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het BESTE voor 2019 completer dan ooit
Direct aan het begin van het jaar kunnen uw klanten in deze catalogus vele artikelen
vinden wat voor extra koopimpulsen kan zorgen.
Onze catalogus voor eindgebruikers„Het
beste voor 2019“ is vers van de pers. Ook
dit jaar is deze catalogus met een indrukwekkende 10 procent gegroeid tot 776
pagina‘s. In deze catalogus zijn ca. 10.000
succesvolle artikelen te vinden uit onze 16
hoofdcatalogi. Dit komt er op neer dat er ca.
1.000 nieuwe artikelen zijn opgenomen.

in het assortiment zijn opgenomen. Andere
noviteiten zijn in hoofdstuk 2 „Tuin & park“
de MIYO beregeningscomputers en de
GLORIA voegenborstels en in hoofdstuk 11
„Hydrauliek“ het FASTER coderingssysteem
„FASTGRIP“. Het hoofdstuk „Stuurinrichting
en voorassen“ is volledig nieuw in deze
catalogus opgenomen.

Deze catalogus is onderverdeeld in 12
overzichtelijke hoofdstukken. Dit jaar is in
het derde hoofdstuk „Grondbewerking“
nog meer de aandacht komen te liggen op
de „HEAVY DUTY“ slijtdelen. Hoofdstuk 10
„Elektra“ is uitgebreid met semi-tractie accu‘s
en talrijke LED-werklampen. In hoofdstuk
5 „Oogst en dierbenodigheden“ staan de
LISTER veescheermachines die dit jaar nieuw

Onze catalogus „Het beste voor 2019“ stelt
u als vakhandelaar in staat om het hele jaar
door aan uw klanten te laten zien welke
onderdelen u allemaal kunt leveren. Ook
kunt u deze catalogus gebruiken om extra
koopimpulsen te genereren bij uw klanten.

GRANIT werklamp Granit LED 7000

MIYO starter kit

Artikelnummer 707997000

Artikelnummer 26071160

• Voor verlichting van de nabije omgeving met 12 LED‘s.

MIYO is een op afstand te beheren beregeningssysteem voor grasvel-

• RVS beugelbevestiging voor staande en hangende aanbouw.

den van verschillende oppervlaktes.

• Robuust aluminium behuizing met koelribben

• Werkt op zonne-energie

• 2-polige aansluitkabel (2500 mm lang) met open eind

• Milieu vriendelijk door auto-

(wit: - massa / zwart: + spanning 12/24 V).
• Getest door TÜV Rheinland volgens norm CIE 84, CIE 70 en

matische beregening die op de

• Intuïtief en volledig in een netwerk opgenomen
• Eenvoudig te bedienen

behoefte is afgestemd

CIE 15. (rapportnr.: 26633255-1/2017)
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VOLLEdige cONTROLE over de mengmestpomp
Met de „Pump Controller“ kunt u verschillende parameters van de mengmestpomp
controleren en op deze manier de levensduur verlengen.

Mengmestpompen worden, zoals
de meeste landbouwcomponenten, blootgesteld aan extreme
belastingen en als gevolg hiervan
zijn er regelmatig vervelende en
kostbare storingen en defecten. In
veel gevallen hadden deze defecten
kunnen worden voorkomen als
tijdens het gebruik snel op onregelmatigheden wordt gereageerd.
Omdat met name oververhitting,
slijtage en vervuiling de pompen tot
stilstand brengen.

Met de „Pump Controller“ van
Battioni & Pagani heeft de bestuurder
de mogelijkheid om de belangrijkste
parameters van de pomp vanuit de
cabine te regelen en is in staat om in
te grijpen zodra zich onregelmatigheden voordoen. Het apparaat gebruikt
sensoren om constant het oliepeil,
het koelwater en de afvoertemperatuur, druk en vacuüm te bepalen.
Het registreert ook de werktijden en
meet de tankvullingen. Alle gegevens
worden opgeslagen en kunnen op elk
moment worden uitgelezen.

B&P „Pump Controller“ met 4,5 meter kabel en spoelset
Artikelnummer: 4056130104001

NEW

Bovendien biedt de „Pump
Controller“ de mogelijkheid om
actief limieten in te stellen voor
specifieke parameters zoals de
afvoerdruk, temperatuur en
werkdruk en automatisch de pomp
te reinigen. GRANIT biedt ook een
spoelapparaat voor de Battioni &
Pagani „Pump Controller“ en de
„Pump Active Controller“. Hiermee
kan de pomp worden gereinigd door
spoelvloeistof in te spuiten.

De „Pump Controller“ en de „Pump
Active Controller“ zijn een waardevolle investering voor landbouwers
en loonwerkers, omdat ze de
levensduur van de mengmestpomp
aanzienlijk verlengen en defecten
en bijbehorende stilstand aanzienlijk verminderen. Deze noviteiten
zijn te vinden in onze GRANIT
webshop.

NEW

B&P „Pump Active Controller“
Artikelnummer: 4056130205001

®

Controleert:
• Het niveau van de olie
• De koelwatertemperatuur
• De bedrijfsuren
• De afvoertemperatuur
• De druk
• Het vacuüm

Bevat bovendien:
• Tankteller
• Urenteller

®

Extra functies van de „Pump Active Controller“
Een elektronisch gestuurd ventiel met twee functies:
1. Bescherming van de pomp: Als de
waarden gemeten door de sensoren buiten
de niet te wijzigen parameters vallen die op
het instrument zijn ingesteld, zal de klep
volledig openen om lucht aan te zuigen
van buitenaf in de vacuümfase of tijdens
deflatie in de drukfase.

2. Instellingen: De gebruiker kan een
gewenste vacuüm- of drukwaarde instellen.
De magneetklep opent gedeeltelijk om de
door de gebruiker gewenste vacuüm- of
drukwaarde te behouden.

Uitvoering: Met automatische reiniging door het inspuiten van spoelvloeistof. De pompregelaars waarschuwen als de temperatuur, het vacuüm, de overdruk worden
overschreden en als het oliepeil te laag is en onderhoud nodig is. Bovendien kunnen de maximale waarden voor de druk, het vacuüm, de temperatuur en de bedrijfsdruk
onafhankelijk worden ingesteld. De „Pump Controller“ is een elektronisch apparaat voor controle.
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Snelle reparatieservice
voor elektronica
U als vakhandelaar kunt vanaf nu bij GRANIT gebruik maken van de eerste klas reparatieservice voor elektronica binnen de landbouwtechniek van Ilgenfritz-Electronics.

Beter gunstig repareren,
dan duur investeren

Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG in de omgeving van Würzburg heeft de
afgelopen jaren naam gemaakt als elektronicadienstverlener in de agrarische
sector. Tegenwoordig wordt Ilgenfritz-Electronics beschouwd als één van de
toonaangevende leveranciers van intelligente elektronische oplossingen voor
landbouwmachines. Naast zijn eigen producten en oplossingen biedt IlgenfritzElectronics een snelle reparatieservice, die vanaf nu ook beschikbaar is voor
klanten van GRANIT.

Testen en repareren van het defecte onderdeel duurt meestal circa 3-5 dagen
en worden uitgevoerd door professionals. Op de reparatiewerkzaamheden
heeft u een garantie van één jaar.

Elektronica onderdelen defect?
Deze reparatieservice helpt u snel weer op weg. Ilgenfritz-Electronics kan momenteel de reparatie van meer dan 350 elektrische onderdelen van meer dan 120
fabrikanten aanbieden.

Top 10 overzicht
van reparaties:
• Fendt Vario terminal 10 inch
• Fendt VDO combi-instrument
• John Deere monitor BIF 600 PREH serie, 6010, 6020
• John Deere Greenstar GS2600*
*Reparatie van: display, touchscreen en schacht van de datakaart

• John Deere spuitcomputer EL-4, printplaat 412, 638
• John Deere monitor BIF 6000 serie VDO*

Betrouwbare en snelle foutdiagnose dankzij speciaal ontwikkelde testprocedures

REPARATies door Ilgenfritz-Electronics
vanaf nu VIA HET GRANIT SERVICECENTER
Aanmelden
Online in onze webshop of
per mail tot 12 uur

*Vervanging van mechanisch beschadigde display is niet mogelijk. Voor reparatie zijn
de volgende gegevens noodzakelijk: bedrijfsuren, bandenmaat, BCU verbouwd JA/NEE

• John Deere centrale besturingseenheid BCU 6010 serie*

Terugzending
met nachttransport

*Bedrijfsuren niet programmeerbaar

• John Deere BaleMaster monitor + DC45811 perscomputer*
*Vervanging van mechanisch beschadigde display is niet mogelijk

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2

Ophalen
de volgende dag

Reparatie
zo snel mogelijk
met garantie

*Reparatie van: display en verlichting

Controleren
en het maken van een
kostenvoorstel

• Krone Gamma terminal
Orderbevestiging
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GRANIT PARTS

10 jaar GRANIT ACADEMY
GRANIT biedt praktijk gerichte cursussen aan voor medewerkers
van de werkplaats, het magazijn of kantoor.
Tien jaar geleden, in het cursusseizoen
2008/2009, startte de GRANIT Academy
met 5 cursussen en meer dan 300 inschrijvingen in Heeslingen. Vandaag biedt
GRANIT bijna 100 cursussen en seminars
aan van professionals voor professionals
op 12 locaties in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland, waarvoor vorig seizoen
meer dan 1.100 deelnemers zich hebben
ingeschreven.
Het aanbod van de academy richt zich
zowel op werknemers in de werkplaats en
magazijn als op de collega‘s op kantoor.
De selectie varieert van gecertificeerde
cursussen tot technische cursussen voor
land-, tuin- en bosbouwtechnologie tot
technische informatiedagen, cursussen

voor werkplaatsmanagers en cursussen
over bestellen, voorraadbeheer en verkoop.
Gemeenschappelijk voor alle cursussen is
de grote relevantie van de kennis die wordt
bijgebracht en de professionaliteit van de
sprekers. Hiervoor werkt GRANIT samen
met externe partners zoals de TÜV Rheinland, de IHK Chamber of Crafts, maar ook
met fabrikanten als Bosch, Wabco en GKN.

medewerkers een cursusprogramma
aanbieden waarmee ze zich kunnen voorbereiden op hun toekomst, afgestemd op
hun eigen behoeften.

Het uiteindelijke doel van al deze cursussen is een echte toegevoegde waarde
voor de dagelijkse werkzaamhden. De
experts van de GRANIT Academy kennen
de dagelijkse praktijk in de werkplaats,
het magazijn en op kantoor, evenals de
nieuwste regelgeving en de nieuwste
technische ontwikkelingen. U kunt uw

nog slechts enkele plekken beschikbaar
T-FT BPW AS- EN REMSTECHNIEK
Basiscursus
Datum: 19 februari 2019

T-DL LUCHTDRUK REMINSTALLATIES
Datum: 18-22 februari 2019
Basiscursus
Doel: Informatie en uitwisseling van relevante onderwerpen die
verband houden met de bedrijfvoering binnen de landbouwmeDatum: 20 februari 2019
chanisatie.
T-PS PRECISION FARMING IN DE PRAKTIJK
Dag 1 & 2: B-KU Communicatie binnen een bedrijf
Basiscursus
Dag 3:
B-SU Strategieën voor jonge ondernemers
Datum: 22 februari 2019
Dag 4:
B-PMU Procesmanagement voor jonge ondernemers
Dag 5:
B-WR Recht binnen een bedrijf
Sluiting van inschrijving: 14 dagen voor het begin van de cursus via sales.nl@granit-parts.com
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B-US SEMINAR VOOR JONGE ONDERNEMERS BINNEN DE LANDBOUWMECHANISATIE „YOUNG PROFESSIONAL“

