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Vstřikovací trysky dieselmotorů podléhají jako všechny díly motoru 
pravidelnému opotřebení. Ušpiněné palivo, voda v systému nebo 
nesprávný pracovní tlak k tomu Vaši součástku přivedou. Proto 
musejí být vstřikovací trysky čas od času vyměněny. Neboť jen tak 
je zajištěno, aby motor podával plný výkon při co nejmenší možné 
spotřebě paliva.

Náročná výzva a současně důležitý pracovní krok při výměně 
vstřikovací trysky je nastavení správného pracovního tlaku. Při 
tomto se využívají speciální nastavovací podložky, které podle 
tloušťky umožňují různé pracovní tlaky. GRANIT má od nedávna 
v programu sortimentové krabice, v nichž se nalezne po 480 nas-
tavovacích podložách v síle 0,80 – 1,95 mm. Celkem je k mání 5 
různých sortimentových krabic s různými průměry:

S těmito pěti krabicemi sortimentu od GRANIT mohou obchod-
níci zemědělskou technikou správně nastavit pracovní tlak všech 
obvyklých vstřikovacích trysek pro dieselmotory a tím vyhovět 
požadavkům na snížení spotřeby paliv, co nejvyšší výkon a dlouhou 
životnost vstřikovací trysky. Navíc se dá s pohodlnou sortimentovou 
krabicí pracovat velmi flexibilně a v každém místě.
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MAGAZÍN PRODEJCŮ GRANIT

»» GRANIT

Sortiment»podložek»pro»nastavení»vstřikovacích»trysek

Obj. č.: 37499022»

7,0 x 2,5 mm

Obj. č.: 37499023»

7,35 x 2,5 mm

Obj. č.: 37499024»

8,5 x 3,0 mm

Obj. č.: 37499025»

9,8 x 4,0 mm

Obj. č.: 37499026»

11,5 x 5,0 mm

 PERFEKTNĚ NASTAVENO PRO PRACOVNÍ TLAK 
Se sortimentními krabičkami GRANIT je vždy ta správná podložka pro nastavení vstřikovacích 
trysek po ruce .



»» GRANIT»»

Kompresor

Obj. č.: 65212016»

12 V 

Ø 146 mm 

Poly-V 8 

Öl 230 cm³ 

odpovídá Nippondenso 10PA17C

hodící se pro: John Deere

»» GRANIT»»

Hydraulická»zvedací»vzpěra

Obj. č.: 71802109»

hodící se pro: CASE IH, New Holland

Zdvih (mm): 168

Tyčka pístu Ø (mm): 40

Vnitřní trubka válce Ø (mm): 80

»» GRANIT»»

Kompresor

Obj. č.: 65212164»

12 V 

Ø 125 mm 

Poly-V8 

Olej 160 cm³ 

Denso 10PA15C

»» GRANIT»»

Hydraulická»zvedací»vzpěra

Obj. č.: 71802118»

hodící se pro: CASE IH, New Holland, Steyr 

Zdvih (mm): 248

Tyčka pístu Ø (mm): 45

Vnitřní trubka válce Ø (mm): 90

»» GRANIT»»

Kompresor

Obj. č.: 65204040»

SD7H15 Mod. 8091 

12 V 

Ø 148 mm 

2-drážkový 

Olej 175 cm³

»» GRANIT»»

Hydraulická»zvedací»vzpěra

Obj. č.: 71804901»

hodící se pro: Deutz-Fahr, Hürlimann, Lamborghini

Zdvih (mm): 181

Tyčka pístu Ø (mm): 40

Vnitřní trubka válce Ø (mm): 80

»» GRANIT»»

Kompresor

Obj. č.: 65202006»

7H15-8227 

12V 

Ø 132 mm 

2-drážkový 

Olej 135 cm³

»» GRANIT»»

Hydraulická»zvedací»vzpěra

Obj. č.: 71806338 

hodící se pro: Fendt 

Zdvih (mm): 213

Tyčka pístu Ø (mm): 45

Vnitřní trubka válce Ø (mm): 90

HUBARME FÜR JOHN DEERE  
Os nem. Nam que quid et voluptat la del et iusapie niende essit, con exerupta quas veni

GRANIT nabízí klimatizační kompresory v OE-kvalitě. Zde pokládá GRANIT 
zvláštní důraz na životnost, robustnost a spolehlivost s ohledem na tvorbu 
chladu při co nejmenší možné spotřebě energie. Náhradní díly od GRANIT 
jsou záměrně koncipovány v rozměrech, chadicím výkonu a prvovýrobcem 
zadaném druhu a množství oleje jako produkt v kvalitě prvovýrobce. 

Ovšem bližší pohled do vnitřku dmychadla ukazuje několik rozdílů. Při výběru 
vnitřních komponentů se zaměřujeme na zvýšení výdrže výrobku ve srovnání 
s originálem. Zde například vede zvětšení ploch magnetických spojkových 
ploch k redukci opotřebení na jedné straně a k lepšímu přenosu síly na 
druhé straně. Dále je použita zvláště odolná a zatížitelná nerezová ocel pro 
lamelové ventily.
 
V zemědělské technice zvlášť časté je použití bubnového dmychadla. Při 

provozu potřebuje méně oleje a méně se opotřebovává spojka. Spojky mají 
o 40 % větší kontaktní plochu, což vede k většímu záběru točivého momentu 
a nižšímu opotřebení. Díky tomu je životnost dvakrát delší než u jiných spojek 
a umožní více než 2 milióny cyklů. Mazané planetové kolo tvoří stabilnější 
spojení kulového kloubu, což zajišťuje menší opotřebení kompresoru a brání 
korozi uvnitř systému. Větší tlakové ložisko může  axiální zátěže efektivněji 
vydržet, což zvyšuje životnost. Větší ložisko hřídele ještě zlepšuje těsnost, 
výdrž životnost. 

Všechny tyto faktory zaručují trvalou a stabilní spolehlivost, která zdobí 
kompresory GRANIT a která je vyžadována právě v zemědělských, stavebních 
a užitkových strojích. 

Když je zvedací vzpěra traktoru defektní, přeje si každý zákazník rychlou 
pomoc a spolehlivou náhradu. GRANIT má velký výběr zvedacích vzpěr v 
OE-kvalitě pro všechny běžné typy traktorů. Die GRANIT zvedací vzpěry se 
hodí mj. pro traktory výrobců Case, Deutz, Fendt, Fiat, Ford, Hürlimann, John 
Deere, Lamborghini, Landini, Massey Ferguson, New Holland, Same a Steyr.

GRANIT dodává svoje zvedací vzpěry kompletní včetně hadicových vedení a 
v pro GRANIT typické kvalitě. Přitom spolupracuje GRANIT s výrobcem, který 

disponuje celá desetiletí v oblasti hydraulických zařízení, válců a komponentů. 
Dále se používájí částečně mazané kabelové části z firmy CBM a také v 
oblasti kulových kloubů sází GRANIT na nejvyšší kvalitu. Výroba všech zve-
dacích vzpěr probíhá podle prohlášení o EU-konformitě se směrnicí o strojích 
(*EU-směrnice 2006/42/EG) v souladu s normou EN ISO12100-1 A1/A2.

Další GRANIT zvedací vzpěry najdete v Katalogu 2, Náhradní díly k traktoru 
na stranách, 770 až 776 a v GRANIT Webshopu.

XXX 
Natur audae sitatur, ea dolo bea nullest, totassum autas sunt, sam quae sum eumquis quidest, 
ommo bera saeriam et asperov itempel lessunt esequi utaspel miliatquam rest mo invenis pliqu

XXX 
Natur audae sitatur, ea dolo bea nullest, totassum autas sunt, sam quae sum eumquis quidest, 
ommo bera saeriam et asperov itempel lessunt esequi utaspel miliatquam rest mo invenis pliqu
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Klimatizační kompresory v GRANIT kvalitě
Dlouhou životnost, robustnost a spolehlivost při současně nízké  
spotřebě energie poskytují kompresory od GRANIT

Zvedací vzpěry pro všechny výrobce
Velký sortiment zvedacích vzpěr od GRANIT garantuje prodejcům  
rychlou a spolehlivou pomoc
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Více než 30 navrhuje a vyrábí BLB řídicí ventily. Italský podnik je 
přitom stále schopen nacházet jednoduchá a praktická řešení, která 
jsou co do kvality sotva k předstižení. Kompaktní design, nízká hmot-
nost a nekomplikovaná možnost výměny jednotlivých komponentů při 
velmi vysokém standardu pomohly k tomu, že BLB operuje mezitím 

po celém světě a zásobuje jak prvovýrobce 
(OEM), tak i obchodníky s řídicími ventily. 
Široký sortiment od BLB zaujímá vedle 
sekčních ventilů, monoventilů a ovládačů 
průtoku také originální náhradní díly. 
GRANIT nabízí velký výběr výrobků od 
BLB Artikeln mimo jiné s pozinkovaným 
Monoblok řídicím ventilem od 1 a 6 sek-
cích a rovněž nejrůznější náhradní díly. 
Sortiment obsahuje přes 100 pozic , které 
optimálně doplňují kompetenci v hydraulice 
GRANIT a jejho rozsáhlou škálu služeb a 
výrobků. Ovšem i z pohledu kvalitaty se 
BLB perfektně hodí ke GRANIT. Vždyť BLB 
klade velký význam na spolehlivost, život-
nost a funkčnost svýchr produktů, které 
zároveň často ohromí svojí téměř geniální 
jednoduchostí. V posledních 30 letech se 
BLB vypracoval jako dodavatel, který uspo-
kojí všechna přání ve věcech dostupnosti, 
rychlosti dodávek a stále vysoké kvality. 

BLB hydraulické řídicí ventily jsou vynikajícími komponenty pro každý 
hydraulický systém a umožňují spolehlivá a funkční řešení s velkou 
precizností a vysokým obslužným komfortem.

Přes 30 let zkušeností
Hydraulické řídicí ventily italské značky BLB okouzlí  
kvalitou, spolehlivostí a jednoduchostí.

Vaše přímé spojení na nás: CZ +420 566 523 005 SK +421 376 516 854 prodej@granit-parts.com  www.granit-parts.cz

»» BLB»»

Monoventil»BM»70/1»GU-MO-A1-T

Obj. č.: 86503010»

4/3-cestný 

1 x dvojčinný (A-B uzavřeno / zpětné nastavení perem)

Připojení A-B (BSP): 1/2“

Připojení P (BSP): 1/2“

Připojení T (BSP): 1/2“

Připojení P2 - T2 (BSP): 1/2“

»» BLB»»

Monoventil»BM»70/2»GU-(2x)»MO-A1-T

Obj. č.: 86503012»

4/3-cestný 

2 x dvojčinný (A-B uzavřeno / zpětné nastavení perem)

Připojení A-B (BSP): 1/2“

Připojení P (BSP): 1/2“

Připojení T (BSP): 3/4“

Připojení P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Monoventil»BM»70/3»GU-(3x)»MO-A1-T

Obj. č.: 86503013»

4/3-cestný 

3 x dvojčinný (A-B uzavřeno / zpětné nastavení perem)

Připojení A-B (BSP): 1/2“

Připojení P (BSP): 1/2“

Připojení T (BSP): 1/2“

Připojení P2 - T2 (BSP): 3/4“

»» BLB»»

Monoventil»BM»70/4»GU-(4x)»MO-A1-T

Obj. č.: 86503014»

4/3-cestný 

4 x dvojčinný (A-B uzavřeno / zpětné nastavení perem)

Připojení A-B (BSP): 1/2“

Připojení P (BSP): 1/2“

Připojení T (BSP): 1/2“

Připojení P2 - T2 (BSP): 3/4“


