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MAGAZÍN PRODEJCŮ GRANIT

JEN TI NEJLEPŠÍ V SORTIMENTU:

ROCKINGER

Member of JOST-World

»» GRANIT»

Těsnění»hlavy»válce

Obj. č.: 38012717 

• Srovnávací č.: 0011460471

»» JOHN»DEERE»

Těsnění»hlavy»válce

Obj. č.: R116516  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE PRO NÁS KVALITA
NOVINKA: Nově vyvinuté těsnění hlavy válců pro 6,8 l Power Tech motory od John Deere.

U GRANIT PARTS je pro nás kvalita obzvlášť důležitá. Vývoj produktů 
naší vlastní značky podléhají přísným kontrolám kvality ,které provádíme 
ve vlastní laboratoři v sídle firmy v Heeslingen. Tak pro Vás můžeme 
zajistit svůj příslib kvality. Z tohoto důvodu bylo pro nás velmi důležité 
vyvinutí našeho těsnění hlavy válce pro 6,8 litrové Power Tech motory 
od John Deere. 

To znají mnozí, že vroubkované těsnění v těchto motorech bývá často 
netěsné. Konvenční těsnění z měkké hmoty nemohou často odolat vyso-
kému tlaku a teplotě. 

Naše těsnění hlavy válce pro 6,8 litrové Power Tech motory od John 
Deere se dosud rovněž spoléhalo na běžném originálním vroubko-
vém těsnění od John Deere. Abychom mohli splnit náš příslib kvality 
a ušetřit našim zákazníkům problémy s těsněním hlavy válce, vyvinuli 
jsme nyní kompletně nové těsnění. Už jistý čas nabízíme pod naší vlastní 
značkou GRANIT PARTS vícevrstvé ocelové těsnění, které je trvanlivější 
a kvalitnější než obvyklá těsnění s měkkou látkou. Tak Vám můžeme 
u GRANIT nabídnout lepší kvalitu za výhodnější cenu ve srovnání k 
originálnímu dílu.

GRANITem vyvinuté 
vícevrstvé ocelové těsnění

Original John Deere 
měkké těsnění



Pro každý případ použití existuje správná baterie. Při výběru hraje důležitou 
roli především technologie baterie důležitou roli.

Endurance»Line: Vytrvalec mezi startovacími bateriemi. dlouhá životnost 
díky malému samovybíjení tohoto typu baterie umožňuje také dlouhé časy 
bez dobíjení. To je výhodou pro Vaši prodejnu. Baterie Endurance Line od 
GRANIT jsou navíc bezúdržbové po celou dobu životnosti a chovají se velmi 
dobře při studených startech.

AGM-baterie: V Absorbent Glass Matt (AGM) baterii je elektrolyt navázán 
v rounu ze skleněného vlákna. AGM-baterie vykazují nízký vnitřní odpor, což 
redukuje nebezpečí samovybití. Tak si tyto baterie uchovají dostatečnou 
kapacitu i po delší přestávce při následujícím startování. Zejména při extrém-
ních teplotách, které mohou vést u normálních startovacích bateriích k vybití 
a ztrátě kapacity, zůstávají AGM-baterie od GRANIT velmi spolehlivé.

Impulzové»a»světelné»baterie: Pro spolehlivé dodávání proudu jsou GRA-
NIT impulzové a světelné baterie ideálně uzpůsobeny. Denní, intenzivní nasa-
zení, jako např. při zvedácích, elektrovozících, obytných automobilech nebo 
jako zásobník v solárních zařízeních, je s GRANIT impulzovou a světelnou 
baterií hračkou. Tyto baterie zajišťují kontinuální výdej energie. Je ovšem 
třeba uvážit, že impulzové a světelné baterie nesmí být nikdy úplně vybité, 
protože by to mohlo zkrátit jejich životnost.

Náš GRANIT sortiment baterií zaujímá pro všechny účely správné baterie a to 
v kvalitě prvovýbavce. Úplný sortiment naleznete pod www.granit-parts.cz.

»» GRANIT»

baterie»12»V»/»60»Ah

Obj. č.: 58595502 

• ETN: 960051000

• Impulzová a světelná baterie, plná a nabitá

• Rozměry D x Š x V (mm): 246 x 175 x 190

• Jmenovité napětí (V): 12

• Kapacita (Ah): 60

• Zemnicí lišta: B13

• Přepínač: 0

• Plnicí množství (l): 5

»» ENDURANCE»LINE»

baterie»12»V»/»35»Ah

Obj. č.: 58553520G 

• ETN: 535 020 024

•plná, přednabitá a bezúdržbová, Ca/Ca-technologie

• Rozměry D x Š x V (mm): 187 x 127 x 226

• Jmenovité napětí (V): 12

• Kapacita (Ah): 35

• Zemnicí lišta: B00

• Přepínač: 0 - +

• Výkon při studeném startu EN (A): 270

»» GRANIT»

baterie»12»V»/»145»Ah

Obj. č.: 58596051 

• ETN: 960051000

• Impulzová a světelná baterie, plná a nabitá

• Rozměry D x Š x V (mm): 475 x 190 x 195

• Jmenovité napětí (V): 12

• Kapacita (Ah): 145

• Zemnicí lišta: B00

• Přepínač: 3

• Plnicí množství (l): 7

»» ENDURANCE»LINE»

baterie»12»V»/»62»Ah

Obj. č.: 58556219G 

• ETN: 562 019 048

•plná, přednabitá a bezúdržbová, Ca/Ca-technologie

• Rozměry D x Š x V (mm): 245 x 175 x 190

• Jmenovité napětí (V): 12

• Kapacita (Ah): 62

• Zemnicí lišta: B03

• Přepínač: 0 - +

• Výkon při studeném startu EN (A): 480 

»» GRANIT»

baterie»12»V»/»50»Ah

Obj. č.: 58595406 

• ETN: 954006000

• Impulzová a světelná baterie, plná a nabitá

• Rozměry D x Š x V (mm): 211 x 175 x 190

• Jmenovité napětí (V): 12

• Kapacita (Ah): 50

• Zemnicí lišta: B01

• Přepínač: 0

• Plnicí množství (l): 4
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V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ V PŘEDSTIHU 
S bateriemi od GRANIT PARTS.
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Náš dlouholetý zákazník, B+S Landtechnik GmbH položil základní 
kámen krátce po znovusjednocení Německa. Roku 1991využily rodiny 
Brunsova a Schmidtova šance, které se naskytly po změně uvnitř 
Německa, aby převzaly část bývalého krajského závodu zemědělské 
techniky v Grabowě. B+S Landtechnik zahrnuje nyní celkem čtyři 
závody a dva partnerské provozy pro zemědělskou techniku, komu-
nální techniku a pneuservis a zaměstnává celkem 100 pracovníků.

Podnik působí v Mecklenbursku-Předpomořansku, Braniborsku, 
Sasku-Anhaltsku a Dolním Sasku. Převzetím oblastního působiště 
John Deere pro region Neustadt/Dosse a Klietz si otevřel B+S velký 
potenciál rozvoje a možnost rozšíření nabídky služeb. Vedle John 
Deeru má podnik ještě značky Kramer, Grimme, Horsch, Väderstad, 
Kuhn a Joskin z odvětví zemědělské techniky a stavebních strojů ve 
svém programu.

Pod ředitelem Heinzem Schmidtem, který mohl prokázat svoji dvace-
tiletou zkušenost v krajském podniku zemědělské techniky Grabow 
před založením firmy B+S , byl hlavním cílem další vývoj podniku. 

K tomu patřila také modernizace i nová výstavba budov a zařízení. 
Stefan Sprock, člen představenstva ve Spolkovém svazu LandBau-
Technik, a rovněž člen Rotary International, nastoupil 2014 jako 
Schmidtův nástupce a sleduje tuto hlavní linii dodnes.
Po výstavě Parts and Service World 2018 získal B+S Landtechnik v 
Grabowě první montážní zařízení pneumatik Agri Hydrolift od Blitz. 
Tak se zhodnotila už tak moderní technikou vybavená ještě více. 
Množství adaptérů pro přezouvání kol bylo za technické spolupráce 
s firmami B+S a Blitz rozšířeno ještě o několik upínačů pro náročné 
modely John Deere.

Tak splňuje zařízení požadavky B+S Landtechnik optimálně a je 
pro provoz velmi dobrou alternativou pro dílenské jámě. A novým 
zařízením na stahování kol může být prováděno mnoho úkonů 
výrazně jednodušeji. Navíc se dosáhlo i úspory proti dodatečné 
stavbě dílenské jámy. Podle této zařídil  B+S roku 2019 dvě další 
zařízení pro provozy v Osterburgu a Neustadtu/Dosse.

VÝKON ZAVAZUJE
 B+S Landtechnik GmbH se představuje.


