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Fachowe doradztwo dla warsztatów
Wraz z początkiem roku 2017 pracę w zespole GRANIT 
rozpoczął doświadoczny specjalista z zakresu 
wyposażenia warsztatu - Andreas Schöttler.

Fachowi handlowcy znają firmę GRANIT 
nie tylko jako niezawodnego dostawcę 
części zamiennych, lecz również z innych 
usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. 
I tak wielu klientów zamawia u GRANIT 
różnorodne narzędzia, sprzęty i maszyny 
do swojego warsztatu.

Jednak GRANIT nie oferuje wyłącznie szero-
kiej gamy produktów, lecz również - fach-
owe doradztwo. Ważną rolę w tym obszarze 
odkrywa obecnie Andreas Schöttler, który 
posiada ponad 35-letnie doświadczenie w 
wyposażaniu warsztatów. Andreas zna dos-
konale rynek i zaplanował już wyposażenie 
licznych warsztatów na całej ziemi - żadne 
wyzwanie i żadne wymaganie nie jest mu 
obce.

„Warsztat charakteryzuje się różnorodnością 
procesów, które dodatkowo znacznie się 
zmieniły w ostatnich latach“, wyjaśnia Andreas 
Schöttler. „Pojazdy mają nie tylko większą 
moc, lecz również wymiary. Osobnym wyzwa-
niem dla wyposażenia warsztatu staje się 
kompleksowa elektronika i olbrzymia paleta 
modeli pojazdów. DiDo tego dochodzą coraz 
ostrzejsze zasady pracy.“ 

Dlatego też Andreas Schöttler wykorzystuje 

swoje doświadczenie i wiedzę w firmie GRA-
NIT nie tylko jako menedżer produktu Kata-
logu 4 Przemysł & warsztat‘. Do jego zadań 
należy również szkolenie i bieżące wspoma-
ganie współpracowników i przedstawicieli 
handlowych przy zapytaniach, jak również 
- w wyjątkowych sytuacjach - bezpośrednie 
rozwiązywanie problemów klientów.

Korzyści dla handlowców trudno 
przegapić: współpraca z GRANIT zapew-
nia nie tylko kompleksową, lecz również 
zindywidualizowaną obsługę. Obok spec-
jalistów z poszczególnych obszarów, duże 

znaczenie mają tutaj również przedstawi-
ciele handlowi GRANIT, ponieważ to oni 
najczęściej najlepiej znają klientów i ich 
zakłady. Dlatego też wiedzą, które artykuły 
są im niezbędne, a o które produkty i usługi 
pytają najczęściej lokalni odbiorcy. To oni 
udają się na regularne wizyty, a swoje relacje 
budują przez lata. Dlatego też mogą, przy 
współpracy z kolegami z zespołów specja-
listycznych, dobrać najlepsze rozwiązanie dla 
ich klientów.

Zespół GRANIT uczestniczył również w wyposażeniu warsztatu MF Baumaschinen. Więcej informacji 
można znaleźć na następnych stronach.
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Wyposażenie sklepu i warsztatu od GRANIT
Przy urządzaniu swojego nowego zakładu w Bad Oeyenhausen firma MF 
Baumaschinen zaufała kompetencji i wiedzy specjalistów GRANIT.

DO klientów MF Baumaschinen GmbH, 
leżącej w  , Nadrenii Północnej-Westfalii w 
Bad Oeyenhausen, należą przedsiębiorstwa 
budowlane, zakłady związane z ogrodnict-
wem i kształtowaniem terenów zielonych, jak 
również rolnicy. Przedsiębiorstwo, oparte na 
sprzedaży i wynajmie maszyn budowlanych, 

jak również usługach naprawczych i serwi-
sowych, założył w 2005 Marco Fennel. Dziś 
reprezentuje takie marki, jak Kubota, Kramer 
i BOMAG.

„Powodziło się nam tak, jak innym firmom. 
Gdy zakładaliśmy przedsiębiorstwo byliśmy 
pewni, że mamy wystarczająco dużo miejsca 
na przyszłość. Jednak szybko nasza przestrzeń 
zaczęła być niewystarczająca“, opowiada 
Marco Fennel. Po 10 latach nadszedł czas 
na większą siedzibę. „Na działce o powierz-
chni 16000 m² powstał budynek, który mieści 
w sobie magazyn o powierzchni 1000 m² , 
warsztat o powierzchni 800 m² i sklep o 
powierzchni 700 m².“

Przy urządzaniu sklepu i warsztatu, Marco 

Fennel zdał się na profesjonalistów od 
GRANIT. „Od 2012 zamawiamy u GRANIT 
części zamienne, wykorzystujemy sklep 
internetowy, przy trudnych naprawach szu-
kamy wsparcia w Centrum Serwisowym i 
korzystamy z zalet statusu partnera VIP. Ze 
względu na nasze dobre doświadczenia, 

zwróciliśmy się do 
GRANIT również 
przy naszej prze-
prowadzce.“

W końcu wszystko 
było gotowe - 13 i 
14 maja 2017 roku 
otworzyliśmy naszą 
nową siedzibę. 
Goście mogli 
osobiście wyrobić 

sobie zdanie na temat naszego zakładu i 
jego wyposażenia. „Szczególnie podobał 
się gościom sklep“, relacjonuje kierownik 
sklepu - Marvin Falke. Produkty prezentu-
jemy teraz na 37 modułach sklepowych.

Wraz z GRANIT zaplano-
wano wyposażenie warsz-
tatu. Firma MF Baumaschi-
nen zdecydowała się na w 
pełni hydrauliczny warsztat. 
Z oferty hydrauliki siłowej 
GRANIT pochodzi zaku-
warka FinnPower P20X, 
przecinarka do węży, jak 
i praktyczny i przejrzysty 
system magazynowania i 
etykietowania do armatury 

zaciskowej GRANIT.
 
Poza tym Klient GRANIT zdecydował się na 
przyrząd do montażu opon Ravagioli, za 
pomocą którego można montować opony 
do 42‘‘. Dodatkowo, przy podnoszeniu 
ciężkich maszyn budowlanych, pomocą 
służy 14-tonowy podnośnik 4-kolumnowy 
Ravagioli z oferty GRANIT.

Oprócz pozytywnych doświadczeń tym, 
co zdecydowało, że  Marco Fennel i jego 
15-osobowy zespół zdecydowali się na GRA-
NIT, była możliwość zlecenia wielu usług w 
jednym miejscu. „Doradztwo, jakie mieliśmy 
na miejscu, było kompetentne i partner-
skie. Dzięki rysunkom 3-D i wizualizacjom 
pomieszczeń mieliśmy dobre wyobrażenie o 
efekcie końcowym.  A nowe regały są wręcz 
idealnie dopasowane“ - tak z nowego sklepu 
cieszy się właściciel.

Zespół GRANIT gratuluje otwarcia: doradca GRANIT Philipp Saß, kierownik regionu GRANIT Ludger Paßmann, kierownik zarządzający MF Baumaschinen 
Marco Fennel, kierownik sprzedaży GRANIT Ralf Kamp, kierownicy sprzedaży MF Baumaschinen Stefan Wiedersprecher i  Marvin Falke oraz doradca  
GRANIT Dennis Aldag (od lewej)
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System filtrowania GRANIT 015

Systemy służą do napełniania lub przepompowania filtrowa-
nych mediów hydraulicznych i smarnych, do płukania lub stałej 
filtracji przepływu. 
Do:
• mobilnych agregatów filtrowania
• czystego napełniania i płukania
• odciążenia filtra strumienia głównego
• podwyższonej dostępności instalacji
• podwyższenia wydajności mediów  

hydraulicznych i smarnych

 
 
Numer artykułu: 85004130

Rotator GRANIT GR30

Gwint przyłączeniowy BSP: G 3/8“
Moment obrotowy (Nm): przy 25 MPa: 800
Ciśnienie (bar): 250
Waga (kg): 15
Zamknięcie - maks. ciśnienie (bar): 300
Otwarcie - maks. ciśnienie (bar): 200
Zalecany przepływ oleju (l/min): 20
Maks. obciążenie osi dynam.(kN): 15
Maks. obciążenie osi statycz. (kN): 30

 

Numer artykułu: 25702801

Wąż GRANIT EN 853 2SN

2SN DN 10 - 3/8“ EN853 87002003L=50m
Szerokość nominalna: DN 10 - 3 8“
Kąt gięcia (mm): 130
Oprawa zaciskowa (bez skórowania): 87002003

Numer artykułu: 87000003

Zawór 6/2-drożny GRANIT 

SWV-E (DVS 6, kołnierz) 50 l/min
Elektryczny zawór do przełączania np. między 2 siłownikami dwustron-
nego działania. Zawory podłączane pod ciśnieniem. Do jednego bloku 
można przyłączyć za pomocą kołnierzy maks. 5 zaworów.
Wtyczka 85020012 nie jest zawarta w zestawie.
Nominalne ciśnienie robocze z odprowadzeniem wycieku P: 315 bar
Przyłącze BSP: 1/2“
Napięcie (V): 12

Numer artykułu: 87001000

Najlepsze produkty - Hydraulika w ofercie GRANIT
Ze swojej bardzo szerokiej oferty z zakresu hydrauliki, GRANIT
wybrał wyjątkowe nowości.

Nowość

Agregat GRANIT 
5,5KW-15,4 l/min 70L

Ręcznie obsługiwany zawór wielodrożny, filtr zwrotny z filtrem na- i odpo-
wietrzania, wskazanie zanieczyszczenia, manometr do wskazania ciśnienia 
roboczego z kurkiem blokującym, wskazanie stanu napełnienia, przyłącze 
do wycieku oleju, 4 rolki, 2 z hamulcem.
• Ciśnienie robocze maks. (bar): 180
• Przepływ (l/min): 15,4
• Pojemność zbiornika (l): 70
• Wydajność maks. (kW): 5,5
• Wydajność pompy (cm³/obr.): 11
• Typ pompy: z kołem zębatym
• Napięcie (V/Hz): 230/400V-50Hz 
 
Numer artykułu: 85004079

Ładowacz czołowy GRANIT 
KIT LVM92B-R-LS

Zawór ładowacza czołowego, dźwinia z włącznikiem elektry-
cznym, złącze Faster 2PS06-4-12G-F-C. Równolegle włączany 
zawór z zaworem przeciążeniowym w każdej sekcji, funkcja 
Load-Sensing z funkcją pływaka i blokadą.
• Ciśnienie robocze maks. 250 bar 
• Ciśnienie zwrotne (T) maks. 10 bar  
• Strumień nominalny: maks. 90 l/min  
• Przyłącze P & A-B(BSP): G 1/2“ 
• Przyłącze T (BSP): G 3/4“ 
• Przyłącze LS (BSP): G 1/4“ 

Numer artykułu: 87001023

Nowość

Nowość
Nowość

Nowość

Nowość



Co dwa lata w Eisenach spotykają się 
specjaliści - miejscem spotkania są targi 
demopark. W tym roku impreza trwa od 11 do 
13 czerwca. Już po raz dziesiąty odbędzie się 
największa europejska wystawa zewnętrzna 
„zielonej branży“. Na 250.000 metrach 
kwadratowych pojawi się 500 wystawców 
ze wszystkim, co potrzebne do pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, terenów spor-
towych i golfowych.

Na osobnym stoisku, wraz ze swoim 
siostrzanym przedsiębiorstwem Gartenland 
zaprezentuje się również GRANIT. Specjaliści 
z zakresu części zamiennych do ogrodu & 
lasu przedstawią szeroką ofertę, kładąc 
nacisk na wybrane tematy. Przedstawiony 
zostanie nie tylko nowy Katalog 7 ‚Ogród & 
Las’ ze swoimi 1600 stronami, lecz również 
szeroka gama produktów z obszaru techniki 
wodnej.

A nasi specjaliści z zakresu hydrauliki 
przedstawią zainteresowanym nieograni-
czone wręcz możliwości, jakie stwarza nasza 
oferta części hydraulicznych.

Wyjątkowy pokaz świata siedzeń do pojaz-
dów komunalnych da specjalista z tego 
zakresu - Friedrich Grewe. A wzorcowy 
sklep pomoże odwiedzającym wyobrazić 
sobie, jak dobrze można dopasować moduły 
sklepowe i warsztatowe do swoich potrzeb. 
Produkty Stubai i KS Tools w ofercie GRANIT 
są doskonałymi narzędziami dla warsztatu 
i sprzedaży. Przy komputerze będzie można 
sprawdzić, jak działa sklep internetowy  i 
partnerski GRANIT, który pozwala handlow-
com zmienić stronę internetową we własny 
sklep online.

Każdy handlowiec przy okazaniu tego 
kuponu otrzyma od GRANIT drobny 
upominek -  smażoną kiełbaskę z 
Turyngii.

GRANIT w zasięgu ręki
Na targach demopark 2017 GRANIT 
zaprezentuje swoją ofertę i zaskoczy 
kulinarną niespodzianką. STOISKO A128/130

Name, Vorname Firma

Kunden-Nr. PLZ, Ort

COUPON

Thüringer Bratwurst

Bei Abgabe des Coupons am Stand A128/130
erhalten Sie eine Thüringer Bratwurst gratis!
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