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NEJLEPŠÍ ZNAČKY V SORTIMENTU:

ROCKINGER

Member of JOST-World

POŘÁDEK V DÍLNĚ 
S regálovým systémem GRANIT pro dílny se ušetří čas a místo. 

Svým regálovým systémem pro dílny má GRANIT v programu praktický a 
flexibilní systém, s nímž se  dá místo v dílně optimálně využít. Navíc jsou 
přehledně roztříděny a vždy na dosah DIN- a normované díly, ale také hojně 
používané nádrže a nádoby, i jiné  náhradní díly, čímž se pracovníkům zkrátí 
doby a délky  docházení do skladu. 

Systém se skládá z modulů  o výšce 60 centimetrů, 60 centimetrů širokých 
a 30 centimetrů hlubokých, které se dají navzájem libovolně kombinovat. K 
dostání jsou moduly se zásuvkami, moduly speciálně pro šrouby, pro kartuše 
nebo pro sprejové plechovky včetně modulů s oddělovacími přepážkami a 
jednoduché  regálové moduly s odkládacím dnem.

 Obchodníci  si mohou sestavit regál naprosto individuálně podle vlastních 
potřeb a představ. Jako pomůcku nabízí GRANIT návrhy sestav, roztříděné 
podle oborů šrouby, podložky & matky, nýty, hadicové objímky, napínáky, 
klíny & zajišťovací kroužky, těsnicí kroužky  a  spojky, chemie & tuky, elek-
trika & příslušenství, dělení & broušení. Dále jsou Vám k dispozici obchodní 
poradci z GRANIT kdykoli se svými zkušenostmi a znalostmi. 

Hravě si můžete s GRANIT App naskenovat potřebné položky a přímo je 
doobjednat.

Různé elementy regálového systému včetně příkladů sestavení jsou uvedeny 
v nové brožuře GRANIT na stranách 99 až 102.  Brožuru lze stáhnout z 
GRANIT Webshop pod SERVICE _ SHOP system. 
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S novými nabídkami GRANIT se mohou obchodníci se zemědělskými stroji perfektně připravit na novou sezónu. Vždyť GRANIT nabízí pro začátek roku důležité 
nabídky pro sklizeň píce  a  zahradní techniku s obsáhlým výběrem atraktivního zboží, s nímž si můžete podle potřeby předzásobit vlastní obchod a sklad. K tomu 
je v nabídce „Hydraulika speciál“ mnoho osvědčeného zboží  a  početné novinky. Nabídky platí od 1. dubna až do 31. července 2018. 

TŘI NABÍDKY PRO JARO 
Nové nabídky k oblastem sklizeň píce, zahradní technika a hydraulika jsou nejlepší přípravou na 
start sezóny. 

GRANIT zahradní speciál

‚Zahradní speciál‘ splní zahradníkům každé přání. Na 52 stranách je k dostání 
množství spotřebních a náhradních dílů pro sekačkové roboty, motorové sekačky a 
sedačkové sekačky. Výběr sahá od ohraničovacích kabelů přes baterie a zapalovací 
svíčky až ke strunám, nožům a kuželovým kartáčům. 

GRANIT nůž

Zahradní speciál, strana 9 

délka (mm): 475  
centrální díra (mm): 21  
vnější díry (mm): 10,5  
odstup střed/střed (mm): 88

Č. zboží 13270068

GRANIT hraniční kabel pro robotické sekačky

Zahradní speciál, strana 19 

délka (m): 250  
průměr (mm²): 1,5  

Č. zboží; 5070010012

GRANIT kuželový kartáč

Zahradní speciál, strana 16 

vnější (mm): 200 
díra (mm): 25,4

Č. zboží 13271224

GRANIT nylonová struna

Zahradní speciál, strana 3 

Ø (mm): 2,4
délka role (m): 88

Č. zboží: 13284112

K DOSTÁNÍ V RŮZNÝCH 

PROFILECH

VHODNÉ PRO HONDU

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ RŮZNÉ DÉLKY
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GRANIT sklizeň píce GRANIT hydraulika

Zatřetí nabízí GRANIT v ‚Hydraulika Speciál‘ 419 položek z oblasti hydrauliky. Na 
36 stranách najdou odborní prodejci hadice, armatury, objímky potrubí, šroubení, 
spojky, válce, ventily, motory, rotátory, agregáty, čerpadla, posuvné řetězy, ložiska 
a rozsáhlé příslušenství. Mezi 125 novými artikly jsou mimo jiné mobilní filtrační 
systémy od GRANIT, s nimiž se dá pohodlně a čistě provádět servis hydrauliky 
a údržba.

Nabídka „Sklizeň píce“  předvádí na 24 stranách 280 položek z oblastí 
nástavbových adaptérů, sekání trávy, skladování zeleného krmiva, kloubových 
hřídelí a náhradních dílů například pro vidle na převoz balíků, trojúhelníky na 
předek traktoru, plašiče zvěře, rotorové čepele a upevnění, splazy, disky, hřeby 
na hrabání, pásy, sady kol, nástroje na broušení nožů, nože a ohradníky pastvin 
s příslušenstvím. Zastoupeny jsou mimo jiné značky GRANIT, BLUELINE, Weasler 
a Walterscheid. 

GRANIT nosný trojúhelník

Sklizeň píce, strana 3 

Kat. 2 
vhodné i pro třetí body s hákem
práškově lakováno

Č. zboží 77875518

GRANIT bateriový přístroj

Sklizeň píce, strana 18 

bez baterie
silný a spolehlivý
odolný porostu
s integrovanou kontrolou oplocení

Č. zboží 580235OHNE

Hydraulická hadice

Hydraulika, strana 7 

vhodné pro hydr. vedení Linde 

Č. zboží 47680013

GRANIT filtrační systém

Hydraulika, strana 28 

průtok (l/min): 15  
teplota (°C): 0 - 80 
flexibilní použití na různá zařízení
redukce Life Cycle Cost 

Č. zboží 85004130

VÍCE NA  
WEBSHOPU

RŮZNÉ DÉLKYBESTSELLER

PRO PROFI ÚDRŽBU
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Navštivte nás na sociálních sítích:  facebook.com/granitpartscz  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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ORBITROLY V KVALITĚ PRVOVÝBAVY  
Velký výběr řídicích agregátů v novém Katalogu 14. 

Nový katalog 14 ‚Řízení & přední náprava‘ věnuje skoro  100 stran téma-
tickému okruhu Hydraulické řízení, téměř 70 stran z toho řídícím orbitrolům 
značek GRANIT a Danfoss, prvovýrobci pro četné významné výrobce. Tímto 
GRANIT rozšířil ještě více ve srovnání s předchozím vydáním sortiment, a tím 
pokrývá celková nabídka obou značek také moderní typy traktorů.

Orbitroly jsou v katalogu přehledně abecedně uspořádány podle značky trak-
toru a modelu. Kapitola na konci nabízí dále seznam všech orbitrolů podle 
referencí Danfoss.

Pro hledání a identifikaci vhodných orbitrolů na Webshopu stačí také uvést 
referenční číslo Danfoss z typového štítku vyměňovaného orbitrolu.

TORZNÍ TLUMIČE PRO NEJMLADŠÍ GENERACI  
TRAKTORŮ
GRANIT nabízí náhradu pro opotřebené torzní tlumiče nejrůznějších výrobců.

Torzní tlumiče zachycují v moderních traktorech mladší generace špičky 
krouticího momentu motorů, stejně jako nepravidelnosti chodu pracovních 
zařízení. Nebo krátce: přinášejí klid do kabiny. Bez ohledu na to, zda tlumení 
nastává přes tlak pružin, gumové elementy nebo hydraulicky, podléhají 
přitom torzní tlumiče opotřebení danému konstrukcí. Musejí být v závislosti 
na zátěži čas od času obnoveny.

GRANIT nabízí velký výběr torzních tlumičů značek LUK a Sachs, ale také 
vlastní značky GRANIT. Řada tlumičů je k nalezení nejenom na Webshopu, 
nýbrž také v Katalogu 10 ‚Brzdy & převodovky‘. Na stranách 637 až 654 se 
jim věnuje vlastní kapitola.
Díky abecednímu řazení podle značky a typu traktoru je možná snadná 
identifikace dílu. Popis výrobku je doplněn o praktické tipy pro určení 
náhradního dílu.

Danfoss orbitrol

Danfoss č. OSPB 125 ON / 
150N0024

Č. zboží 38799289

GRANIT torzní tlumič

vhodný pro Case IH 

Č. zboží 70802054

GRANIT torzní tlumič

vhodný pro Massey Ferguson 

Č. zboží 70815121

GRANIT torzní tlumič

vhodný pro Massey Ferguson 

Č. zboží 70815115


