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NEJLEPŠÍ ZNAČKY V SORTIMENTU

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT Servisní jednotka 
WH-KÖ1-1/4-10-M

Strana 1.116

Jednotka očistí stlačený vzduch od nečistot, 
rzi a kondenzované vody. Filtr pracuje na 
principu odstředivky. Jednotka má membrá-
nový tlakový regulátor se sekundárním odvz-
dušněním a proporcionální maznici. 

Č. zboží: 60617960523 

BALTROTORS Rotátor GR30
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GR30 pro kleště je nejběžnějším rotátorem 
 do 3 tun. Přesvědčí vysokou kvalitou a nízkými  
požadavky na údržbu.

Č. zboží: 25702801 

GRANIT Ovládání čelního nakladače  
LVM92(LS)-EHP
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LVM92(LS)-EHP od GRANITU je kompletním 
systémem pro elektrické proporcionální řízení 
čelního nakladače joystickem s integrovanou 
elektronikou, pro 12 nebo 24 V.  
  
Sada obsahuje:
- Monoblock ventil 
- Joystick s integrovanou elektronikou
- Sada kabelů a spojek

Č. zboží: 87000988

Katalog 9 „Hydraulika“ nabízí obchodníkům téměř 20 000 položek pro 
hydraulická zařízení všech běžných výrobců zeměd. techniky.  Nabídka 
sahá od hadic a armatur až ke  kompletním řídicím systémům. K tomu  
GRANIT velký výběr nářadí jakož i praktický servis  hydrauliky, který 
umožňuje objednání hadic v každé velikosti a délce a s požadovaným 
tlakovým spojením.

POČETNÉ NOVINKY V  KATALOGU HYDRAULIKA
Aktuální katalog 9 „Hydraulika“ s více než 4 000 novými položkami nabízí od hadic až po 
kompletní řídicí systémy obsáhlý výběr k tématu hydrauliky.
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BORGWARNER SÁZÍ NADÁLE NA GRANIT JAKO  
CERTIFIKOVANÉHO SMLUVNÍHO PARTNERA
Obchodníci se zemědělskou technikou mohou u GRANIT i v budoucnu využít rozsáhlé
nabídky od BorgWarner.  

BorgWarner certifikoval  GRANIT jako smluvního obchodníka pro prodej 
náhrad. dílů pro podniky na území Německa.  GRANIT tak dostává také 
nadále přístup na obsáhlé portfolio různých turbonakladačů, termostatů, 
větráků, a vzduchových spojek ve kvalitě prvovýrobce. 

S dosavadní více než 60-letou zkušeností a více než 100 miliony vyrobených  
turbonakladačů, je  BorgWarner uznávaným partnerem pro zem. techniku a 
osluhuje renomované výrobce jako například  John Deere, Case, New Holland, 
Steyr, Same, Deutz, Fendt, Massey Ferguson a Valtra-Valmet. BorgWarner 
turbonakladače zvyšují výkon a dají se díky přesně zpracovaným přípojkám 
rychlejednoduše montovat. 

Také v oblasti chlazení motorů odebírá  GRANIT díly a systémy v kvalitě prvo-
výrobce od  BorgWarner, které umožňují vynikající řízení teploty. Polymerové 
větráky chladiče, spojky větráků a termostaty pro řízení chladicích médií jsou 
vyráběny podle stejných standardů jako sériové výrobky firem. 

Od kruhových větráků až po větráky s optimálním osovým prouděním -   
portfolio  BorgWarner obsahuje správnou technologii pro každé použití. 
Veškerá řešení firmy vedou k  optimální spotřebě paliv, stoupajícímu výkonu 
a snížení emisí. 

Vedle maximálního výkonu při současně minimálních emisích a spotřebě 
přesvědčují technologie od  BorgWarner spolehlivostí a dlouhou životností 
také v extrémních podmínkách. Z toho plyne, že ztrátové časy budou mini-
malizovány díky optimální obchodní podpoře GRANIT a rychlému dodávání 
objednaných náhradních dílů.
 

BorgWarner is pleased to confirm

GRANIT PARTS
as an officially authorised distributor for turbochargers, temperature 
and exhaust regulation in Germany.

Authorised Distributor 2018

On behalf of BorgWarner

Michael Boe
Vice President and General 
Manager Global Aftermarket

Peter ’t Hart
Director Aftermarket Europe

aftermarket.borgwarner.com

BorgWarner Kolo větráku

Pro lehké a těžké užitkové vozy v kvalitě prvovýbavy.
· Rychlá reakční doba
· Redukovaná hlučnost
· Vyšší komfort jízdy
· Lepší využití paliva
· Kombionace s moderními větráky  
  XLD-série 

Další informace naleznete  
na webshopu.

BorgWarner Spojka větráku 

· Kompaktní konstrukce 
· Úspora paliva 
· Nižší hlučnost 

Další informace naleznete na webshopu.

BorgWarner Turbo

Spolehlivý, efektivní výkon pro zemědělské použití. 

Robustní a odolné turbo v kvalitě Original Borg-
Warner Další informace naleznete na webshopu 
nebo v katalogu 3 na stranách 618 - 647.

NEU

NEU

service@borgwarner.com · aftermarket.borgwarner.com
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STARTÉRY A ALTERNÁTORY  
V NEJLEPŠÍ KVALITĚ GRANIT
GRANIT podstatně přepracoval svůj program startérů a alternátorů a nabízí velký výběr v cenově 
výhodných a spolehlivých alternativách.

V posledních měsících přepracoval tým GRANIT celý sortiment startérů a 
generátorů. Bylo investováno hodně času a práce do detailů. 

Výstupem je výrazně rozšířená nabídka vysoce kvalitních alternativ. GRANIT 
Vám tak nabízí výrazně více cenově atraktivních startérů a alternátorů při 
současně rostoucí kvalitě. 

Mnohé křížové odkazy a technické údaje byly přepracovány, detaily ve Web-
shopu  vylepšeny, aktualizovány a přizpůsobeny. Hodící se výrobky se tak 
dají daleko lehčeji a jednoznačně určit a tak se do budoucna odstraní  neu-
spokojené chybné objednávky a náročné hledání. 

Vedle technických údajů a referencí kolegové přepracovali také balení. 
Startéry a generátory značky  GRANIT budou do budoucna dodávány v 
nových, obzvláště stabilních a jakostních baleních  GRANIT. 

Pokud by přesto zůstaly otevřené otázky, dosáhnete naše produktové speci-
alisty v zákaznickém centru na čísle  +420 566 523 005. Kompletní program 
startérů a generátorů  GRANIT najdete na webshopu.

GRANIT Startér

· Napětí (V): 12 
· Výkon (kW): 3,1 
· Zuby pastorku: 11
· Počet děr uchycení H x odstup D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7 
· Montážní délka (mm): 256,5
· Montážní úhel (°): r 135 
· Lícování Ø (mm): 89,0 
· Odstup příruby k setrvačníku (mm): 22,0
· Směr otáčení: pravotočivý (CW)
· Hmotnost (kg): 13,58

Č. zboží: 376S99592

GRANIT Startér

· Výkon (kW): 2,7
· Napětí (V): 12 
· Zuby pastorku: 9 
· Počet děr uchycení H x odstup D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· Montážní délka (mm): 223,0
· Montážní úhel (°): l 52
· Lícování Ø (mm): 89,0 
· Odstup příruby k setrvačníku (mm): 28,0
· Směr otáčení: pravotočivý (CW)
· Hmotnost (kg): 10,2

Č. zboží: 376S99216

GRANIT Alternátor

· Napětí (V): 14 
· Proud (A): 35 
· Uchycení L/d/R (mm): 56,0 / 8,3 / 85,0 
· Montážní úhel (°): l 60 
· Odstup řemenice (mm): 23,5
· Další info: s W-přípojem
· Hmotnost: 5.31 kg

Č. zboží: 37699600

VHODNÉ PRO CASE IH, 

DEUTZ-FAHR, JOHN DEERE

VHODNÉ PRO  
VETERÁNYVHODNÉ PRO CASE IH
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Navštivte nás na sociálních sítích:  facebook.com/granitpartscz  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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65 NEJLEPŠÍCH NABÍDEK PRO JARO
Na osmi stranách prezentuje  GRANIT ve své nabídce pro koncové zákazníky  
„To nejlepší pro jaro“ nejžádanější položky ze svého katalogu „SPECIÁL 2018“  
a vybrané novinky.

Ještě do 30. června platí aktuální nabídce pro koncové zákazníky „ To 
nejlepší pro jaro“. 65 nejprodávanějších artiklů na osmi obrazových 
stranách pomohou při zákaznických podmínkách a vytvoří dodatečné 
nákupní podněty. 

Při výběru sortimentu byl patronem úspěšný zákaznický katalog ‚SPE-
CIÁL 2018‘ , neboť mnoho výrobků pochází z něho a bylo obzvlášť 
intenzívně žádáno. Navíc uvedl  GRANIT několik novinek, jako širo-
koúhlé spojkové hřídele od Blueline na straně 7, které má GRANIT 
kompletně nově v sortimentu. Právě tak jsou novinkou známé a kvalitní 
nástroje značky HAZET. 

Vedle výrobků od  GRANIT, HAZET a Blueline zahrnuje nabídka sedačky 
od Grammer a také produkty od Solo a KS Tools. Výběr se soustředí na 
nejatraktivnější výrobky pro jaro a start sezóny v oblasti sklizně píce. 

KS TOOLS Gola sada 
1/4“ + 3/8“ + 1/2“
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v umělohmotném kufru
• Šestihranné ořechy

• Chrom Vanad, matné

Č. zboží: 7889170779

GRANIT Sedačka
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Mechanicky odpružená
komplet s prodloužením zad.,   
látkový potah, šedý 
• Nůžkové odpružení s hydraulickým  
   tlumičem 
• Pružení 100 mm
• Výškové nastavení 80 mm
• Podélné nastavení 195 mm 

Č. zboží: 240920011

GRANIT Zahradní hadice
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ECO 1/2“ 20m
• Flexibilní hadice ½“ s 18 vláknovým armováním
• Teplotní odolnost (-20°C až +60°C)
• Trhací tlak 20 bar (při 20°C) 
• Rychlospojka ½“  
   s waterstopem
• Rychlospojka ½“ s přípojem na  
   kohout (¾“ vnitřní závit)

Č. zboží: 26070213

179 DÍLŮ V KUFRU

VČETNĚ TRYSKY MECHANICKY ODPRUŽENÉ

GRANIT Batteriegerät

Strana 2 

B 200
Napětí (V): 9
Nabíjecí energie (J): 0,18
Impulzní energie max. (J): 0,12
Napětí plotu max.  
(1. výstup plotu) (V): 8600
Napětí 500 Ohm  
(1. výstup plotu) (V): 1500
Soptřeba proudu (W nebo mA): 30 mA
Délka plotu max. dle CEE (km): 4 
 Baterie: 580601 - 
není součástí dodávky

Č. zboží: 580235OHNE

9 V


