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GRANIT MAGAZÍN PRODEJCŮ

V novém GRANIT katalogu hraček pro 2019/2020 najdete všechno, co srdce ráčí.  
19 značek, 220 stran her a zábavy s okolo 150 novými hračkami a celkem 1 826 položkami 

rozzáří oči dětí.

Hodnotné hračky známých značek jako Bruder, SIKU, Schuco, Schleich a BIG tvoří znovu 
pestrý výběr pro velké a malé. Při vzniku katalogu byl již pilně vyzkoušen. Hračky 
pro doma i venek – různá šlapadla, vozítka, puzzle a bagry na pískoviště – byly 
našimi zkušenými testovateli zevrubně prověřeny. Nové stránky s lístky na přání 
a veselé vymalovávací obrázky dovršují katalog.  Tak přinese mladým vybírání 

ještě více radosti do budoucna.

Pro prezentaci katalogu ve vlastní prodejně jsou 
samozřejmě k dostání vhodné sběratelské poličky a plakáty. 
Katalogy jsou k dostání u příslušných pracovníků vnějších služeb nebo přes 
zákaznické centrum, tel. 566 523 005. 

NOVÝ GRANIT KATALOG HRAČEK JE TU!
Přizpůsobeno pro dobrodruhy, nástupce zemědělců, přátele puzzle a juniorské hobby kuchaře .

Navšívte nás na AGRITECHNICA, nejvýznamnějším veletrhu zemědělské 
techniky. Najdete nás od 10. do 16. listopadu 2019 na veletržní 
ploše v Hannoveru v hale 2 na stánku E20. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu!

AGRITECHNICA 2019
10.  A Ž  16 .  L IS TOPADU 2019 
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Závazek GRANIT kvality je jednou z našich největších hodnot. Proto dos-
tává významné místo pravidelné a fundované prověrky kvality. Proto stále 
rozšiřujeme management kvality v našem sídle Heeslingen. 

 23 spolupracovníků/-nic managementu kvality spolupracují s mezinárod-
ními prodejními kancelářemi , různými odbytovými kancelářemi GRANIT i 
dodavateli z celého světa. 

Úkoly v mnoha směrech, podpořené vlastní laboratoří, zahrnují technický 
výzkum nových produktů, které mají být přibrány do portfolia značky GRANIT 
, stejně jako požadavky záruk a reklamací. Také pravidelné kontroly zboží 

jsou důležitou částí  managementu kvality. Interní laboratoř je vybavena 
nejmodernější zkušebních a měřicích zařízení. Patří sem mj. i měřič tvrdosti, 
jiskrový spektrometr a 3D-měřicí rameno. Tak mohou být řádně ověřeny 
funkce, materiál. vlastnosti a rozměry jednotlivých produktů.

Dalším těžištěm je optimalizace kvalitářských procesů a poradenství s ohle-
dem na zákonná ustanovení. Také zprostředkování alternativních dodavatelů 
je v odpovědnosti kvalitativního managementu. A tak je téma kvalita v 
GRANIT již při plánování a vývoji nových produktů stavěno do popředí.

MISE: KVALITA
Velký význam, rostoucí tým - náš management kvality.

 SPECIÁL PODZIM/ZIMA
Nový speciál Podzim/Zima nabízí opět mnoho zajímavých produktových taháků a exkluzivní bonusový program.

Máme shromážděny pro Vás mnohé produktové hity z kategorií půdní technika, stavební stroje, 
zahrada a les, oblečení, hydraulika a průmysl, dílna, spotřební materiál i elektrika v našem novém 
speciálu Podzim/Zima. Na 92 stranách najdete naše speciální nabídky pro aktuální sezónu. Speciál 
Podzim/Zima je platný od 1. října do 31. prosince.

Široká produktová paleta sahá od Profi-brusky na řetězy od midi jolly, který přesvědčuje 
kompaktním provedením a lehkým ovládáním, až po hovězinové rukavice od GRANIT, ve 
kterých je práce i při nízkých teplotách do -30°C možnou. Pracovní světlomet a dálkově 
ovládané osvětlení pro osvětlení pole a flexibilní nasazení na zemědělských strojích naší 
vlastní značky, Vám umožní práci v tmavém ročním období. S 96-dílnou sadou GRANIT 
Spray Set dostáváte nejdůležitější mazivo přímo v balíčku. S našimi kotouči na broušení 
a řezání získáte navíc zdarma HIKOKI úhlovou brusku.
Velkým hitem je dílenský vozík v GRANIT Edition od HAZET. Naplněný hodnotným 
nářadím, máte vždy připraveno správné nářadí. 

Mimo to má připraven exkluzivní bonusový program pro Speciál Podzim/Zima atrak-
tivní prémie z oblastí Zábava, Outdoor, Grilování i Hry a Legrace. S každou produktovou 
kategorií můžete sbírat v průběhu určeného časového rámce cenné bonusové body.                    

                                                                                             Kdo si bude zvláště dobře vést, může si nashromáždit na plochý televizor nebo stolní fotbal.

»» GRANIT

Pracovní»světlomet»LED»7001

Obj. č.: 707997001 

• pro dálkové osvětlení

• Rozsah napětí (V): 11 - 32

• Jmen. napětí (V): 12 / 24

• Příkon (W): 60 

• Zdroj: 12 x výkonná LED

»» HAZET

Dílenský»vozík»„Assistent“»179NX-8»

s»206-díl.»sadou»nářadí

Obj. č.: 6249901 

• S nerezovou pracovní plochou

• Celková délka: 786 mm

• Výška: 1 020 mm

• Šířka: 518 mm 
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FLEXIBILNÍ – TAKÉ POD VYSOKÝM TLAKEM

2SC»ABRAZON-X

2SN»K»EXCEEDS

Hydraulické hadice od GRANIT jsou inovativním řešením problémů.

Výběr správné hydraulické hadice může být náročná. Zohlednit se 
musí především provozní tlak, druh média, požadovaný poloměr 
oblouku a provozní teplota . Když tato kriteria nehrají perfektně 
dohromady, je o problémy a škody postaráno.

GRANIT nabízí rozáhlý sortiment hydraulických hadic, aby se vyšlo 
všem požadavků klientů. Hitem našeho sortimentu jsou multita-
lenty naší vlastní značky, hydraulické hadice 2SC-K EXCEEDS a 2SC 
Abrazon-X. Záleželo nám při produkci hydraulic. hadic zvláště na 
tom, aby byly mnohostranně použitelné, ale kvalita tím netrpí. Proto 
plní nebo překračují naše hydraulické hadice všechny DIN-normy 
pro EN 857 2SC. Ve věci pracovního tlaku je 2 SC-K EXCEEDS před 
touto normou. Proto jsou především pro nasazení ve vysokotlakých 
vedeních dobrou alternativou.

Obě hadice se vyznačují vysokou odolností vůči ozónu, povětrnosti 
a oleji. Tím se opotřebovávají na rozdíl od běžných modelů pomaleji. 
jsou určeny pro minerální oleje a syntetické nebo na bázi vody 

vyrobené hydraulické kapaliny a v teplotním pásmu -40°C až +100°C, 
dočasně dokonce až +120°C. Proto se hodí ideálně pro nasazení ve 
stavebních a zeměd. strojích.

Hadice jsou k dostání ve jmen. délkách a tím variabilně přizpůsobitelné 
na osobní požadavky.

Obj.»č. Název Jmen.»délka Vnější»Ø»»
(mm)

Provozní»tlak»»
(bar)

Trhací»tlak»»
(bar)

Hmotnost»»
(g/m)

Ohyb.poloměr»»
(mm)

87001320 2SC/R16 DN 6 UHMWPE L=50 DN 6 - 1/4“ 13,9 400 1600 323 50
87001321 2SC/R16 DN 8 UHMWPE L=50 DN 8 - 5/16“ 15,2 350 1400 366 55
87001322 2SC/R16 DN10 UHMWPE L=50 DN 10 - 3/8“ 17,9 330 1320 466 65
87001323 2SC/R16 DN 12 UHMWPE L=50 DN 12 - 1/2“ 21,1 275 1100 624 90

Obj.»č. Název Jmen.»délka Vnější»Ø»»
(mm)

Provozní»tlak»»
(bar)

Trhací»tlak»»
(bar)

Hmotnost»»
(g/m)

Ohyb.»
poloměr»(mm)

87001400 2 SC-K DN 06 - 1/4“ L=50 DN 06 13,4 450 1800 299 45
87001401 2 SC-K DN 08 - 5/16“ L=50 DN 08 15 420 1680 367 60
87001442 2 SC-K DN 10 - 3/8“ L=50 DN 10 17,4 385 1540 472 70
87001443 2 SC-K DN 12 - 1/2“ L=50 DN 12 20,6 345 1380 618 90


