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Landbouwers en loonwerkers 
hebben vaak een groot machi-
nepark. Naast trekkers en oogst-
machines zijn dit verschillende 
soorten andere machines, bedrijfs-
voertuigen, enz. Vaak komen 
deze machines van verschillende 
merken.

Hierdoor is het voor landbouw-
mechanisatiebedrijven vaak niet 
eenvoudig om voor alle voertuigen 
van hun klant de juiste service aan 
te bieden als het op het uitlezen 
van foutcodes aan komt en de 
bijbehorende reparaties. Met de 
Jaltest AGV heeft GRANIT een 
universeel diagnose-apparaat 
in het assortiment, dat u dankzij 
individuele stekkers en kabels en 
een uitgebreide software van vele 
fabrikanten binnen de landbou-
wmechanisatie- en bedrijfsvo-
ertuigenbranche veelzijdig kunt 
gebruiken. De fabrikant Cojali is 
voortdurend bezig om dit systeem 
nog verder uit te breiden en komt 
regelmatig met updates.

Een ander voordeel zijn de talrijke 
mogelijkheden die de Jaltest AGV 

biedt. Zo kunnen foutcodes wor-

den uitgelezen, interactieve 
elektrische schakelschema‘s en 
componenteninformatie inclusief 
hun positie worden weergegeven, 
werkplaats handboeken en tech-
nische systeemgegevens kunnen 
worden opgezocht en nog veel 
meer. Oftewel u kunt uw service 
aanbod uitbreiden en reparatie-
tijd besparen. Neem voor meer 
informatie en de mogelijkheden 

voor een demo contact op met uw 
GRANIT PARTS vertegenwoordiger.

NIEUW: Jaltest diagnose-apparaat
Het diagnose-apparaat Jaltest AGV kan worden gebruikt 
voor machines van verschillende merken.
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Door met enige regelmaat nieuwe 
catalogi voor eindgebruikers uit 
te brengen ondersteund GRANIT 
de landbouwmechanisatie met 
praktische marketinginstrumenten. 
Hiermee kunt u niet alleen uw klan-
tenbinding vergroten, maar kunt u 
ook nieuwe doelgroepen aanboren. 
Nu is het de beurt aan de 
GRANIT Classic Parts catalogus en 
de  GRANIT speelgoedcatalogus. 
Deze beide catalogi wekken door 
hun hoogwaardige opmaak en het 
onderwerp een bijzondere inte-
resse bij vele (jongere) klanten. 

De ‚Classic Parts’ catalogus ver-
schijnt dit jaar in een jubileum-

design. Deze catalogus toont één 
van de grootste assortimenten aan 
onderdelen voor oldtimertractoren 
in Europa. 555 nieuwe artikelen 
hebben de GRANIT productmana-
gers in de ca. 800 pagina‘s tellende 
catalogus weten op te nemen. De 
meeste aanvullingen zijn te vinden 
in de hoofdstukken Mercedes Benz 
en Steyr, gevolgd door Deutz en 
Hanomag. 

De nieuwe GRANIT speelgoedca-
talogus toont op 240 pagina‘s een 
assortiment van ca. 1.700 artikelen, 
dat ieder kinderhart sneller laat 
slaan. In totaal zijn er ca. 200 nieuwe 
artikelen in opgenomen. Geheel 

nieuw is het merk Majorette en 
verder zijn er vele artikelen opge-
nomen van het merk Universal 
Hobbies.

Exemplaren van deze catalogi om 
te verdelen onder uw klanten kunt 
u bestellen via uw GRANIT PARTS 
vertegenwoordiger. De Classic Parts 
catalogus zit per 7 stuks verpakt in 
een baliedisplay. De speelgoedca-
talogus wordt los geleverd maar 
indien gewenst kan uw vertegen-
woordiger een losse baliedisplay 
voor u regelen. Deze baliedisplay 
is voor u een extra hulpmiddel om 
deze catalogi bij uw klanten onder 
de aandacht te brengen.

Goed nieuws voor kinderen en oldtimervrienden
De nieuwe GRANIT catalogussen voor eindgebruikers‚ speelgoed en 
Classic Parts zijn beschikbaar.
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De technieken die gebruikt worden binnen tractoren 
en landbouwmachines worden steeds complexer. De 
nieuwe trends en innovatie technologieën vragen voort-
durend om het bijhouden van het kennisniveau van u en 
uw medewerkers in de werkplaats.

De GRANIT Academy biedt vele technische en praktijk-
gerichte cursussen die in het duits worden gegeven 
op verschillende locaties in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Hierbij kunt u denken aan elektra- en air-
cotechniek, dieselmotoren, hydraulieksystemen en ver-
schillende cursussen op het gebeid van tuin & park. Ook 
bieden wij cursussen aan op het gebied van verkoop, 
marketing en bedrijfsorganisatie. Alle cursussen worden 

gegeven door gekwalificeerde specialisten. 

Om de kwaliteit van onze cursussen en organisatie nog 
verder te verbeteren hebben wij de afgelopen maanden 
een vragenlijst rond gestuurd die door circa 1.000 land-
bouwmechanisatiebedrijven is ingevuld. 99 procent van 
de deelnemers vond hun cursus waardevol. Tweederde 
van de deelnemers geeft aan, een andere cursus te 
willen bezoeken. De hoofdreden om geen cursus meer 
te bezoeken was de afstand tot het bedrijf. Hier reage-
ert de GRANIT Academy op door vanaf dit seizoen een 
nieuwe cursuslocatie aan te bieden in Rendsburg zodat 
het aantal locaties op 9 uit komt, waarvan 7 in Duitsland. 
Om de afstand tot u nog kleiner te maken volgen er 
binnenkort nog meer locaties.

Een andere uitkomst van de vragenlijst is dat deelne-
mers behoefte hebben aan cursussen over onderwer-
pen die tot nu toe niet in het programma zijn opgeno-

men. Ook naar deze wensen heeft de GRANIT Academy 
geluisterd door dit seizoen bijvoorbeeld cursussen aan 
te bieden op het gebied van startmotoren en dynamo‘s, 
schade aan motoren voorkomen, het besturen van een 
heftruck, de basiscursus bandendrukregelsystemen 
voor landbouwvoertuigen en op de juiste wijze suc-
cesvol telefoneren. Dit jaar biedt de GRANIT Academy 
voor het eerst online cursussen aan voor de Microsoft 
Office programma‘s Word en Excel, de comfortabel en 
tijdbesparend van huis uit of vanaf de werkplek kunnen 
worden gevolgd. Ook kunt u dit jaar een cursus volgen 
voor het Jaltest diagnoseapparaat, waarmee u kennis 
heeft kunnen maken op de eerste pagina van dit Parts 
Magazin.

Als bijzondere service biedt de GRANIT Academy ook dit 
jaar weer de zeer geliefde 
technische infodag. 
Gedurende deze dag 
kunt u kosteloos infor-
matiebijeenkomsten en 
presentaties bijwonen 
over speciale onderwer-
pen die worden gegeven 
door specialisten uit de 
markt.

Mocht u interesse hebben 
in het volgen van één van 
deze cursussen dan kan 
uw GRANIT PARTS ver-
tegenwoordiger u graag 

kennis laten maken met het programma dat is terug te 
vinden in een 100 pagina tellende catalogus.

Het nieuwe cursusprogramma is er!
Ook dit jaar verzorgt de GRANIT Academy weer vele cursussen.



Presentatie op drie verdiepingen
Voor hun nieuwbouw met drie verdiepingen heeft de firma 
Köchli-Technik AG in Zwitserland gekozen voor de shopin-
richting van GRANIT.
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Ten zuiden van de Bodensee, 
tussen Konstanz en Sankt Gallen 
ligt het kleine dorp Neukirch an der 
Thur. De omgeving wordt geken-
merkt door weides en fruitteelt. 
Hier is het bedrijf gevestigd van de 
familie Köchli dat inmiddels wordt 
geleid door de tweede generatie. 
Het landbouwmechanisatiebedrijf 
is op 1 januari 1976 opgericht door 
Adolf en Hilda Köchli. Sinds 1995 
is de leiding in handen van zoon 
Jürg en zijn vrouw Judith Köchli. 
Vandaag de dag is de bedrijfsnaam 
Köchli-Technik AG.

Sinds 2006 is de firma Köchli-Technik 
AG dealer van CLAAS en verder 
heeft het dealerschappen van de 
merken Husqvarna, Yamaha, Fliegl, 

AEBI en Pellenc. Naast 
de verkoop, reparatie 
en service van land-
bouwmachines, tuin- & 
parkmachines en quads 
kunnen klanten bij 
Köchli-Technik AG terecht 
voor het aanleggen van 
PE-waterleidingsystemen. 
De afgelopen jaren werd 
de oude locatie te klein 
en deze voldeed niet 
meer aan de moderne 
technische eisen. Dit 
was de reden dat Jürg 

en Judith Köchli de keuze hebben 
gemaakt voor een moderne aan-
bouw van, drie verdiepingen aan 
de bestaande gebouwen. Hierdoor 

hebben ze nu de beschikking over 
een nieuwe werkplaats, een met 
lift uitgeruste afdeling voor tuin- & 
parkmachines op de tweede verdie-
ping en een shop op de eerste ver-

dieping. Daarnaast heeft de firma 
Köchli-Technik AG de beschikking 
over een constructiewerkplaats en 
magazijnruimtes.
Bij de inrichting van de shopruimte 
is er gekozen voor het shopsys-
teem van  GRANIT. Jürg Köchli is 
naast zijn werkzaamheden in het 
eigen bedrijf als docent verbonden 
aan de vakschool in Weinfelden en 
als voorzitter van de beoordelings-
commissie Agrotec Suisse / VSBM. 
In dit werkgebied krijgt hij veel mee 
en zijn gevoel is dat het systeem 
van GRANIT het systeem is dat het 
beste bij zijn bedrijf past. Daarnaast 
wordt hij goed ondersteund door 
de buitendienst van GRANIT, zowel 
bij het ontwerp, de opbouw als nu 
bij het onderhoud en worden de 
onderdelen snel geleverd.

Met 14 modules is de shopruimte 
mooi gevuld. Naast de opbouw van 
de shop en de inrichting ervan met 
artikelen hebben medewerkers van  
GRANIT ook de grote schuifladekas-
ten in de werkplaats ingericht met 
onderdelen en verbruiksmaterialen 
zoals bouten, moeren, ringen, 
lagers, enz. en zijn alle artikelen 
voorzien van scanbare GRANIT 
barcode-etiketten.

Jürg en Judith Köchli leiden als tweede gene-

ratie de firma Köchli-Technik AG


