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NEJLEPŠÍ ZNAČKY V SORTIMENTU

ROCKINGER

Member of JOST-World

MAGAZÍN PRODEJCŮ GRANIT
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Cummins slaví letos svoje  100-leté trvání. Jedná se tu o světově největšího 
nezávislého výrobce dieselmotorů, který vyrábí ročně přes milion motorů. 
Od r. 2018 zásobuje firma také GRANIT přímo náhradními díly pro Cum-
mins motory. Již dlouho přísahají také jiné slavné firmy na Cummins, tak 
se najdou Cummins motory například v Case, New Holland a John Deere 
traktorech. V zemědělství nabízí Cummins rozsah výkonů od 37 do 708 
kW (49-950 k.s.) a zajišťuje tak velkou flexibilitu pro správný pohon. Ale 
také v mimosilničním použití strojů jako v těžařství jsou Cummins motory 
značně rozšířeny a mají výkony 37 do 2610 kW (49-3 500 k.s.) a objem 
válců od 2,8 do 78 litrů v nabídce. Použití originálních dílů se vyplatí, 
protože náročné směrnice Cummins, využívají nejmodernější materiály, 
implementují nejmodernější Cummins design a nejnovější technologie.  
Disponují nve svém oboru nejlepší garancí a celoevropskou servisní sítí. GRA-
NIT tak nyní může nabídnout rozsáhlý servis pro Cummins motory. GRANIT 
experti v našich partnerských prodejnách a na telefonu Vám rádi poradí a 
pomohou Vám s hledáním správného náhradního dílu podle čísla motoru. 
Maličkosti zdetvoří rozdíl, proto se orientuje Cummins stále na nejnovější 
materiálová vylepšení a nejaktuálnější design součástek. Cummins Filtration 
(Fleetguard Filter) je již od r.2013 partnerem GRANITU. S Cummins Engine 
Parts bychom chtěli nyní přes originální Cummins motor. díly tuto úspěšnou 
spolupráci rozšířit a posílit. Original Cummins motorové díly najdete na GRANIT  

Webshop pod www.granit-parts.cz.

Síla a spolehlivost již 100 let.

CUMMINS ENGINE PARTS NOVĚ V GRANITU 
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CERES Premium Ultra Small

Číslo výr.: 5070010166

• Inovativní ochrana před krádeží

• Sledování přístrojů a počítadlo nasazení

• Personalizovaná nastavení pro automatizování

• Stanoviště serveru Německo 

• Konfigurovatelné odkudkoliv a kdykoliv

• Inovativní ochrana před krádeží

• Sledování přístrojů a počítadlo nasazení

• Personalizovaná nastavení pro automatizování

• Stanoviště serveru Německo 

• Konfigurovatelné odkudkoliv a kdykoliv 

• Neodymové magnety pro jednoduché upevnění 

• Inovativní ochrana před krádeží

• Sledování přístrojů a počítadlo nasazení

• Personalizovaná nastavení pro automatizování

• Stanoviště serveru Německo 

• Konfigurovatelné odkudkoliv a kdykoliv 

• Vyměnitelné aku s ca. 90 dny výdrže aku 

S CERES získal GRANIT jednoho z hlavních výrobců sortimentu zajištění před krádeží 
jako styčného partnera. Dík systémům od CERES mohou být strojní flotily propojeny 
sítí a dostávat individuální zprávy, když se stane něco důležitého. Systém se postará 
o to, že je majitel kdykoliv informován o pozici a stavu stroje. Aktivace i deaktivace 
strojů nezávislá na hodině a dni přes portál (www.watchyourgoods.com) garantuje 
plnou kontrolu. Umožňuje i propočítání plochy, do které bude umístěno geo-oplocení.  
Velkou výhodou je individuální nastavení. V jakých intervalech systém o poloze a 
stavu informuje, si určí každý sám. Dostupná data o ploše mohou být importována, 
aby mohla být organizace farmy a propočty lépe sledovány. Integrierte Multi-SIM-
karta se zvolí automaticky celoevropsky v neklépe dostupné síti pro mobily. Datový 
tarif může být individuálně přizpůsoben potřebám. Podle potřeby je možno vybírat 
flexibilně mezi čtyřmi tarify. 

CERES není svázán s výrobcem, nahraná data jsou proto viditelná jen pro okruh osob, 
který si určí výrobce. Systém je permanentně zdokonalován a průběžně rozšiřován 
o nové funkce, na které se může uživatel těšit. 

Produkty CERES se hodí například pro traktory, teleskop. nakládače, samohybné 
sklizňové stroje, komunální vozidla a stavební stroje, ale také pro nástavby zařízení 
a stroje jako jsou sekací roboty na které je málo místa. Produkty od CERES najdete 
na GRANIT Webshopu unter www.granit-parts.cz a v Katalogu 5 ELEKTRODÍLY.

CERES Premium Select

Číslo výr.: 5070010167

CERES Premium High Power

Číslo výr.: 5070010168

VŠECHNO POD DOHLEDEM - CERES ZABEZPEČENÍ 
Jistota a stálost se systémem.
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Firma Air Top Italia produkuje pod značkou „Panclean“ filtry, které jsou často 
vidět v prvovýbavě a zásobuje kromě toho také další renomované značky svými 
produkty. Takto vyrábí Air Top Italia mj. pro CNH, SDF a Kubota v prvovýbavě. 
Přes 30 let dominuje tento výrobce na trhu kabinových filtrů pro zeměd. a stavební 
stroje. Zvláště v jižních státech se těší značka Panclean velké popularitě. Díky 
vysoké výrobní flexibilitě, velkému výběru a obzvláště kvalitě - made in Italy - patří 
Německo s Francií a Itálií k hlavním odběratelům. Stálý vývoj produktů a jejich 
neustálé testování dělá z Air Top Italia spollehlivého dodavatele pro GRANIT. 
 
Kabinové filtry by měly být alespoň jednou za rok vyměněny, aby poskytly důležitý 
příspěvek pro zdraví cestujících.

Vedle tradičních kabinových filtrů, má firma má v nabídce také další verzi s aktivním 
uhlím. Tadává právě pro zemědělství velké výhody, protože filtruje polétavé části 
jako je pyl, nýbrž také zápachy a chemikálie, což má velký význam speciálně při 
nasazení močůvkovací techniky a ochraně rostlin. Přijetím značky Marke Pan-
clean můžete v budoucnu najít v sortimentu GRANIT skoro každý kabinový filtr 
pro zemědělské použití. Zadáním OE- nebo Panclean čísla, na GRANIT webshopu, 
dospějete přímo ke správnému výrobku. Webshop najdete na www.granit-parts.cz.

PANCLEAN KABINOVÉ FILTRY
Produkty výrobce Air Top Italia rozšiřují GRANIT sortiment – 100% made in Italy.

Číslo výr.: 5676600327  

Ochrana před prachem a 

pylem

PANCLEAN prach. filtr

Číslo výr.: 5676600010 

Ochrana před prachem, pylem, aerosoly 

a výpary (pesticidy, chemikáliemi ap.) 

PANCLEAN Kombi filtr

Číslo výr.: 5676600069 

Ochrana před prachem a pylem,pachy a zplodinami

PANCLEAN sklád. filtry z aktiv. uhlí

HLAVNÍ PŘEDPONY: 
AP - APG - KP - KPG

HLAVNÍ PŘEDPONY: 
AXK

HLAVNÍ PŘEDPONY: 
AX - AXH

Předpony slouží k orientaci, protože obsahují informace 

k filtrům. Podle předpon může být proveden předvýběr.  

Pokud třeba hledáte prachový filtr, který čelí nízkým 

poklesům tlaku, pak Vám dají správný výsledek 

předpony AP, APG, KP a KPG.
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Univerzální systém držáků od RAM Mounts je už od r.1992 velikánem v 
oblasti logistiky, transportu, průmyslu a v neposlední řadě v zemědělství. 
Vždy, když se jedníá o spolehlivé a stabilní spojení, jsou RAM Mounts 
systémy první volbou.

Známí výrobci paralelních jízdních systémů spoléhají rovněž na odolné 
upevnění jako vývojáři nových systémů k pozorování dopravního provozu. 
Monitor nebo kamera, mobil nebo tablet – GRANIT má s produkty od RAM 
Mounts vždy vhodné řešení v nabídce . 

Novinkou v sortimentu GRANIT je RAM Mounts Track-Ball s T-spojením 
5070010276. Toto propojení umožňuje kombinaci GRANIT videosystémů 
pro couvání s RAM Mounts držáky. Řidiči je tak umožněno, jednoduše a 
komforně ustavit svůj monitor v kabině. Jednoduše nasadit do vodicí drážky 
a kouli zaaretovat pevným otočením. Ve spojení s RAM Mounts Tough-Track 
drážkami 5070010222 až 5070010225 nabízí GRANIT flexibilní upevňovací 
drážky, které mohou být napevno zabudovány ve vozidle. 

 
 

Pomocí Multitalent RAM Mounts 3-jitým adaptérem 5070010112 mohou 
řidiči montovat na základní držák několik přístrojů současně. Jednoduše 
místo držáků přístrojů nasadit adaptér a pomocí dalšího spojovacího 
ramene zabudujete souběžně dva přístroje. 

Ještě více stability? Není problém – RAM Mounts trojitý základ 5070010110 
to umožní. Použitím tří přísavek je bezpečná a současně stabilní montáž 
přístrojů poskytnuta. 

Protože všechny komponenty jsou také jednotlivě k mání na GRANIT webs-
hopu, mohou být všechna vozidla kdykoliv vybavena  Fahrzeuge individálně.
Ať nakladač, traktor nebo kombajn, auto, motorka, čtyřkolka nebo 
kolo – RAM Mounts jsou vždycky spolehlivou volbou - k nalezení 
v GRANIT Katalogu 5 ELEKTRODÍLY od strany 1 275 a online na 
www.granit-parts.cz.

RAM MOUNTS SYSTÉMY DRŽÁKŮ
Pevné držení v každé situaci. G
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