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JEN TI NEJLEPŠÍ V SORTIMENTU:

ROCKINGER

Member of JOST-World

MAGAZÍN PRODEJCŮ GRANIT



pivo a klobása 

Při odevzdání kupónu na stánku A118/120 
dostanete jedno pivo a jednu klobásu gratis!

Pro odvětví komunální techniky je demopark v Eisenachu závazným 
termínem a přirozeně pro GRANIT. Vždyť 250 000 čtvereč.metrů 
výstavní plochy, naposledy 427 vystavujících a 34 000 odborných 
návštěvníků dělají z demoparku v Europě největší výstavu pod širým 
nebem v zeleném oboru.

Až demopark od 23. do 25. června 2019 otevře otevře zase svoje 
brány, ukáží GRANIT společně s Gartenland a HAZET na svém 
stánku A118 a 120 výřez ze svého rozsáhlého sortimentu. Pro-
duktoví specialisté z GRANIT kladli při výběru velké zaměření na 
téma zavlažování. Novinky a osvědčené produkty jako zahradní 
čerpadla, domácí vodárny, různé vodní hadice, všechno 
ohledně vodní instalace i kropení určují stánek GRANIT. K 
tomu mají v zavazadlech kolegové od Gartenlandu několik 
robotických sekaček i s odpovídajícími náhradními díly a 
příslušenstvím jako např. ohradový kabel. HAZET ukazuje 
průřez svým rozsáhlým a vysoce kvalitním sortimentem 
nářadí.

Jako už v minulém demoparku má GRANIT také roku 2019 zase 
malé posilnění pro všechny zákazníky kteří navští stánek. Oblíbená 
kombinace klobásy a piva posiln nejen pro další prohlídku veletrhu, 
ale nabízí také vhodnou příležitost, odborně promluvit s lidmi od 
GRANIT o nejnovějších trendech, inovativní technice nebo výzvách 
v denním provozu. 

Vystříhněte kupón a zastavte se.
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

DÍLNA ŽIVĚ 3.0 
Specialista GRANIT Andreas Schöttler bude mít v pondělí v 
10:00 a 16:00 hodin přednášku na téma dílna 3.0. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

DEMOPARK 2019 - GRANIT A GARTENLAND 
PŘEDSTAVUJÍ ROZSÁHLÝ SORTIMENT
Také letos očekává zákaníky na stánku GRANIT na Demoparku vedle zajímavé  
techniky a profesionálního poradenství opět klobása s pivem.
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 » SHW  

Navařovací pouzdro pro hroty

Objedn. č.: 430430579 

• S kónickou matkou  

• délka (mm): 800 

• profil: dvojité T 

• závit: M22 x 1,5 

• Kónus: K001

 » Vredestein  

Duše

Objedn. č.: 34015012 

hodící se pro kola: 

11,5/80-15,3

 » GRANIT   

Pulzátor 

Objedn. č.: 580580411 

• Pulzátor pro krávy  

• s nerezovou krytkou  

• vhodný adaptér pro víko z nerezu  

   580580408  

• pro všechny nabírací odlivky  

   s průměrem od 13-16 mm  

• počet pulzů (impulsů): 60 p/min  

• zatížení: odlehčení 60/40

 » SCHÜLBERG  

Dvojprst

Objedn. č.: 525525232 

• Dvojitě tvrzeno

• Zesílená verze

 » LISTER  

Stříhací stroj

Objedn. č.: 330LI10-3033751  

• pro skot 

• Se 2 Aku Li-lon  

• Dodávané napětí: 7,2 Volt DC,  

   přes nový Lithium-Ion Aku se 2 000 mAh  

• Rozměry: 50 x 49 x 300 mm 

• Nabíjecí čas aku: cca 50 minut

 » BONDIOLI & PAVESI  

Úhlový pohon 1018

Objedn. č.: 415S1018278077  

přesazení: 2,78:1

n1 (1/min.): 540

n2 (1/min.): 194

Výkon max. (ks/KW): 540 1/min.: 5 / 4 

1 000 1/min.: 8 / 6

krouticí moment (Nm): 

540 1/min: n1 = 65, n2 = 181 

1 000 1/min: n1 = 56, n2 = 156

 » DONGHUA   

Válečkový řetěz 5 m 

Objedn. č.: 8371666F 

DIN 8187, ISO 16 B-1, 1“ x 067“ 

ISO č..: 16 B-1 

Dělení x vnitřní šířka p x b1 (coul): 1 x 0,67 

Dělení x vnější šířka p x b1 (mm):  

25,4 x 17,02 

Váleček-Ø d1 max. (mm): 15,88 

Čep-Ø d2 max. (mm): 8,28 

Šířka spojovacího článku max. a1 (mm): 36,1 

 » OPTIBELT   

Vysocde účinný klínový řemen 

Red Power & Blue Power

 » GRANIT  

Elektromotor 90L-4-B5-2/4

Objedn. č.: 85004054 

1,5 kW, Ø200-Ø24 

Velikost: 90L 

kW: 1,5 

Napětí (V): 400 - 3 fáze

počet otáček (ot./min.): 1 440

 » BLUELINE  

Kloubová hřídel

Objedn. č.: 3770860B48065W  

Jednostran. homokinetická 

Lz (mm): 860

Konstr. řada: B4 80°

Profil.párování: P5/P6

provedení traktor: 1 3/8“ 6 zubů

provedení přístroj: 1 3/8“ 6 zubů

NOVINKY A OSVĚDČENÉ PRODUKTY V KATALOGU 6  
SKLIZEŇ & CHOVATELSTVÍ  
Katalog 6 ukazuje ve svém novém vydání poprvé také dojicí techniku.

Na celkem 1 600 stranách sestavili GRANIT specialisté na sklizňovou techniku 
a chov zvířat opět jede spoustu produktů a náhradních dílů. S tím přibylo 
skoro 3 200 položek. Katalog je rozdělen do kapitol nástavbové přísroje, 
náhradní díly předního nakládače a příslušenství, sečení, uložení krmiva, 
vybírání ze sila a rozdílení krmiva, polní řezačky, mlátičky, kola, disky, duše 
a  příslušenství , pastevní ohrady, pastevní čerpadla a napáječky jakož i 
chov a ustájení.

K tomu nepřistoupily jen jednotlivé výrobky, ale také celé značky a pro-
duktové skupiny. Tak jsou poprvé v programu hroty předního nakládače a 
pouzdra značky SHW . Sortiment značek Schumacher, Rasspe a Radura byl 
přepracován a rozšířen. Nové jsou dále produkty pro dojicí techniku, duše 
od Vredestein, stříhací strojky od Lister, Liscop a Heiniger, i Doppelfinger 
pro mlátičky od Sülberg. 

Hned s 832 stránkami startuje nový Katalog 12 Kloubové hřídele & technika 
pohonu. Více než 16 064 položek zboží, z nichž přes 1 500 výrobků je nově v 
GRANIT sortimentu, vyplňují tento přídavek. Katalog je přehledně uspořádán 
a rozdělen do 15 kapitol. Seřazené podle značek najdou prodejci kloubové 
hřídele a náhradní díly výrobců Blueline, Walterscheid, Bondioli & Pavesi a 
GRANIT. Obzvláště sortiment Kloubové hřídele Blueline přitom významně 
narostl. Nově k tomu přistupuje oblast příslušenství pro kloubové hřídele s 
PTO-adaptérem od GRANIT, který zahrnuje mj. anderem podpěry, hřídele 
a pouzdra.

U pohonů přibyl vedle osvědčených výrobků značky Bondioli & Pavesi velký 
výběr pohonů GRANIT. Dále najdou odborní prodejci v Katalogu 12 velký 
výběr elektromotorů, hřídelových spojek, válečkových řetězů a Flyerových 
řetězů, řetězových kol a jejich kotoučů, klínových řemenů a disků, ložisek a 
těsnění.

PRÉMIÉRA PRO KATALOG 12  
KLOUBOVÉ HŘÍDELE & POHONY  
Kvůli rostoucímu programu dostává oblast Kloubové hřídele & pohony  
poprvé vlastní katalog.
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Tipy pro nákup hadice pro Vaše zákazníky

• Hadice koupit raději o něco delší, než příliš krátké
• Znakem kvality u hadice jsou stabilita tvaru  
   za tlaku a při UV záření i lámavé vlastnosti  
• Zjednodušené pravidlo: Čím vyšší je hmotnost,  
   tím vyšší je obvykle také kvalita
• Optimální uložení prodlužuje život hadice. 
  Hadicový vozík i držák hadice od    
   GRANIT jsou pro to nejlépe vybaveny

 » GRANIT

Hadicový vozík CLASSIC

Objedn. č.: 26070487 

• stabilní nerezová konstrukce

• průchodnost vodního proudu  

• hadice chránící buben s komfortním  

   přípojným obloukem: nedochází k lámání hadice 

• lehké od- a navíjení díky kulaté otáčecí  armatuře 

• vysoká stabilita a odolnost proti převrácení díky podepřeným nohám

• nesklouzává díky půdu šetřícím  

   nohám s plastovým potahem

• hadice má kapacitu (m): Ø 19 mm (3/4“) = 30 m

• přípoj: 3/4“ 

• pracovní tlak max. (bar): 20 

 » TRICOFLEX 

Vodní hadice

Objedn. č.: 26070187-25 

• flexibilní vícevrstvá PVC-hadice s plástovou strukturou  

   Soft&Flex

• Povrch z PVC, velmi dobrá odolnost vůči UV 

• pletená vložka a 2-vrstvá černá a  

   hladká duše hadice 

• vnitřní-Ø (mm): 19 / 3/4“

• vnější-Ø (mm): 25,5

• provozní tlak (bar): 9

• lámací tlak (bar): 23

• délka role (m): 25 

 » PERROT 

Kruhový a úsečový skrápěč

Objedn. č.: 26070106 

• Typ: ZM22W

• úhel náběhu střiku: 22° 

• přípojka: 1 1/2“ AG  

• velikost trysky (mm): 10 

• dostřik (m): 23,2 - 30,7

• spotřeba vody (m³/h): 6,16 - 9,41 

Poslední, na mnoha místech extrémně suché léto ukázalo velmi 
působivě význam pravidelného a dostupného zavlažování pro zah-
rady, zelené plochy a pole. všude tam, kde nebylo trvale a důsledně 
zaléváno, byly škody viditelné a těžké.

Pro stálé zavlažování je rozhodující odpovídající technické vybavení. 
GRANIT vede široký sortiment účinných řešení, pro optimální zav-
lažení každé zelené plochy.Výběr sahá od jenoduché ruční sprchy, 
postikovače, postřikovače na trávník a skrápěcích zařízení přes 
systémy pro dodávku vody, včetně hadic, hadicových vozíků nebo 
bubnu na hadice až ke komplexním řízeným zavlažovacím systemům 
a čerpadlům. tak se dá udržet zeleň od vlastní zahrady až k parkům 
každá plocha i v nejsušším létě.

Vyzbrojeni pro léto
Program vodní techniky od GRANIT sahá od pistole na vodu  
až ke komplexnímu řízenému zavlažovacímu systému.


