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gELuKKig NiEuw jAAR!
Vol vertrouwen start GRANIT het jaar 2019.

na een enerverend en suc-
cesvol jaar in 2018, is het tijd 
voor ons om onze klanten te 
bedanken voor hun vertrou-
wen en de prettige samenwer-
king. Vorig jaar hebben we ons 
best gedaan om onze klanten 
elke dag op de best mogelijke 
manier te ondersteunen.

Daarnaast hebben we het 
afgelopen jaar veel geïn-
vesteerd om nog sneller te 
worden, in een nog betere 
webshop en in een nog aan-
trekkelijker assortiment. Dit 
alles om u als vakhandelaar 

zo goed mogelijk van dienst 
te zijn.

Om te weten hoe succesvol 
onze inspanningen werkelijk 
zijn, voeren we regelmatig een 
uitgebreid klantenonderzoek 
uit, waarvan de resultaten ons 
blijven inspireren om nog beter 
te worden.

We zijn zeer blij met de 
resultaten van de huidige 
enquête. De deelnemende 
vakhandelaren beoordeelden 
ons assortiment als zeer goed 
in het algemeen. Tegelijkertijd 

waren we echter ook in staat 
om tegemoet te komen aan 
verzoeken om uitbreiding van 
het assortiment. Een goede 
score werd gegeven aan de 
betrouwbaarheid van onze 
leveringen, wat erg belangrijk 
is voor onze klanten. 

als een voorkeurshulpmid-
del voor het zoeken van 
onderdelen, werd de nieuwe 
webshop als goed tot zeer 
goed beoordeeld. En ook hier 
hebben de deelnemers veel 
ideeën voor verdere optima-
lisatie gegeven, die nu direct 

in de verdere ontwikkeling 
van de webshop worden 
meegenomen.

Een bijzonder belangrijke rol 
speelt onze telefonische ver-
koop zo blijkt uit de antwoor-
den van de enquête. 

We waarderen uw deelname 
aan de enquête en de grote 
hoeveelheid aan feedback. 
We kijken uit naar een mooie 
samenwerking in het jaar 
2019..
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MEER ALS 1.500 NiEuwE TREKKERDELEN

Op 1.600 pagina‘s vindt u als vakhandelaar 
naast vele onderdelen die u reeds kent ca. 1.500 
nieuw opgenomen artikelen voor tractoren. Ook 
is de inhoud en de opmaak helemaal bewerkt.
Zo vindt u in de huidige editie voor het eerst het 
persluchtsysteem programma van Cuna. Van 
GraniT zijn er voor het eerst hefarmhaken en 
reparatiesets van categorie 1, 2S en 3, alsmede 
hefarmen passend voor John Deere. Ook nieuw 
in catalogus 2 zijn de zwenkbare spatbord-
houders en de bijbehorende onderdelen voor de 
vooras. Onze specialisten hebben het assorti-
ment aan zittingen van GraniT en GraMMEr 
verder uitgebreid.

Het hoofdstuk aanhangerkoppelingen is op-
nieuw opgebouwd. Om eenvoudiger te kunnen 
zoeken en voor een betere identificatie van de 
juiste onderdelen zijn alle delen nu eerst weer-
gegeven op volgorde van uitvoering en maat. 

al onze artikelen zijn te vinden in onze webshop. 
Hier zijn ook de nieuwe tekeningen te vinden 
van onze ruiten..

GRANIT vanghaak

vanaf pagina 466 Artikelnummer: 20088002

• Vermogen max. (kW): 74

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• Uitvoering: cat. 2

NEW

GRANIT luchtkoppeling voor trekkend voertuig 

vanaf pagina 392 Artikelnummer: 84199625

• Zonder slangaansluiting met ventiel Ø: 18 x 1,5 mm

• Passend voor systeem CUNA

NEW

GRANIT luchtgeveerde zitting voor smalspoortractoren

vanaf pagina 1439 Artikelnummer: 240920218 NEW

GRANIT draaipen voor spatbord

vanaf pagina 1382 Artikelnummer: 65415679

• Spatbordbevestiging, links 

• Passend voor Massey Ferguson

NEW

• Luchtgeveerde zitting 

• Veerweg 100 mm

• Vering met luchtveer en hydraulische gasdrukveer

• Lengteverstelling 

• Zittinghoogteverstelling 

• Verstelbare rugleuning
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MOTORDELEN VAN A T/M Z

De nieuwe catalogus 3 „Motordelen“ bevat een 
indrukwekkend aantal pagina‘s van 1.792. in 
12 hoofdstukken, van a adBlue systeem over 
K zoals krukassen t/m  Z zuiger en cilindersets, 
worden de reserveonderdelen duidelijk weer-
gegeven. De GraniT-motorspecialisten hebben 
opnieuw vele nieuwe artikelen opgenomen. in 
totaal zijn dit er 2.961. Met name het aanbod 
van GraniT-onderdelen is sterk gegroeid in het 
common rail-segment. Het eerste hoofdstuk is nu 
uitlaatgasnabehandeling geworden. Dit omdat 
dit onderwerp steeds belangrijker wordt en 
we de inhoud van dit hoofdstuk verder hebben 
uitgebreid.

De volgende hoofdstukken zijn toegevoegd: 
inspuitpompen en toebehoren, Common rail-

injectoren, brandstoftanks, olie- en brandstof-
koelers, motorontluchtingen, motorsteunen, 
voorverwarmingsslangen, universele flexibele 
buis- en buisverbindingen en de passende adap-
ters voor het uitlaatsysteem. nieuw opgenomen 
in het hoofdstuk „Motorkoeling“ zijn viskeuze 
koppelingen, ventilatoren, radiatoren, olie- en 
brandstofkoelers van BEHr HELLa. BorgWarner 
presenteert ook een eigen hoofdstuk voor 
viskeuze koppelingen en ventilatoren. Ook zijn er 
reparatiesets voor multiriemen en riemspanners 
van het merk ina opgenomen. Voor de registra-
tie van het verbruik bijvoorbeeld per chauffeur 
zijn er brandstofverbruiksmeters opgenomen in 
catalogus 3. alle artikelen uit catalogus 3 zijn 
eveneens te vinden in de GraniT webshop.

GRANIT motorlager

vanaf pagina 962 Artikelnummer:  380060051

• Voor verschillende Fendt Favorit tractoren

NEW

GRANIT NOX-sensor op de uitgang van de katalysator

vanaf pagina 5 Artikelnummer: 38017887

• 5-polig 

• Gen.2.5 

• Lengte 615 mm

• Voor Common Rail motoren

NEW

GRANIT ontluchtingsventiel

vanaf pagina 959 Artikelnummer: 38006987

• Voor Common Rail motoren

• In te stellen voor vele Fendt en Deutz-Fahr tractoren

NEW

GRANIT uitlaatgaskoeler

vanaf pagina 4 Artikelnummer: 38017881

• Voor Common Rail motoren

• In te stellen voor Case Farmall en Case Quantum

NEW

ENorm vEEl NovitEitEN voor 

CommoN rail motorEN!
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ONDERDELEN VOOR hEfTRucKS VANAf Nu 
NiEuw iN hET gRANiT ASSORTiMENT

Catalogus 16 is helemaal 
nieuw en vers van de pers. 
Deze catalogus is 1.240 
pagina‘s dik en breidt het 
omvangrijke GraniT-product-
programma nu verder uit met 
het segment „onderdelen voor 
heftrucks“. Het bevat reserve- 
en slijtonderdelen passend 
voor de vier grote heftruckmer-
ken BT-Toyota, Jungheinrich, 
Linde en Still. 

in deze catalogus vindt u 
een groot aantal onder-
houdskits die zijn gebaseerd 
op de specificaties van de 
fabrikant, op basis van het 
aantal bedrijfsuren. Om deze 

sets beter te kunnen vinden 
zijn ze gesorteerd op merk, 
heftruckmodel, motortype en 
bedrijfsurenintervallen.
Hoe uitgebreid onze nieuwe 
catalogus ook al is, in het 
hoofdstuk „onderdelen voor 
heftrucks“ op onze webshop 
vindt u een nog breder assor-
timent.

Het nieuwe afkortcentrum 
voor fleyerkettingen maakt 
het assortiment compleet. 
afhankelijk van de fabrikant 
kan hier de juiste flyerket-
tingen worden besteld in de 
juiste uitvoering, klaar om in te 
bouwen inclusief kettinganker.

GRANIT LED-waarschuwingslicht met blauwe punt GRAMMER heftruckzitting, met contactschakelaar

 

• Mechanisch geveerde zitting, 

• Veerweg: 40 mm 

• Lengte-instelling: 150 mm 

• Gewichtsinstelling van 

   50 - 120 kg, 3-traps 

• Hoek rugleuning instelbaar

   15° 

• Kussenbreedte 478 mm                                                                                                                      

   Gewicht: 16 kg  

• 12 - 100 DC

• Beschermklasse: IP67

• Afmetingen B x H x D (mm):   

  145 x 115 x 90

• Keurmerk: CE / RoHS

• Uitvoering: LED

• Vermogensopname (W): 5

• Aantal LED‘s: 2

• Lichtkleur (K): 6000  

NEW NEW

Aandrijfwiel, spoorloos met gegoten velg MANN FILTER motoroliefilter

• Buitendiameter: 230 mm

• Wielbreedte: 90 mm

• Velgendiameter: 185 mm

• Naafdiameter: 45 mm

• Gatafstand: 5 x 70 mm

• H (mm): 142

• G (mm): 3/4-16 UNF

• A (mm): 93

• Terugloopblokkering: 2

• Openingsdruk bypassventiel       

   (bar): 2,5

• C (mm): 71

• B (mm): 62

• Gewicht: 617 g 

NEW NEW


