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SPECIÁL 2019 – DOSUD NEJROZSÁHLEJŠÍ
Hned počátkem roku dodává koncový zákaznický katalog soustu dalších impulzů ze všech 
oblastí sortimentu GRANIT .

GRANIT pracovní světlomet Granit LED 7000

Číslo výr. 707997000

MIYO Základní sada 

Číslo výr. 26071160

• nezávislý protože je poháněn   

solární energií

• chrání prostředí pomocí  

automatizovaného a správně 

určeného zavlažování

• intuitivní a plně propojený

• nepropletený a jednoduchý

• Nerezové držadlo pro stojnou a závěsnou montáž. 

• Robusní hliníkové pouzdro s chladicími žebry, 

• 2-pól.přípoj.vedení (2 500 mm dlouhé) s otevřenými konci 

   (bílá: - zemní / černá: + napětí 12/24 V). 

• Přezkoušeno u TÜV Rheinland podle Standard CIE 84, CIE 70 a    

   CIE 15. (Report č.: 26633255-1/2017)

Čerstvě vytištěný katalog pro koncové zákazníky 
SPECIÁL 2019 ve srovnání s loňskem o pozoru-
hodných 10 procent na 776 stran. Produktoví 
manažeři z GRANITzvolili cca 10 000 velmi 
úspěšných položek ze 16 hlavních katalogů a 
přitom nově zavedli 1 000 nových pozic.

Katalog pro koncové zákazníky je rozdělen 
na 12 přehledných kapitol. Byly přepracovány 
celé kapitoly a více prostoru dostalo moderní 
nebo inovativní zboží. Tak například letos 
dostala oblast HEAVY DUTY ve třetí kapitole 

„Zpracování půdy“ větší důležitost než loni. 
V kapitole 10 „Elektrika“ jsou nově přidány 
pohonné a osvětlovací baterie jakož i LED-pra-
covní světlomety. V kapitole 5 „Sklizeň & chov 
zvířat“ jsou letos poprvé postřihovací stroje 
LISTER uvedeny v sortimentu. Ve druhé kapi-
tole „Zahrada  & les“ jsou prémiérově uve-

deny Závlahové systémy od MIYO a GLORIA 
kartáče na spáry stejně jako FASTER označovací 
systémy „FASTGRIP“ v kapitole 11 „Hydraulika“. 
V prostřední části naleznete téma “Řízení & 
přední náprava”, které je kompletně nově 
zařazeno.

Katalog pro koncové zákazníky SPECIÁL 
2019 nabízí po celý rok dobrou příležitost, 
aby odborní prodejci zprostředkovali svým 
zákazníkům vlastní rozsáhlou a víceoborovou 
kompetenci a v souběhu s tím podnítili nákupní 
impuls.

MIYO je závlahový systém pro zeleň založený na rádiovém signálu 

různé velikosti

• Pro osvětlení blízkého okolí se 12 výkonnými LED-kami. 



GRANIT PARTS, k.s., Karlov 1119, 594 01 Velké Meziříčí, CZ +420 566 523 005, SK +421 376 516 854, prodej@granit-parts.com www.granit-parts.cz

Močůvková čerpadla jsou jako většina 
zemědělských komponentů vystavena 
extrémnímu zatížení, podle toho 
dochází k častým nepříjemným a nák-
ladným výpadkům a defektům. V řadě 
případů by se dalo těmto defektům 
předejít, kdyby se při používání v 
řádné době reagovalo na nepravidel-
nosti. Vždyť zejména přehřívání, ucpání 
a znečištění to u čerpadel způsobuje.

S čerpadlovým řídicím systémem od Bat-
tioni & Pagani dostává řidič možnost, z 

kabiny kontrolovat nejdůležitější para-
metry čerpadla a a moci zasáhnout, jak-
mile dojde k poruchám. Pomocí senzorů 
zajišťuje konstantní stav oleje chladicí 
vody a výfukových plynů, tlak a vakuum. 
Mimoto zaznamenává provozní hodiny 
a měří plnění nádrží. Většina údajů je 
ukládána do paměti a ty mohou být 
vyvolány. 

Čerpadlový řídicí systém Active dále 
nabízí možnost, aktivně nastavit 
limity pro určení parametrů jako 

je tlak vzduchu v kolenech potrubí, 
teplota odváděného vzduchu a 
pracovní tlak a čerpadlo automa-
ticky vyčistit. Vždyť pro Battioni & 
Pagani čerpadlový řídicí systém a 
pro čerpadlový Active řídicí systém 
nabízí  GRANIT navíc čisticí zařízení. S 
ním se dá čerpadlo vstříknutím čisticí 
kapaliny vypláchnout. 

Čerpadlový řídicí systém a Active 
řídicí systém čerpadla jsou dobrými 
investicemi pro zemědělce a podni-

katele, protože s nimi se dá životnost 
močůvkovách čerpadel značně prod-
loužit a podstatně redukovat defekty 
a s nimi spojené výpadky. Tyto zcela 
nové výrobky najdete v našem GRANIT 
webshopu.

PLNÁ KONTROLA PŘI ČERPÁNÍ KEJDY
S čerpadlovými řídicími systémy lze kontrolovat všchny podstatné parametry 
močůvkových čerpadel a tím prodloužit jejich životnost.

B&P Active řídicí systém

Číslo výr.: 4056130205001
NEUB&P čerpadlový řídicí systém se 4,5 m kabelem a mycí sadou

Číslo výr.: 4056130104001
NEU

Sledování:

• stavu oleje

• teploty chladicí vody

• provozních hodin

• teploty zplodin

• tlaku

• vakua

Obsahuje navíc:

• počítadlo pro nádrž

• počítání hodin

® ®

1. Ochrana čerpadla: Když se nacházejí 
hodnoty plniče mimo pevně nastavené para-
metry, otevře se ventil úplně, aby zvenčí nasál 
vzduch při vakuové fázi nebo k vypuštění 
vzduchu v tlakové fázi.

2. Nastavení: Uživatel může nastavit 
požadovanou hodnotu vakua nebo tlaku 
vzduchu. Elektroventil se zčásti otevře, aby 
udržoval nastavený údaj pro vakuum nebo 
tlak.

Přídavná funkce Active řídicího systému čerpadla
Elektronicky řízený ventil se dvěma funkcemi:

Provedení: S automatickým čištěním pomocí vstříknutí čisticí kapaliny. Čerpadlové řídicí systémy varují při překročení teploty, vakua, přetlaku a nízkém stavu oleje a když 

proběhne servisní lhůta. Mimoto mohou být zadány horní hranice pro tlak, vakuum, teplotu a provozní tlak přímo uživatelem. Čerpadlový řídicí systém je elektronické zařízení pro 

dohled. 
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Společnost Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG v okolí Würzburgu si udělala v 
posledních letech jméno jako dodavatel služeb pro elektroniky v oboru zemědělství. 
Dnes platí Ilgenfritz-Electronics jako světově důležitý poskytovatel inteligentních 
řešení pro elektroniku v zemědělských strojích. Vedle vlastních produktů a řešení 
nabízí Ilgenfritz-Electronics rychlý a cenově příznivý opravářský servis, který je od 
nynějška k dispozici také pro GRANIT zákazníky.
Odpadá výměna elektronických komponentů. Přezkoušení a oprava defektních částí 

proběhne obvykle během 3-5 dní a jsou provedeny profesionály. Na opravenou funkci 
se poskytuje garance jeden rok.

Defektní elektronické díly ? 
Náš opravářský servis Vám pomůže rychle a ve výhodné ceně. Nyní nabízí Ilgen-
fritz-Electronics opravy více než 350 elektrodílů od více než 120 výrobců. Tak mohou 
být defekty odstrněny rychle, ve výhodné ceně a také setrvale.

 
  

• Fendt Vario Terminal 10 Zoll
• Fendt VDO Kombiinstrument
• John Deere  Ukazovací jednotka BIF série 600 PREH, 6010, 6020
• John Deere  Greenstar GS2600*
 *Oprava: Displej, dotyková obrazovka a šachta datové karty

• John Deere computer vstřiku EL-4, plošný spoj 412, 638
• John Deere Zobrazovací jednotka BIF série 6000 VDO*
 *Výměna mechanicky poškozeného  displeje není možná. Pro opravu bude od  

    zákazníka požadováno následující: provozní hodiny, velikost kola, BCU kontrol.jed. 

osazena  ANO/NE

• John Deere  Centrální řídicí jednotka BCU 6010 série*
 *Provozní hodiny nejsou programovatelné

• John Deere  BaleMaster Monitor + DC45811 počítadlo lisu*
 *Výměna mechanicky poškozeného  displeje není možná

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2
 *Oprava obrazovky a osvětlení

• Krone Gamma Terminal

Top 10 
produktů oprav:

Odborní prodejci mohou od nynějška u GRANIT odkazovat na prvotřídní 
opravářský servis elektroniky zeměděl. strojů od Ilgenfritz-Electronics.

JE LEPŠÍ VÝHODNĚ OPRAVOVAT, 

NEŽ DRAZE INVESTOVAT

SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ DIAGNÓZY ZÁVAD DÍKY 

VLASTNÍMU  TESTOVACÍMU POSTUPU

RYCHLÝ OPRAVÁŘSKÝ
SERVIS ELEKTRONIKY

Oznámení

Vyzvednutí

ÜberPřezkoušení

Předběžné vyčíslení nákladůVystavení zakázky

Oprava

Zaslání zpět

jednoduše online na webshopu nebo 
Mail/Fax do 12 hodin

ještě stejný den

 jednotky, sdělení
nákladů

noční zásilkou

co nejrychleji
se zárukou

OPRAVY U ILGENFRITZ-ELECTRONICS -
POHODLNĚ PŘES GRANIT SERVISNÍ CENTRUM
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10 LET GRANIT AKADEMIE
Ať z dílny, skladu náhradních dílů nebo kanceláře – GRANIT 
poskytuje informativní a s praxí spojené semináře pro každého spolupracovníka.

PÁR VOLNÝCH MÍST K MÁNÍ

Před deseti lety, ve školicí sezóně 2008/2009, 
starovala GRANIT Academy s 5 školeními a 
přes 300 přihlášenými v Heeslingenu. Dnes 
nabízí GRANIT na 12 místech v Německu, 
Rakousku a Švýcarsku téměř 100 vzdělávání, 
školení a seminářů od profesionálů pro 
profesionály, na která se v poslední sezóně 
přihlásilo přes 1 100 zájemců.

Nabídka Akademie se obrací na pracovníky 
v dílně a náhradních dílech, stejně jako na  
kollegyně a kolegy z kanceláří. Výběr sahá 
od certifikovaných vzdělávání přes technická 
školení pro polní, zahradní a lesní techniku 
až po technické  Informační dny, školení pro 
dílovedoucí a konečně školení k záležitostem 
objednávek, hospodaření se zbožím a prodeje. 
Všechny kursy mají společnou vysokou aktu-

álnost sdělovaných vědomostí a profesiona-
litu přednášejících. Proto kooperuje GRANIT 
s externími experty jako jsou TÜV Rheinland, 
živnostenská komora průmyslu IHK, ale také s 
výrobci jako např. Bosch, WABCO a GKN. 

Nejvyšším cílem všech nabídek je 
zprostředkování skutečných hodnot pro 
denní práci v závodě. Experti z GRANIT 
Academy znají běžný chod v dílně, skladu 
a kanceláři stejně jako poslední předpisy 
a nejaktuálnější technické novinky. Mohou 
nabídnout školicí program, se kterým může 
každý závod připravit svoje zaměstnance na 
budoucnost, individuálně podle svých vlast-
ních potřeb.  

B-US SEMINÁŘ PRO MLADÉ PODNIKATELE
V TECHNICE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ -
„MLADÝ PROFESIONÁL“ 
Termín: 18.-22. ÚNOR 2019
Cíle: Informace a výměna relevantních témat 
vedení podniku se zeměd. technikou.
1. & 2. den:  B-KU     Kommunikace ve firmě
3. den:         B-SU     Strategie pro mladé podnikatele 
4. den:         B-PMU  Procesní management pro mladé podnikatele
5. den:         B-WR    Právo v podnikání

T-FT BPW TECHNIKA BRZD A HNANÉ 
NÁPRAVY 
Školení základů
Termín: 19. ÚNOR 2019

T-DL VZDUCHOVÁ BRZDOVÁ ZAŘÍZENÍ
Školení základů
Termín: 20. ÚNOR 2019

T-PS PRECISION FARMING V PRAXI
Školení základů
Termín: 22. ÚNOR 2019

Uzávěrka přihlášek: 14 dní před zahájením školení na GRANIT Webshopu nebo mailem na GRANIT-Academy@GRANIT-Parts.com

LET


