
GRANIT PARTS C.V., Nijverheidsweg 5, 7031 BW Wehl, Tel. 0314-684741, sales.nl@granit-parts.com www.granit-parts.nl

ALLEEN DE BESTE MERKEN

ROCKINGER

Member of JOST-World

HET GRANIT BULLETIN

A
PR

IL
  2

01
9

Van de hydrauliekslang service van GRANIT wordt door dealers 
veel gebruik gemaakt. Als een dealer hier gebruik van maakt dan 
verstuurt GRANIT nog dezelfde nacht de gewenste slang van de 
juiste lengte met daarop de koppelingen geperst. Op deze manier 
kunt u ook uw klanten helpen aan slangen die u niet zelf op 
voorraad heeft liggen.

Om het bestelproces nog eenvoudiger, handiger en betrouwbaar-
der te maken voor u als dealer, heeft GRANIT nu de moge-
lijkheid in de webshop geïntegreerd om de gewenste slang met 
slechts een paar klikken samen te stellen en te bestellen. Dit kan 
via het menupunt „Service“ of via het menupunt „Zoek tools“. 
Hier vindt u het menupunt „Hydrauliekslang configurator“. Hier 
kunt u met behulp van een dropdownmenu snel uw keuze maken 
uit één van de 65 verschillende soorten en de maten slang.

In de tweede stap selecteert u de gewenste perskoppelingen, 
geeft u de gewenste lengte in millimeters aan en kunt u aanvul-
lende opmerkingen plaatsen, zoals een barstbeveiliging of een 
beschermspiraal (de delen van deze opmerkingen worden niet 
meegenomen in de later weergegeven totaalprijs of de offerte). 
Het is ook mogelijk om de verdraaiing in graden te specificeren.

Gedurende het invoeren, ziet u een driedimensionale, beweeg-
bare weergave van de slang. Bovendien worden hierbij alle arti-
kelen afzonderlijk en met afbeeldingen weergegeven om onjuiste 
bestellingen zoveel mogelijk te voorkomen.
De hydrauliekslang configurator reduceert niet alleen het aantal 
fouten, ook kunt u hiermee zeer snel de juiste hydrauliekslang 
bestellen. GRANIT levert iedere slang, die is geconfigureerd uit 
via nachttransport.

In de GRANIT webshop vindt u vanaf nu de praktische hydrauliekslang configurator, 
waarmee u in slechts een paar stappen de benodigde hydrauliekslang kunt bestellen.

DE EENvouDIgE WEg NAAR EEN 
NIEuWE HyDRAuLIEKSLANg
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De winter loopt ten einde en zoals ieder jaar komen zodra de eerste 
warme dagen voor de deur staan ook de eerste landbouwmachines voor 
een airco servicebeurt naar de dealer. Wat voorheen routine was, kan in 
2019 in sommige gevallen een uitdaging zijn. Dit omdat sommige fabri-
kanten de airconditioningsystemen van hun nieuwe voertuigen al dit jaar 
voorzien van het klimaatvriendelijke koudemiddel R1234yf.

Voor dealers van landbouwmachines is het hierdoor niet alleen nood-
zakelijk om twee verschillende koudemiddellen op voorraad te houden. 
Vanwege het feit dat koudemiddel R1234yf brandbaar is, dient u ook de 
beschikking te hebben over een tweede servicestation, inclusief acces-
soires.

Om het u als dealers zo eenvoudig mogelijk te maken, brengt GRANIT de 
airco special uit, die geldig is t/m 30 september 2019.

Hierin vindt u servicestations voor airco‘s voor koudemiddel R134a en 
R1234yf. Met de Konfort 780 R Bi-Gas heeft GRANIT zelfs een apparaat in 
het assortiment dat voor beide koudemiddelen kan worden gebruikt.
Naast de servicestations in verschillende uitvoeringen bevat deze special 
van 20 pagina‘s ook verschillende praktische toebehoren zoals contrast-
middelen, lekdetectieapparaten, meetapparatuur en slangen. Of te wel 
alles wat u nodig heeft voor de professionele aircoservice, tegen scherpe 
prijzen.

Daarnaast vind u in deze special verschillende tips van onze werkplaats 
specialisten die uw dagelijkse werkzaamheden zouden kunnen vereenvou-
digen.

AIRcoSERvIcE IN DE TIjD vAN DE F-gAS-RIcHTLIjNEN 
Momenteel werken de aircosystemen van de meeste landbouwmachines met het koudemiddel  
R134a. Enkele fabrikanten zijn bij de eerste series reeds dit jaar overgestapt naar het nieuwe 
koudemiddel R1234yf.

»» WAECO»
Koudemiddel»R1234yf

Bestelnr.: 6528887100016  
 
Dit koudemiddel is geen vervan-
ging voor koudemiddel R134A in 
bestaande systemen. Vanwege de 
daarin gebruikte materialen en de 
ontvlambaarheid, wordt ten sterk-
ste aangeraden dit koudemiddel 
niet te gebruiken in systemen die 
daar niet voor zijn bedoeld.
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»» TEXA»»
Konfort»705R»OFF»ROAD
Bestelnr.: 7790900003

• Uitgerust met grote ongevoelige achterwielen, speciaal gevuld met schuim 

• Een robuuste metalen steun voorin vervangt de wielen en verhoogt de stabiliteit 

• Een weegschaalvergrendeling speciaal ontwikkeld voor gebruik buitenshuis voor-  

   komt problemen met oneffenheden in de bodem of schokken  

• Met LCD-display, blauw 4 x 20, verlicht en helder  

• Aansturing van de database en opslag van de uitgevoerde diensten via SD-kaart  

• Vulnauwkeurigheid +/- 15 g, automatische olie-injectie (tijdgestuurde functie)  

• 2 handbediende kleppen voor de service slangen 

• Automatische compensatie van de lengte van de service slangen  

• Automatische onderhoudsmelding, weegschaalvergrendeling 

•  Meertalige software  

• Uitvoering koudemiddel R 134a 

• Tankinhoud 10 kg

»» GRANIT»»
Aircospray
Bestelnr.: 320320104

• Inhoud: 100 ml  

• Absorbeert onaangename geuren, laat een aangename frisse geur achter.   

Plaats de bus in het midden van het interieur. Schakel de airconditioner/blazer  

op circulerende lucht, druk de sproeikop tot deze vergrendelt. De bus wordt 

volledig leeggemaakt, nadien goed ventileren.  

»» GRANIT»»»
Starterset»koffer
Bestelnr.: 6520010053

Bevat alle belangrijke hulpmddelen voor 

de professionele aircoservice.. 

 

Leveringsomvang: 

• PAG 46  

• Solarthermometer  

• Handschoenen  

• UV-bril  

• UV-lekzoekadditief  

• MINI LED UV zaklamp  

• Beschermbril  

• Aircoservice sticker  

• Adapter voor R134a en 1234yf 

»» GRANIT»»»
Koudemiddelafzuigstation

Bestelnr.: 6520010129

3/4 droogloop, ook voor hogedruk-koudemiddelen  

voor de extractie van alle veiligheidskoelmiddelen (geen brandbare gassen)   

van de koelmiddelklasse A1, extreem krachtige, olievrije 1/2 pk compressor,  

eenvoudige zelfreiniging van de unit, om met een ander koelmiddel te kunnen  

blijven werken, zijn drooglooprotoren niet geschikt, om alleen koudemiddel zonder   

olie (nieuw koudemiddel) te vervoerent. Ontwerp: met reinigingsfunctie: 

 Toepassing: geschikt voor alle veiligheidskoelmiddelen.

Leveringsomvang: 

• Slangen: 1 x blauw, 2 x rood (1,5 m met kogelkraan), 1 x geel (1,8 m) 

• R134a Automotive snelkoppelingen 

• 2-kleppen testfitting voor het verdelen en controleren van de druk, type M2W 
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In de tuin & park special van GRANIT vindt u ook dit jaar weer 
vele highlights op het gebied van de tuin & park sector. Op meer 
dan 70 pagina‘s hebben de specialisten van GRANIT wederom 
een   uitgebreid aanbod samengesteld dat geldig is t/m 31 juli 
2019. Dit is dus een interessant moment om uw voorraad op peil 
te brengen voor het komende seizoen, maar ook bij last minute 
bestellingen kunt u profiteren van scherpe prijzen.

In deze special vindt u onderdelen en toebehoren op het gebied 
van maaimessen en bosmaaiers, onderdelen voor motoren, 
onderdelen voor maaimachines, werkplaatsuitrusting, smeer-
middelen, bedrijfs- en hulpstoffen, tuingereedschappen, berege-
ningstechniek en onderdelen en accessoires voor personenwagen 
aanhangers.

Naast vele van onze reeds bekende artikelen, zijn er ook verschil-
lende noviteiten in de special opgenomen.

Waaronder Pro Cut nylon maaidraden met een robuust vierkant 
profiel. De scherpe snijkanten van het vierkante profiel maken een 
veelzijdig en betrouwbaar gebruik mogelijk.

Het tweede type nieuwe maaidraad zijn de Alu Line Nylon 
maaidraden in het ronde en stervormige zeskantprofiel. De 
gepatenteerde nylon-copolymeersamenstelling van hoge kwaliteit 
wordt afgewisseld met aluminiumdeeltjes, waardoor de warmte-
ontwikkeling aanzienlijk wordt verminderd en het versmelten van 
de draad zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Andere noviteiten zijn de kegelborstels met kunststof haren 
voor de milieuvriendelijke onkruidbestrijding met de bosmaaier 
op pagina 4, de begrenzingskabels voor robotmaaiers en 
begrenzingskabel reparatiekit vanaf pagina 2.

Vele van onze reeds bekende artikelen maar ook vele nieuwe artikelen vindt u tegen 
scherpe prijzen in onze nieuwe tuin & park special.

TuIN & PARK SPEcIAL MET INTERESSANTE 
AANBIEDINgEN
 


