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Aby mohl svým zákazníkům nabídnout nejvíce poptávané, často potřebné a poprvé nabízené 
zboží za atraktivních podmínek, přináší GRANIT pravidelně speciální nabídky. 

Právě nově vydávaný Speciál Lesní technika je platný do 31.12.2019. Na 56 stranách je 
k nalezení skoro 680 užitečných náhradních a spotřebních dílů a praktické nářadí pro 
lesní práce. Při výběru produktů hleděli odborníci pro lesnictví z GRANIT na širokou 
nabídku. K tomu využili i početnou odezvu odborné klientely. Vznikl Katalog o sedmi 

kapitolami: od pilových řetězů a vodicích lišt přes těžbu/péči o stromy, ochranu při 
práci/značkovací a měřicí techniku, díly 2-takt. motorů/zapalovací svíčky až po 
kanystry & příslušenství/maziva.

Velmi praktické: Endurance Cut vodicí lišty. Kity mají oproti jednotlivým cenám 
výrobků cenovou výhodu. Jsou k dostání v délkách 30 až 50 cm a s dělením 

řetězu od 3/8“ LoPro přes 0.325“ až do 3/8“. Jsou uzpůsobeny pro motorové 
pily výrobců Dolmar, Efco, Husqvarna, McCulloch, Oleo-Mac, Partner a Stihl.

Dalším hitem jsou Endurance Cut Harvester řetězové pily v obvyklé Endur-
ange Cut kvalitě. Die Harvester řetězové pily se skládají z legované oceli a 
mají díky vícenásobnému chromovému povrstvení zlepšenou trvanlivost. 
Výškový profil řezných zubů dovoluje účinný řezný výkon a einen lepší 
odnos třísek. Větší nýty a široké ložné plochy garantují trvalou odolnost. 
Tomu byla přizpůsobena řezná šířka a úhel ostří optimalizován.
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 GRANIT MAGAZÍN PRODEJCŮ

NABÍDKY PRO LESNÍ PRÁCE A TECHNIKA LESNICTVÍ
Ve Speciálu Lesní technika 2019 od GRANIT mnoho novinek a hitů.



Od října 2019 do dubna 2020 probíhá nový školicí program GRANIT. Nabízí 
dohromady výukových a pokračovacích vzdělávání s certifikacemi o odbornosti 

a technická školení. Program zaujímá oblasti elektro- a klimatizační tech-
niky, dieselmotorů a hydraulických systémů a rovněž oblasti zahrada a les. 

Semináře budou prováděny kvalifikovanými specialisty, kteří zčásti přicházejí 
od výrobců. Navíc poběží semináře z odvětví komunikace, prodej, marke-

ting a organizace provozu.

16 nabízených školení se koná poprvé. V tom je pět nových odborných 
osvědčení, dva obnovovací kursy pro zatím nejoblíbenější osvědčení, 
jedno školení k ovládání Jaltest diagnostického systému a jedno pro 
malé motory diesel speciálně pro obchodníky se zem. stroji a moto-
risty. Oblast komunikace byla vybavena třemi novými semináři 
a aktuální téma ochrana údajů v zeměd.technice je také částí 

nového programu.

Dále byla přibrána další tři nová působiště. Tak mohou účastníci volit ze školení na deseti místech 
mezi Rendsburgem ve Šlesvicku-Holštejnu a Landsbergu na Lechu v Bavorsku. 

Všechna školení byla průběžně přepracována a přizpůsobena aktuální technice, změnám v 
zákonech a novým trendům, aby byly účastníkům zprostředkovány nejnovější znalosti. Navíc 
jsou všechna školení založena tak, aby byla co nejblíže praxi, aby se absolvent mohl zařadit 
do provozu. Úzká spolupráce s externími lektory z IHK, TÜV Rheinland a VDBUM zajišťuje 
další kvalitu.

Všechny informace jsou na:
www.granit-parts.com/service/granitacademy
GRANIT zákazníci se mohou jednoduše přihlásit přes Webshop. 
Při online přihlášení se získává 2 % rabat, další 3 % obdrží, 
ti objednávající, kteří se zapíší do 30. listopadu 2019 na některý z kursů.

Agrární čistidlo GRANIT je tekuté univerzální čistidlo a rychloodmašťovač 
na bázi uhlovodík-alkoholové. Hodí se pro údržbu, opravy a montáž při 
extrémním zamaštění a zatvdlé pryskyřici, k odmaštění a aktivování dílů 
před slepením a lakováním a bezezbytkovém očištění.

GRANIT Zinkový sprej hell Alu tvoří stříbrně-šedý kovový povrchový lak na 
bázi z vysoce čistého prášku z kovového zinku, který poskytuje prvotřídní 
antikorozní ochranu a optimální optiku kovového povrchu. 
Zinkový sprej má vysoký podíl zinku (99%), dobrý odtok i výbornou odolnost 
před oděrem. Slouží jako ochrana před korozí železných a ocelových povrchů, 
ochrana svárů , k vylepšení poškozených kovových povrchů i k ochraně dílů 
karosérií a výfukových souprav.

Se svou měděnou pastou má GRANIT navíc synthetickou měděně zbarvenou
víceúčelovou pastu s pigmentem mědi v programu. Měděná pasta má vyso-
kou schopnost snášení tlaku a výborné oddělovací účinky, je odolná vodě a 
chrání před korozí, oxidací a zteřením.
Dá se nasadit pro mazání základní a s tenkým filmem, k omezení oděru a 
obroušení, k mazání při oddělení pro spolehlivou, betproblémovou demontáž, 
k ochraně šroubových spojení a k dosažení rovnoměrného tření.

V dílnách získává na významu určení stavu stupně opotřebení závěsových 
spojek, kulových systémů, nucených spojů, tažných oček a také kalot 
(kulových výsečí). To spočívá mj. v tom, že TÜV a další dohledové orgány 
při prověrkách zkoumají tyto díly podrobněji. 

Má tedy pro odborné dílny smysl, aby nabízely tento servis také převším 
svým zákazníkům. Proto uvádí ve své nabídce GRANIT speciálně pro toto 
použití nyní nový testovací kufr výrobce WALTERSCHEID. Tento kufr PK-WAL 
obsahuje kompletní sortiment měřidel a nářadí k určení stupně opotřebení 
agro- a lesnických spojovacích ařízení. 

K nářadí patří např. nářadí pro hřídelové matice, zkoušecí kulová úseč a 
měřidla pro nucená spojení, Piton-Fix spojovací zařízení, čepové spojky, 
kulové spojky a kaloty. V dodávce je navíc obsažena rozsáhlá doprovodná 
dokumentace s údaji o hranicích opotřebení, kalibrovací informace pro interní 
sledování a také speciální osvětlení.
Kvůli rostoucí velikosti strojů a přívěsů a z důvodu a s tím souvisejícími 
vyššími silami se zvyšuje opotřebení těchto zapojení. Současně představují 
vyšší rychlosti a hmotnosti nezanedbatelné nebezpečí, pokud se spojení 

náhle poruší. Dobré poradenství a odpovídající prověrka spojení by měl 
každý odborný obchodník Fachhändler nabízet.
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VYZBROJENI PRO VŠECHNY VÝZVY ČIŠTĚNÍ, OCHRANA, MAZÁNÍ

NOVÝ TESTOVACÍ KUFR OD WALTERSCHEID

GRANIT Akademie nabízí vhodný program rozsáhlého dalšího vzdělání  
v zemědělské technice, stavebních strojích a zahradnictví.

Veškeré spotřební látky, které jsou potřeba v dílně – GRANIT je dodává v nejlepší kvalitě.

Prověření stupně opotřebení přívěsových spojek je nyní možné daleko jednodušeji.

Obj. č.: 320320123    Obj. č.: 320320125 Obj. č.: 320320126     

»» WALTERSCHEID

Testovací»kufr

Obj. č.: 7708005546
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OPRAVÁŘSKÝ SERVIS ELEKTRONIKY V ILGENFRITZ
Od počátku roku u GRANIT nabízený servis oprav od  
Ilgenfritz zahrnuje nejrůznější opravy různých konstrukčních částí.

GRANIT nabízí ve spolupráci s Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. 
KG speciální opravy elektronických částí. zaslané komponenty jsou 
v prvním kroku testovány separátně nebo v kompletním systému 
PC-řízení. Defektní části jsou návazně vyměněny a poté prověří druhý 
standardizovaný test úplnou funkčnost.

K nabídkám servisu patří mj. opravy displejů. podle typu poškození je 
displej nebo dotyková obrazovka vyměněna, podsvícení nebo šachta 
pro SD/USB/paměťovou kartu opraveno nebo obnovena funkce již 
nejdoucího displeje.

U defektů obslužného terminálu nabízí Ilgenfritz výměnu fóliových 
klávesnic, disků, displejů a dotyk. obrazovek jakož i kompletní opravy 
terminálů. 

NYNÍ NOVĚ
BOSCH»SB23»CAN-BUS»VENTILY
• Systémová diagnóza je možná elektronicky a mechanicky
• Opravy/výměny mechanických a elektronických 
 dílů

• Zkoušení elektronických a mechanických funkcí  
 na zkušebně

PŘÍKLADY DALŠÍCH OPRAV:
PŘÍSTROJOVÉ»DESKY»/»ZOBRAZOVACÍ»JEDNOTKY
• Zprovoznění ukazatelů rychlosti, otáček, teploty a paliva   
 

• Výměna displejů 
• Náhrada skleněných krytů
• opravy řady funkcí

JOYSTICKS»/»PÁKY»POJEZDU
• opravy tlačítek Joysticků
• opravy vadných funkcí
• Výměna fóliových klávesnic
 
Veškeré opravy jsou prováděny spolehlivě, rychle a vysoce kvalifi-
kovanými pryacovníky. Díky digitálnímu pořizování a dokumentaci 
všech zakázek na opravy může být sledován aktuální status opravy. 

Pro bezplatný odvoz použijte jako obvykle naši poptávku na odvoz 
na GRANIT webshopu pod Service / Service-Center.


