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HAZET in het assortiment van GRANIT
Het kwaliteitsgereedschap van de firma HAZET is vanaf nu beschikbaar
in het assortiment van GRANIT.

HAZET is één van de toonaangevende fabrikanten van kwaliteitsgereedschappen, gereedschapswagens en werkplaatsinrichting.
Het bedrijf is opgericht in 1868, dus viert het in 2018 zijn 150
jarig bestaan. Ook vandaag de dag ontwikkelt HAZET de meer
dan 5.000 artikelen die ze in het assortiment hebben in Duitsland
en ook bij de productie wordt er veel waarde gehecht aan het
motto „Made in Germany“. 75 procent van de gereedschappen
wordt door HAZET in één van de 4 vestigingen in Duitsland
geproduceerd.
HAZET produceert met meer dan 500 medewerkers, naast standaard gereedschappen zoals tangen en sleutels, ook verschillende
speciale gereedschappen voor de landbouwmechanisatiebedrijven
en de tuin & parksector.
Hazet heeft een breed assortiment aan momentsleutels. Vijf

series met meer als 70 verschillende momentsleutels van 0,1 tot
2000 Nm, maar ook draaimoment schroevendraaiers en insteek
gereedschappen, zorgen ervoor dat u voor bijna iedere toepassing de beschikking heeft over het juiste stuk gereedschap. De
nieuwste innovatie op dit gebied is de zeer nauwkeurige elektronische draaimoment-/ draaihoeksleutel van het SYSTEM 7000
eTAC met een nauwkeurigheid van ±1% / ±1 Digit (of. ±1°).
Tot de klantgroepen en gebruikers behoren de automobielindustrie, de landbouwmechanisatie, tuin & park sector, garages,
de scheepsvaart- en luchtvaartindustrie, bedrijven binnen de
duurzame energie, particulieren en gemeenten.
Vanaf nu kunt u het assortiment aan HAZET gereedschappen
vinden op www.granit-parts.nl.

ALLEEN DE BESTE MERKEN:
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Full House op de stand van GRANIT
Ook gedurende deze edite van de afgelopen Agritechnica was de stand van
GRANIT weer druk bezocht door mechanisatiebedrijven van over de hele wereld.

Landbouwmechanisatiebedrijven uit
heel de wereld hebben gedurende de
Agritechnica van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om exclusief, de GRANIT stand
te bezoeken. Op onze stand met 2 verdiepingen waren verschillende noviteiten te
zien, kon er in gesprek worden gegaan
met onze vertegenwoordigers of was er de
mogelijkheid om even uit te rusten onder
het genot van een hapje en een drankje.
De experts van GRANIT hebben vanuit
verschillende productgroepen actuele
noviteiten gepresenteerd. Hierbij lag een
grote focus op de productgroep werkplaatsuitrusting en productgroepen zoals:
universele diagnoseapparaten, speciale
gereedschappen, bruggen en ons bandenmontageapparaat. Voor landbouwmechanisatiebedrijven worden deze productgroepen steeds belangrijker. De systemen

van moderne landbouwmachines worden
steeds complexer, de regelgeving steeds
strenger, er komt steeds meer digitalisering en de machines worden steeds
groter. Op deze ontwikkelingen dient u

als landbouwmechanisatiebedrijf nu te
reageren zodat uw bedrijf u to date blijft
voor de toekomst.
Om u hierbij te ondersteunen heeft
GRANIT op de Agritechnica de nieuwe
catalogus W gepresenteerd. Deze catalogus is samengesteld door onze technisch
specialist Andreas Schöttler, die hiernaast
als taak heeft GRANIT vertegenwoordiger uit heel Europa te ondersteunen bij
complexe aanvragen op het gebied van
werkplaatsuitrusting.
Op dinsdagavond na sluitingstijd van de
beurs was er een exclusieve GRANIT VIP
party voor onze klanten. Hiervoor werd
onze stand in korte tijd omgebouwd tot
een ware party arena.
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360 pagina‘s met werkplaatsuitrusting
Met de nieuwe ‚catalogus W’ presenteerd GRANIT voor het eerst een geheel
eigen catalogus voor ons ruime assortiment aan werkplaatsuitrusting.

Andreas Schöttler, technisch specialist voor werkplaatsuitrusting

In de onlangs verschenen catalogus W’
vindt u in 13 hoofdstukken verschillende
artikelen die GRANIT kan leveren op het
gebied van werkplaatsinrichting. Deze
catalogus begint met de diagnoseapparaten waar u vandaag de dag niet meer
zonder kunt. Ook is er een hoofdstuk
gewijd aan de hedendaagse accutechniek.
Verder zijn er nog hoofdstukken gewijd
aan hef- en bandentechniek, techniek
voor remmen en assen, luchtdruk, olie-,
vet- en AdBlue®-management, carosserie,
aircoservice, reinigingstechniek, hydrauliek, motorentechniek en werkplaatsinrichting. Gedetailleerde foto’s en uitgebreide
omschrijvingen zorgen ervoor dat alle ca.
1.550 artikelen uit het GRANIT assortiment
goed te vinden zijn. Deze catalogus is
momenteel alleen in het duits beschikbaar.
Noviteiten voor de werkplaats
Nieuw in het GRANIT assortiment is
de éénkoloms hefbrug AHB 1000 voor
zitmaaiers en quads. Dankzij traploze
verschuifbare oprijplaten en een extra
brede dwarsplaat is deze bijzonder flexibel
in gebruik. In combinatie met de passende
wielgaffels (optioneel) kunt u

nog makkelijker werken aan de maaidekken van zitmaaiers. Deze hefbrug heeft
een hefvermogen van maximaal 1.000 kg
en beschikt over een 230V stekkerdoos en
luchtdrukaansluiting.
Een andere noviteit zijn de twee grote
reinigingscabines, waarmee u eenvoudig
kettingzagen of robotmaaiers schoon kunt
maken voorafgaand aan een onderhoudsbeurt of reparatie zonder dat de hele
werkplaats hiermee onder komt te zitten.
Deze gesloten cabines beschikken over
een luchtdruk blaaspistool en een grote
uitwisselbare afvalopvanger.
Meer als alleen onderdelen
Naast een breed assortiment vindt u in
deze catalogus ook veel technische informatie en antwoorden op vragen die veel
worden gesteld binnen de productgroep
werkplaatsinrichting. Deze informatie komt
deels vanuit onze leveranciers. U vindt
deze catalogus op
www.granit-parts.nl of u kunt een Duitstalig exemplaar bestellen via uw vertegenwoordiger.
Het GRANIT bandemontage-apparaat RMM251
is één van de vele highlights in onze nieuwe
catalogus W.
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