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Odborné rady pro dílny
Andreas Schöttler patří od začátku roku 2017 
k renomovaným odborníkům týmu GRANIT v obla-
sti dílenského vybavení.

Obchodníci neznají GRANIT pouze jako 
spolehlivého dodavatele náhradních dílů 
zemědělské techniky, ale využívají jej také 
pro další služby ve svých podnicích. Mnoho 
našich zákazníků objednává dílenské vyba-
vení, přístroje a různé stroje do dílny přímo 
u GRANITU.

 GRANIT nabízí nejen širokou škálu produktů, 
ale je také vždy k dispozici jako technický 
poradce. Značnou mírou k tomu přispívá 
také Andreas Schöttler, který se může pyšnit 
35 letou praxí v oblasti dílenského vybavení. 
Zná velmi dobře trh a plánoval již zařízení do 
mnoha dílen po celém světě. Plní svou práci 
svědomitě a je zná různá úskalí a problémy, 
které mohou při vybavování dílen vznikat.

„Procesy při výbavě dílen bývají velmi rozma-
nité, ale v posledních letech se výrazně 
změnily,“ vysvětluje Andreas Schöttler. „Vozidla 
jsou rok od roku silnější a také větší. Tím, že 
se do nich dostává čím dál více elektroniky a 
existuje široká škála modelů, bývá na vybavení 
dílen kladen stále větší důraz.“ 

Proto přináší Andreas Schöttler jeho dlouho-
leté zkušenosti a znalosti nejen jako produkt 
manager katalogu 4 Průmysl a dílna u GRA-
NITU. Trénuje a postkytuje trvalou pomoc 

kolegům v kanceláři i obchodním zástupcům, 
v případě jejich dotazům jim stojí plně k dis-
pozici a pomáhá přímo i zákazníkům, pokud 
jsou jeho služby potřeba právě tam.

Výhody pro obchodníky jsou zřejmé:  S 
GRANIT jako partnerem se Vám dostává 
především komplexní a koordinované 
péče. Vedle specialistů z jednotlivých oborů 
hrají neméně důležitou roli také obchodní 
zástupci. Právě oni znají velmi dobře pod-
nikání jednotlivých obchodních partnerů, a 
můžou jim tak co nejlépe v daných situacích 
poradit. Obchodní zástupci znají nejen pro-

dukty, které z pravidla obchodní partneři vyh-
ledávají, bývají ale také přímo na místě u 
zákazníka a mohou tak lépe definovat jejich 
poptávky. To umožňuje nalézt ve spolupráci 
s týmem specialistu co nejlepší možné řešení 
pro spokojeného zákazníka.

Při zařízení dílny spolupracuje také firma MF Baumaschinen s GRANIT týmem. Více informací nalez-
nete na následující straně.
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Shop und Werkstattausstattung von GRANIT
Při otevření nové provozovny v Bad Oeyenhausen se  MF Baumaschinen 
spolehli na kompetenci a zkušenost GRANITU.

Stavebnické, stejně jako zahradní a 
zemědělské společnosti patří k zákazníkům 
společnosti MF Baumaschinen GmbH v 
Porýní-Vestfálském Bad Oeyenhausenu. 
2005 majitel Marco Fennel založil zaměření 
na obchod a půjčovnu staveních strojů, stejně 
tak jako opravy a servis firem. V současné 

době jsou zastupovány znnačky jako Kubota, 
Kramer nebo BOMAG.

„Dopadli jsme jako mnoho jiných závodů. 
Při založení společnosti jsme věřili, že jsme 
připravili prostor, který bude dostačující i do 
budoucna. Přece jsme ale překročili naše pro-
storové limity“, dodává Marco Fennel. Po 10 
letech přišel čas na větší prostory.“ Na ploše 
o velikosti 16000 m² vznikla nová budova, 
která se skládá z 1000 m² velkého skladu, 
dílna o velikosti 800 m² a obchod o velikosti 
700 m². 

Při nastavení shopu a dílny ponechal Marco 
Fennel na odbornících z GRANITU. „Od roku 
2012 užíváme náhradních dílů z GRANITU, 
pracujeme s webshopem, spolupracujeme 
se servisním střediskem a využíváme všech 
výhod jako VIP Partneři.

13. a 14. května 
2017 jsme oficálně 
otevřeli naše nové 
prostory. Hosté 
si mohli udělat 
představu o naší 
společnosti a také 
jejím vzniku.

Vybavení dílny 
bylo plánováno 
a přestěhováno 

společně s týmem GRANITU. MF Baumaschi-
nen se rozhodl pro kompletní hydraulický pro-
gram. Z hydraulického programu od GRANITU 
tak přicházejí hadicové lisy FinnPower P20X, 
stroje na dělení hadic a přehledný systém 
etiket a skladu pro GRANIT 
armatury
 

Tým GRANIT gratuloval k novému otevření: GRANIT poradce shopu Philipp Saß, GRANIT vedoucí obchodních zástupců Ludger Paßmann, MF Baumaschinen 
obchodní ředitel Marco Fennel, GRANIT vedoucí prodeje Ralf Kamp, MF Baumaschinen vedoucí prodeje Stefan Wiedersprecher a Marvin Falke jako GRANIT 
Shop poradce Dennis Aldag.



NEU
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GRANIT Filtrační systém 015

K plnění a čerpání hydraulických a mazacích médií.
pro:
• Přenosné & mobilní filtrační jednotky
• Čisté plnění a mytí Befüllen und Spülen
• Vypuštění hlavníhzo filtru
• Zvýšení dostupnosti zařízení
• Zvýšená životnost hydraulických
a mazacích médií.
 
 
Artikl: 85004130

GRANIT Rotátor GR30

Závitový přípoj BSP: G 3/8“
Otáčivý moment (Nm): při 25 MPa: 800
Tlak (bar): 250
Hmotnost (kg): 15
max. tlak (bar): 300
doporučený ol. (l/min):20
max. axiální zatíření dynamické (kN): 30
max. axiální zatíření statické (kN): 15

 

Artikl: 25702801

GRANIT Hadice EN 853 2SN

2SN DN 10 - 3/8“ EN853 87002003L=50m
jmenovitá šířka: DN 10 - 3 8“
rádius (mm): 130
87002003

Artikl: 87000003

NEU

GRANIT Elektromagnetický ventil 
6/2 -Wege

SWV-E (DVS 6, přírubový) 50 l/min
Elektrický přepínatelný ventil, například mezi 2 dvoučinnými 
válci. Ventily jsou pod tlakem přepínatelné. Může být spojeno 
maximálně 5 ventilů.
Artikl 85020012 není součástí balení.
enthalten.
provozní tlak: 315 bar
přípoj BSP: 1/2“
napětí (V): 12

Artikl: 87001000

Hydraulické TOP produkty z GRANIT sortimentu
GRANIT vybral ze svého širokého výběru hydrauliky několik novinek.

NEU

NEU

GRANIT Agregát 
5,5KW-15,4 l/min 70L

Ručně ovladatelný cestný ventil, zpětný filtr s plnicm a 
odvzdušňovacím filtrem, ukazatel znečištní, tlakoměr.
• Provozní tlak max. (bar): 180
• Průtok (l/min): 15,4
• Nádrž (l): 70
• Výkon max. (kW): 5,5
• Objem (cm³/U): 11
• Typ čerpadla: orubené čerpadlo
• Napětí (Volt/Hz): 230/400V-50Hz 
 
Artikl:85004079

GRANIT Čelní nakladač 
KIT LVM92B-R-LS

Ventil čelního nakladače, páka s elektrickým spínačem, Faster 
multi spojka 2PS06-4-12G-F-C. Paralelně ovladatelný ventil. 
• Provozní tlak: Max. 250 bar 
• Zpětný tlak (T) max. 10 bar  
• Jmenotivý průtok: Max. 90 l/min  
• Přípoj P & A-B(BSP): G 1/2“ 
• Přípoj T (BSP): G 3/4“ 
• Přípoj LS (BSP): G 1/4“ 

Artikl: 87001023

NEU

NEU



Každé dva roky se v Eisenachu setkávají 
odborníci své branže. Ve dnech 11. až 13. 
června tomu bude znovu tak. Po desáte se 
tak v Evropě bude konat největší výstava naší 
techniky. Na 250 000 čtverečních metrech 
bude k dispozici téměř 500 vystavovatelů 
v oblastech údržby trávníků, zahradnictví, 
sportovišť nebo údržby golfových hřišť. 

 

S vlastním stánkem zde bude vystavovat 
také GRANIT se svým sesterským podnikem 
Gartenland. Specialisté na Les & zahradu pro 
Vás budou mít přichystanou širokou škálu 
zajímavých témat. Bude také přípaven nový 
katalog 7 Les & zahrada se zhruba 1600 
novinkami.

 
Nabídneme Vám také vzdušující pohledy 
do světa sedaček, zejména pro komunální 
techniku, kde Vám svoji pomoc nabídne 
odborník Friedrich Grewe. Díky mustershopu 
budou mít návštěvníci dojem, jak dobře a 
snadno lze individualizovat obchodní a 
dílenské moduly.S Firmou Stubai a KS Tools 
má také GRANIT velmi úzkou spolupráci. 

Jako malou pozornost obdrží každý 
parnet u GRANITU na předložení 
tohoto kuponu klobásu.

GRANIT
V demoparku 2017 prezentuje GRANIT 
prezentuje GRANIT svoji nabídku.

Místo A128/130

Name, Vorname Firma

Kunden-Nr. PLZ, Ort

COUPON

Thüringer Bratwurst

Bei Abgabe des Coupons am Stand A128/130
erhalten Sie eine Thüringer Bratwurst gratis!
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