówno 
TÜV, jak i inne organizacje kontrolne bacznie przyglądają się tym elementom 
podczas prowadzonych inspekcji.

W związku z tym profesjonalne warsztaty chcą taką usługę zaproponować 
od razu swoim Klientom. Dlatego też GRANIT wprowadził do swojej oferty 
specjalny zestaw kontrolny od WALTERSCHEID. Zestaw PK-WAL zawiera  
kompletne wyposażenie szablonów i narzędzi do określenia stopnia zużycia 
instalacji zaczepowych.

Wśród narzędzi można znaleźć na przykład narzędzie do nakrętek  
rowkowanych, kulę kontrolną i szablony do układów wspomagania kie-
rowania kół tylnych, systemów Piton-Fix instalacji łączących, zaczepów 
ze sworzniem, zaczepów kulowych i samych kół. W zestawie znajdują 
się też liczne dokumenty z danymi odnośnie wartości granicznych 
zużycia, kalibracji do wewnętrznej kontroli oraz specjalne oświetlenie. 

Maszyny i przyczepy są coraz większe, a ze względu na rosnące wraz z 
wymiarami siły, zwiększa się również zużycie zaczepów. Jednocześnie mamy 
do czynienia z większymi prędkościami i obciążeniami, które wymuszają 
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zaczepu. Każdy specjalista powinien 
zaoferować swoim klientom profesjonalne doradztwo i fachową kontrolę 
zużycia instalacji zaczepowych.
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GOTOWI NA KAŻDE WYZWANIE CZYSZCZENIE, OCHRONA, SMAROWANIE

NOWY ZESTAW KONTROLNY OD WALTERSCHEID

Akademia GRANIT oferuje odpowiedni program dokształcania dla branży związanej z maszynami rolniczymi,  
maszynami budowlanymi i ogrodnictwem.

Niezależnie od tego, jakich środków potrzebujesz w swoim warsztacie – znajdziesz je w ofercie GRANIT.

Od teraz można zdecydowanie łatwiej sprawdzić stopnień zużycia zaczepu przyczepy.

Best-Nr.: 320320123    Best-Nr.: 320320125 Best-Nr.: 320320126     

»» WALTERSCHEID

Zestaw»kontrolny

Nr artykułu: 7708005546
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SERWIS NAPRAWY ELEKTRONIKI OD ILGENFRITZ
Oferowany od poczatku roku u GRANIT serwis naprawy Ilgenfritz  
obejmuje najróżniejsze naprawy najróżniejszych części.

GRANIT, dzięki współpracy z firmą Ilgenfritz-Electronics GmbH & 
Co. KG, oferuje specjalne naprawy części elektronicznych. Przysłane 
elementy są początkowo sprawdzane osobno lub w połączeniu z 
pełnym systemem sterowanym komputerowo. Uszkodzone części 
są wymieniane przed przeprowadzeniem wystandaryzowanego, 
pełnego testu funkcjonalności.

Do oferty serwisu należy między innymi naprawa wyświetlaczy. W 
zależności od typu uszkodzenia zostaje wymieniony wyświetlacz lub 
ekran dotykowy, naprawiane jest podświetlenie ekranu lub gniazdo 
SD/USB/karty pamięci. Istnieje też możliwość przywrócenia funkcji 
uruchamiania wyświetlacza.

Przy uszkodzeniach terminala obsługi, Ilgenfritz oferuje wymianę 
klawiatury, płyt, wyświetlaczy, ekranów dotykowych lub pełną 
naprawę terminala.

NOWOŚĆ
BOSCH»SB23»ZAWORY»CAN-BUS
• możliwa elektroniczna i mechaniczna diagnoza systemowa
• naprawa / wymiana mechanicznych lub elektronicznych części
• kontrola funkcji mechanicznych i elektronicznych  
 na stanowisku kontrolnym

INNE PRZYKŁADOWE NAPRAWY:
DESKI»OPRZYRZĄDOWANIA»/»JEDNOSTKI»WSKAZAŃ
• naprawa wskazań tachometrów, liczby obrotów, temperatury i 
zbiornika  

• wymiana wyświetlaczy
• wymiana szybek
• naprawa różnorodnych funkcji

JOYSTICK»/»DŹWIGNIE
• naprawa przycisków
• naprawa wyłączonych funkcji
• wymiana klawiatury
 
Naprawy są wykonywane niezawodnie i szybko przez  
wykwalifikowanych współpracowników. Dzięki elektronicznemu 
podsumowaniu i dokumentacji wszystkich zleceń napraw można 
w każdym momencie sprawdzić postęp prac.

Aby skorzystać z bezpłatnego odbioru, wystarczy, jak zwykle, wybrać 
zlecenie odbioru w sklepie online GRANIT - opcja dostępna przy 
zakładce Serwis / Centrum serwisowe.


