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Niets gaat boven kwaliteit bij ons
NieuW bij ons: de nieuw ontwikkelde cilinderkoppakking voor 6,8 liter Power Tech motoren van John Deere.

Bij GRANIT PARTS is kwaliteit erg belangrijk. De ontwikkeling van
producten van ons eigen merk is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles, die we uitvoeren in het eigen laboratorium op onze
hoofdlocatie in Heeslingen. Zodat we onze kwaliteitsbelofte aan u
kunnen garanderen. Om deze reden was de herontwikkeling van
onze cilinderkoppakking voor de 6,8 liter Power Tech-motoren van
John Deere bijzonder belangrijk voor ons.
Velen zijn er mee bekend dat deze cilinderkoppakking voor lekkage
kan zorgen. De conventionele zachte pakkingen zijn vaak niet
bestand tegen de hoge druk en temperatuur.

»» GRANIT
Cilinderkoppakking

Onze cilinderkoppakking voor de 6,8 liter John Deere Power Techmotoren is ook gebaseerd op de traditionele originele pakking van
John Deere. Om onze kwaliteitsbelofte na te komen en onze klanten
problemen met de koppakking te besparen, hebben we deze pakking
nu volledig opnieuw ontworpen. Sinds enige tijd bieden we een
stalen pakking met meerdere lagen onder ons eigen merk GRANIT
PARTS, die een langere levensduur en hogere kwaliteit heeft dan de
conventionele pakking van zacht materiaal. Hierdoor kunnen we bij
GRANIT PARTS een betere kwaliteit aanbieden tegen een lagere prijs
dan het originele onderdeel.

»» John Deere
Originele cilinderkoppakking

Bestelnr.: 38012717
• Referentienr.: 0011460471

De door GRANIT ontwikkelde
pakking met stalen lagen

Originele John Deere
zachte pakking
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Het hele jaar door probleemloos rijden
Met de accu‘s van GRANIT PARTS.

Voor elke toepassing is er een andere accu. Bij de keuze speelt vooral de
accutechnologie een belangrijke rol.

»» Endurance Line
Accu 12 V / 35 Ah
Bestelnr.: 58553520G

Endurance Line: De duursporter onder de startaccu‘s. De lange levensduur door de geringe zelfontlading van dit type accu maakt ook een lange
opslagtijd mogelijk zonder op te laden. Dit is vooral voordelig voor u als
vakhandelaar. De accu‘s van de Endurance Line van GRANIT zijn ook
onderhoudsvrij gedurende de hele levensduur en hebben een zeer goed
koudstartgedrag.

• ETN: 535 020 024
• Gevuld, voorgeladen en onderhoudsvrij, Ca/Ca-technologie
• Afmetingen L x B x H (mm): 187 x 127 x 226
• Netspanning (V): 12
• Capaciteit (Ah): 35
• Bodemplaat: B00
• Schakelschema: 0 - +

AGM-accu‘s: In de Absorbent Glass Matt (AGM) accu is de elektrolyt gebonden in een glasvezelmat. De AGM-accu‘s hebben een lage
interne weerstand, wat het risico op zelfontlading vermindert. De accu‘s
behouden dus voldoende capaciteit voor de volgende keer starten, zelfs
als ze langer in het magazijn staan. Vooral bij extreme temperaturen,
wat kan leiden tot ontlading en capaciteitsverlies bij normale startaccu‘s,
blijven de AGM-accu‘s van GRANIT bijzonder betrouwbaar.
Semi-tractie accu`s voor aandrijving en verlichting: Voor een
betrouwbare stroomvoorziening zijn de GRANIT aandrijving- en
verlichtingsaccu‘s bij uitstek geschikt. Het dagelijkse, krachtige werk,
zoals bij hoogwerkers, elektrische vorkheftrucks, caravans of als opslagmiddel bij zonnepanelen, is een eitje met de GRANIT aandrijving- en
verlichtingsaccu‘s. Deze accu‘s leveren altijd een continu vermogen. Er
dient echter te worden opgemerkt dat aandrijf- en verlichtingsaccu‘s
nooit volledig moeten worden ontladen, omdat deze diepe ontlading hun
levensduur vermindert.

• Koudstart EN (A):

270

»» Endurance Line
Accu 12 V / 62 Ah
Bestelnr.: 58556219G
• ETN: 562 019 048
• Gevuld, voorgeladen en onderhoudsvrij, Ca/Ca-technologie
• Afmetingen L x B x H (mm): 245 x 175 x 190
• Netspanning (V): 12
• Capaciteit (Ah): 62
• Bodemplaat: B03
• Schakelschema: 0 - +
• Koudstart EN (A):

480

Ons GRANIT accuassortiment omvat de juiste accu in de originele uitrustingskwaliteit voor alle doeleinden. Het volledige assortiment is te vinden
op www.granit-parts.nl.
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»» GRANIT
Accu 12 V / 60 Ah
Bestelnr.: 58595502
• ETN: 960051000
• Accu voor tractie en verlichting, gevuld en geladen
• Afmetingen L x B x H (mm): 246 x 175 x 190
• Netspanning (V): 12
• Capaciteit (Ah): 60
• Bodemplaat: B13
• Schakelschema: 0
• Zuurinhoud (l): 5

»» GRANIT
Accu 12 V / 145 Ah

»» GRANIT
Accu 12 V / 50 Ah

Bestelnr.: 58596051

Bestelnr.: 58595406

• ETN: 960051000

• ETN: 954006000

• Accu voor tractie en verlichting, gevuld en geladen

• Accu voor tractie en verlichting, gevuld en geladen

• Afmetingen L x B x H (mm): 475 x 190 x 195

• Afmetingen L x B x H (mm): 211 x 175 x 190

• Netspanning (V): 12

• Netspanning (V): 12

• Capaciteit (Ah): 145

• Capaciteit (Ah): 50

• Bodemplaat: B00

• Bodemplaat: B01

• Schakelschema: 3

• Schakelschema: 0

• Zuurinhoud (l): 7

• Zuurinhoud (l): 4
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Prestaties verbinden
B+S Landtechnik GmbH stelt zich voor.

De firma B + S Landtechnik GmbH is ontstaan kort na de Duitse
hereniging. In 1991 profiteerden de families Bruns en Schmidt
van de kansen die ontstonden om een deel van het voormalige
staatsbedrijf voor landbouwmachines in Grabow over te nemen.
B + S Landtechnik omvat vandaag in totaal vier bedrijven en
twee partnerbedrijven voor landbouwmachines, machines voor
gemeentes en bandenservice en heeft in totaal 100 mensen in
dienst.
Het bedrijf is actief in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Saksen-Anhalt en Nedersaksen. Met de overname van het John
Deere dealerschap voor het grootstedelijk gebied Neustadt /
Dosse en Klietz, ontstonden er voor B + S tal van verschillende
groeikansen en de mogelijkheid om het serviceaanbod uit te breiden. Naast John Deere heeft het bedrijf ook de merken Kramer,
Grimme, Horsch, Väderstad, Kuhn en Joskin op het gebied van
landbouw- en bouwmachines en landbouwtechnologie in het
programma.

ring had in landbouwtechniek in Grabow voordat hij B + S
Landtechnik oprichtte, stond de verdere ontwikkeling van het
bedrijf altijd centraal. Dit omvatte de modernisering en nieuwbouw van gebouwen en voorzieningen. Stefan Sprock, lid van het
bestuur van het Bundesverband LandBauTechnik en lid van de
Rotary International, is Schmidt in 2014 opgevolgd en blijft deze
richtlijn tot vandaag volgen.
Na de Parts & Service World 2018 investeerde B + S Landtechnik
in Grabow in een Agri Hydrolift hefbrug van Blitz met speciale
adapters voor John Deere. Op deze manier is de werkplaats nog
verder gemoderniseerd.
Het systeem voldoet optimaal aan de vereisten van B + S Landtechnik en is een zeer goed alternatief voor een werkplaatsput.
Met de nieuwe hefbrug is een servicebeurt veel eenvoudiger
geworden. Bovendien is het veel goedkoper in vergelijking met de
bouw van een werkplaatsput. Op basis van deze ervaring heeft B
+ S in 2019 nog twee van deze hefbruggen aangeschaft voor de
bedrijven in Osterburg en Neustadt / Dosse.

Onder de directeur Heinz Schmidt, die al ongeveer 20 jaar erva-
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