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RADOSTNÝ NOVÝ ROK!
S radostným očekáváním startuje GRANIT do roku 2019.

Po zajímavém a úspěném roce 
2018 je pro nás na čase poděko-
vat našim zákazníkům za opěto-
vanou důvěru a partnerskou spo-
lupráci. Také vloni jsme udělali 
vše pro to, abychom obsloužili a 
podpořili klienty novinkami.

K tomu jsme v minulé roce hodně 
investovali, abychom byli ještě 
rychlejší, nabídli lepší webshop 
a ještě atraktivnější sortiment zu 
bieten a také na ostatních úro-
vních co nejlépe podpořili prode-
jce službami a řešeními.

Abychom věděli, jak úspěšné je 
ve skutečnosti naše snažení, pro-
vádíme pravidelně rozsáhlý záka-
znický průzkum, jehož výsledky 
nás vždy povzbuzují, abychom 
byli ještě lepší.

Velmi spokojeni jsme přitom s 
výsledky aktuálního dotazování. 
Zúčastnění prodejci ohodnotili 
náš rozsah sortimentu celkově 
jako velmi dobrý. Současně jsme 
ale přijali ještě přání pro rozšíření 
sortimentu. Dobrou známku jsme 
dostali za spolehlivost našich 
dodávek, která je velmi důležitá 
pro naše zákazníky. 

Jako oblíbený nástroj pro hledání 
dílů byl oceněn nový webshop 
jako dobrý až velmi dobrý. a také 
zde vyslovili účastníci mnoho 
nápadů pro další optimalizaci, 
které budou teď začleněny do 
dalšího vývoje webshopu.

Zvláště důležitou roli pro účast-
níky naší ankety hraje naše 
zákaznické centrum . Při průměru 
známek 2 (dobrá) byla spokoje-
nost 1,7 mezi nejlepšími.

Děkujeme za účast na dotazo-
vání a pozitivní ohlas. Těšíme se 
s Vámi na úspěšný rok 2019.
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PŘES 1 500 NOVÝCH NÁHR. DÍLŮ PRO TRAKTOR

Na 1 600 stranách najdou prodejci staré a osvědčené 
náhradní díly pro traktory stejně jako nové výrobky a 
obsah. V novém vydání je například poprvé program 
vzduchového systému CUNA. Od GRANIT se uvádějí 
poprvé spodní závěsy a opravárenské sady kategorií 
1, 2S a 3 stejně jako zvedací ramena na dolní ojnici 
hodící se pro John Deere. Také jsou nově v kata-
logu 2 posuvné držáky blatníků a jejich náhradní díly 
montáž vozidel. Vydatně rozšířenou mají specialisté z  
GRANIT navíc výrobci sedaček  
GRANIT a Grammer. Také možnosti volitelných vyba-
vení jsou mnohem větší než dříve. Nově uspořádána 
je v Katalogu 2, (Díly pro traktor), technika přívěsů. 
Pro lehčí hledání a lepší identifikaci správných dílů 
jsou teď výrobky od začátku nastaveny a pořádány 

podle velikosti a verze. Četné výrobky z katalogu, ale 
také množství dalších výrobků se najde jako vždy na 
webshopu. Zde budou ostatně doplněny o exaktní 
zobrazení.

GRANIT hák spodního závěsu

Od strany 466 Číslo zboží: 20088002

• Výkon max. (kW): 74

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• Provedení: Kat. 2

NOVĚ

GRANIT Spojka pro tažný stroj 

Od strany 392 Číslo zboží: 84199625

• Bez hadicové koncovky s ventilem Ø 18 x 1,5 mm

• hodící se pro systém CUNA

NOVĚ

GRANIT Vzduchové sedadlo pro úzkorozchodné traktory

Od strany 1439 Číslo zboží: 240920218 NOVĚ

GRANIT Otočný čep pro blatník

Od strany 1382 Číslo zboží: 65415679

• Upevnění blatníku, levé 

• hodící se pro Massey Ferguson

NOVĚ

• Vzduchem odpružené sedadlo s regulací 

• Zdvih pérování 100 mm

• Pružení vzduchové a s hydraulickým tlumičem nárazů

• Nastavitelná délka 

• Nastavitelná výška sezení 

• Nastavitelná zádová opěrka



NÁHRAD. DÍLY MOTORŮ OD A DO Z

Ohromujících 1 792 stran zaujímá přepracované 
nové vydání katalogu 3, Motor. Ve 12 kapitolách, 
od A jako absorbce zplodin, přes K jako klikové 
hřídele po Z zakrytí (hlava) válce s ventily, jsou 
uvedeny přehledně náhradní díly. GRANIT experti 
pro motory nabrali zase mnoho nových výrobků. 
Úhrnem je to 2 961 pozic pro nový Katalog 3, 
motory. Zvláště nabídka dílů GRANIT v oblasti 
Common Rail silně vzrostla. Tak byla kapitola 
ošetření zplodin uvedena na prvních stranách 
katalogu a kromě toho silně rozšířen.

Následující kapitoly byly přidány: vstřikovací 
čerpadla a příslušenství, Common Rail injektory, 
palivové nádrže, olejové a palivové chladiče, 
motor. větrání, ložiska motorů, předehřívací 
hadice i univerzální flexitrubky a trubková spo-

jení, a odpovídající adaptéry pro výfuky. Stejně 
posíleny jsou v oblasti chlazení motoru, vzdu-
chové spojky a kola, chladiče, olejové a palivové 
chladiče od BEHR HELLA. Také BorgWarner se 
prezentuje vlastní kapitolou o vzduchových 
spojkách a větrácích. Od značky INA jsou teď 
opravářské sady pro žebrové řemeny a napínače 
řemenu. Poprvé jsou zahrnuty měřiče spotřeby 
paliva v katalogu 3. Řadu položek z katalogu 3 
najdete také na GRANIT webshopu.

GRANIT ložisko motoru

Od strany 962 Číslo zboží:  380060051

• Pro různé traktory Fendt Favorit 

NOVĚ

GRANIT NOX senzor výstupu z katalyzátoru 

Od strany 5 Číslo zboží: 38017887

• 5-pólový 

• Gen.2.5 

• Délka 615 mm

• Pro Common Rail motory

NOVĚ

GRANIT odvzdušňovací ventil

Od strany 959 Číslo zboží: 38006987

• Pro Common Rail motory

• Použitelné pro mnoho traktorů Fendt a Deutz-Fahr 

NOVĚ

GRANIT chlazení výfuku

Od strany 4 Číslo zboží: 38017881

• Pro Common Rail motory

• Lze nasadit pro Case Farmall a Case Quantum

NOVĚ

ENORMNĚ MNOHO NOVINEK PRO 

COMMON RAIL MOTORY!
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