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 GRANIT MAGAZÍN PRODEJCŮ

GRANIT si stojí jako partner prodejců vždy za vynikajicí kvalitou. Z této 
motivace jsme vytvořili novou řadu nářadí GRANIT BLACK EDITION. 
Nové nářadí je určeno exkluzivně pro odborný prodej a zapůsobí pré-
miovou kvalitou za atraktivní cenu.

Ve GRANIT BLACK EDITION se setkávají kvalitní materiály, nejvyšší únos-
nost a moderní design. Tak můžeme dostačit nejvyšším nárokům a Vám 
nabídnout nářadí pro každou práci a oblast použití. 

Díky nejlepšímu materiálu, jako je chrom-vanadiová ocel je naše nářadí 
zvlášť trvanlivé a robustní. Nadprůměrné technické standardy, zejména 
vysoký krouticí moment nad DIN-standard u našich ráčen až k podstatně 

delší čepeli v protikladu k obvyklým šroubovákům, vyznamenávají naše 
GRANIT nářadí. Aby GRANIT BLACK EDITION dodržela, co slibuje, pro-
vádíme četné zkoušky kvality v našem domovském centru kvality v 
Heeslingenu, a také za podpory externích zkušeben.

Hodnotné sady nástrčkových a šroubových klíčů, 
šroubováků, bitů a úhlových klíčů jakož i kleští, kladiv a 
svěráků tvoří startovní sortiment naší nové GRANIT BLACK  
EDITION. Detaily najdete v naší spec. nabídce k uvedení naší nové 
řady nářadí, která je platná od AGRITECHNICA až do 31. ledna 
2020 gültig ist. K podpoře prodeje Vám navíc nabízíme sto-
jan s letáky se všemi důležitými informacemi ke GRANIT BLACK  
EDITION. Máte-li 
zájem, obraťte se na 
nás.

Na výstavě AGRITECH-
NICA se můžete sami 
přesvědčit o našem 
novém nářadí. Najdete 
nás v hale 2 na stánku  
GRANIT č. E20.

GRANIT BLACK EDITION
JEDNODUŠE SKVĚLÉ NÁŘADÍ – EXKLUZIVNĚ PRO ODBORNÝ PRODEJ

ROCKINGER

Member of JOST-World

JEN TI NEJLEPŠÍ V SORTIMENTU:

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

N O V É



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

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

GRANIT SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU NA VÝSTAVĚ AGRITECHNICA! 
NAJDETE NÁS OD 10. DO 16. LISTOPADU V HALE 2 / E20

Vrchol roku, AGRITECHNICA v Hannoveru, je za dveřmi. Využíváme hlavní akce 
v oboru zeměd. techniky také letos, abychom prodejcům představili početné 
novinky. Od produktů známých výrobců ze všech oborů sortimentu přes náš 
nově rozvinutý Shop-Systém až k světové premiéře naší vlastní řady nářadí 
BLACK EDITION, má stánek v GRANIT PARTS v nabídce několik vrcholů.

Prodejci najdou na našem stánku aktuáln trendy k tématům zpracování 
půdy, motory a filtrace i Elektrika a Traktorové sedačky. Naše nejnovější 
obory zved. vozíky a díly staveb. strojů najdete rovněž na GRANIT stánku. 
Přirozeně budou k dispozici pro Vás ve všech oborech sortimenu experti pro 
rady a předvedení výrobků. 

Nejrůznější exponáty demonstrují poslední vývoj v zeměd.technice a sektoru 
staveb. strojů. Poprvé bude na AGRITECHNICA k vidění: Nově vystavěný 
Shop-Systém od GRANIT. Naši kompetentní Shop-experti Vám rádi ukáží jak 
s moderní a příjemnou prezentací zboží dosánout většího obratu. Specialisté 
na nářadí od HAZET Vám ukáží nejnovější trendy a budou Vám na GRANIT 
stánku exkluzivně k dispozici.

 GRANIT Webshop-tým Vám navíc zodpoví všechny otázky k GRANIT webs-
hopu a ke GRANIT App. Také pro vše kolem GRANIT Partnershop a s tím 
spojené možnosti obsloužit online stávající a nové klienty,Vám stojí GRANIT 
tým k dispozici. 

Pohled do budoucnosti byl patronem i pro celkové obnovení našeho stánku. 
Jeho moderní design s atraktivní LED-technikou symbolizuje naše směřování k 
dalšímu rozvoji podniku. Zároveň bychom chtěli našim prodejcům nabídnout co 
nejříjemnější prostředí k rozhovorům v uzavřené expozici. 

S naším partnerem AGRARTECHNIK Vám předvádíme také Dílnu 4.0 . Tým 
Andrease Schöttlera Vám ukáže různá řešení z propojené dílny. Ať ulehčení 
práce, snížení námahy s administrativou nebo zvládnutí úplně nových úkolů, 
nechte si poradit od expertů GRANIT týmu a našich partnerů.

Celý tým GRANIT se těší na Vaši návštěvu!

Zažijte zajímavé novinky z oborů 
Motory a technika, elektro, stavební stroje & zvedací vozíky 

ŽIVĚ NA STÁNKU:

NAŠE DÍLNA 4.0 I MNOHO NAŠICH PREMI-
OVÝCH DODAVATELŮ JAKO HIKOKI, KS TOOLS  
A BLITZ NAJDETE V HALE 2 / STÁNEK E31.

GRANIT Shop-System & BLACK EDITION HAZET nářadí Dílna 4.0 na stánku E31 přímo vedle GRANIT expozice v hale 2

GRANIT Webshop, App a Partnershop

ATTRAKTIVNÍ NABÍDKY, ZAJÍMAVÉ ROZHOVORY  
A KUCHAŘSKÉ DOBROTY ČEKAJÍ NA VÁS 
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NEJKRÁSNĚJŠÍ DOBA V ROCE
S investičním zbožím Speciál od GRANIT PARTS modernizovat dílnu

 » BLITZ 

Zařízení pro uchycení kol Agri Hydrolift 

S2 8,2T

Obj. č.: 7790300032 

• Nosná síla: 2 x 8,2 t

• Čas zdvihu: 78 sec.

• Čas klesání s nákladem: 54 sec.

• El. motor: 3 KW

• Šířka: 1 845 mm

• Výška: 2 590 mm

• Hmotnost zvedáku: 720 kg

 » GRANIT

Regál s robotickými sekačkami MRR5

Obj. č.: 7791200288

• Výška: 1 766 mm

• Šířka: 900 mm

• Délka: 1 398 mm

• 4 řiditelná kolečka D 125 mm s brzdou

• Ohranění dna zásuvek 

  jako ochrana před sjetím

• Odkládací deska 1 200 x 690 mm

• Nosná síla 250 kg

2019 ubíhá rychlými kroky, to znamená, že je čas vyzbrojit se na příští rok. GRA-
NIT Speciál Investičního zboží představuje na 48 stranách kolem 160 výrobků, 
které vyzbrojí Vás a Vaši dílnu pro nastávající úkoly. S letošním Speciálem 
Investičního zboží prochází průvod dílnou od A jako absorbování zplodin 
do Z jako zkoušečka hřídelí: U nás najdete zaručeně vhodný produkt pro 
Váš investiční plán.

Dílna 4.0 je důležitým tématem ve Speciálu Investičního zboží. Sítěmi 
propojená technika v budoucnu velmi ulehčí práci v dílně. První kroky 
v tomto směru mohou například učinit s nářadím na vypouštění oleje 
mobil Lubetronic 200 AC od HORN TECALEMIT. Přístroj komunikuje 
samostatně s Vaším Dealer Management Systémem (DMS) a tak 
pomůže zjednodušit Vaše pracovní procesy a sníží Vaši práci s 
obstaráním.

V dílně budoucnosti mohou být nabídnuty také zcela nové služby. 
Se vhodnými přístroji můžete doplnit Vaši nabídku např. o zkoušku 

lesnických kladek. Nový GRANIT regál robotických sekaček Vám pomůže pro přehlednou prezentaci a skladování.

Informujte se navíc o tom, jak můžete zredukovat daňové zatížení s investiticí v provozním zboží s nízkými náklady. Samozřejmě nabízíme 
náš nákladnější sortiment také s možností leasingu. Tak se stane pořízení zařízení pro uchycení kol jako Agri Hydrolift od Blitz výhodnějším, 
než se zdá. Zařízení usnadní širokou paletu dílenských prací a je nejúspornější alternativou k instalaci dílenské jámy. Příjemný vedlejší efekt: 
s úplným splacením splátek leasingu můžete navíc uspořit na daních. V případě zájmu se na nás laskavě obraťe.


