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Onze catalogus voor eindge-
bruikers „Het beste voor 2017
Dit jaar is de GRANIT catalogus voor eindgebrui- 
kers „Het beste voor 2017“ voor de eerste keer 
reeds in januari beschikbaar.

Als partner van de landbouwme-
chanisatie heeft GRANIT voor zijn 
klanten naast een ruim assortiment 
ook vele mogelijkheden op het 
gebied van service en marketing-
ondersteuning. Of het nu gaat om 
het inrichten van uw shop of 
magazijn, een eigen part-
nerwebsite, partnershops, 
buitenreclame, enz. 

Eén van deze voorbeelden is 
onze catalogus voor eindge-
bruikers „Het beste voor 2017“. 
Op meer dan 470 pagina‘s 
zijn in de nieuwe GRANIT 
catalogus, naast talrijke reeds 
bekende artikelen, ook meer 
dan 400 nieuwe artikelen te 
vinden. Onder deze nieuwe arti-
kelen is de eerste geheel eigen 
kledinglijn van GRANIT 
Endurance, maar ook de 
GRANIT acryl spuitbussen. Voor 
de eerste keer ontvangt u deze 
catalogus reeds in januari, even-

tueel met persoonlijke opdruk, 
zodat u gelijk in de eerste weken van 
dit jaar aan de slag kunt om extra
koopimpulsen bij uw klanten te 
genereren. 

De samenstelling van „Het beste 
voor 2017“ is gebaseerd op jaren-
lange ervaringen van onze inkopers 
en input vanuit onze klanten. Met 
„Het beste voor 2017“ kunt u uw 
lokale klanten overtuigen van het 

feit dat het belangrijk is dat hij bij 
zijn mechanisatiebedrijf terecht 
kan voor een breed assortiment en 
veel service, met korte levertijden. 
Zodat hij alles wat hij nodig heeft 
kan vinden onder één dak. Dit 
krijgt u alleen bij GRANIT: De cata-
logus is voorzien van vele foto‘s en 
technische tekeningen.
Alle GRANIT klanten kunnen 
gebruik maken van de mogelijk-
heden die „Het beste voor 2017“ te 
bieden heeft.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze 
catalogus, neem dan contact op 
met uw GRANIT vertegenwoor-
diger.
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Catalogus 4 „Industrie & werkplaats“ is
uitgebreid met 400 pagina‘s
In de nieuwe GRANIT catalogus 4 presenteren wij u op meer dan 1.700 pagina‘s 
meer dan 6.800 nieuwe artikelen. Nieuw in ons assortiment zijn onder andere 
Ingersoll Rand accu- gereedschappen, GRANIT verf spuitbussen, een nieuw 
assortiment werkbanken en verschillende artikelen op het gebied van olie- 
en smeertechniek. Ons assortiment werkkleding is verder uitgebreid met de 
nieuwe GRANIT Endurance Line-collectie en het assortiment van het merk 
Mascot Daarnaast hebben wij het gereedschappen- en werkplaatsinrichting-
assortiment verder uitgebreid van de merken Pressol en KS Tools.
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Catalogus 13 „Mestverwerking & gewasbescher-
ming“ met meer dan 1.800 nieuwe artikelen
Onze productspecialisten van de catalogus  „Mestverwerking- & gewasbescher-
ming“ hebben op ca. 100 nieuwe pagina‘s meer dan 1.800 nieuwe artikelen
aan ons assortiment toegevoegd. De nieuwe artikelen gaan van het gebied 
mesttechniek van HERTELL schuifafsluiters en toebehoren naar BAUER en 
Eckart onderdelen tot aan Hypro pompen en GRANIT aandockstations. 
Op het gebied van gewasbescherming is het assortiment uitgebreid met 
GRANIT onderdelen voor veldspuiten, veiligheids- en overdrukventielen. 
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Christian Janson Landtechnik GmbH
staat voor service met traditie
Deze dealer van Deutz Fahr en Krone is al sinds meer dan 100 jaar het aan-
spreekpunt voor agrariërs en loonwerkers uit Noord Hessen en oost en 
west falen.

Het was druk in de 
periode voor de kerst van 
2016 bij de firma 
Christian Janson 
Landtechnik GmbH. Meer 
dan 1.000 gasten werden 
er verwelkomd op de 
zaterdag voor de tweede advent 
op de vestiging in Gudensberg ten 
zuiden van Kassel. De dag ervoor 
waren er reeds 250 genodigde 
gasten geweest. Aanleiding voor 
deze show was de officiële opening 
van deze tweede locatie. Bezoekers 
konden een kijkje nemen in de 
verkoopruimtes, die zijn ingericht 
met het GRANIT shopsysteem, de 
moderne werkplaats, het 6.000m2 
grote bedrijfsterrein en het assorti-
ment van de merken Deutz, Krone, 
Lemken, Weidemann en BvL.

De firma Christian Janson GmbH 
kan terugkijken op meer dan 100 
jaar historie. Opgericht is het 
bedrijf in 1908 door Christian 
Janson. De hoofdlocatie bevindt 
zich sinds 1967 in Diemelsee-Adorf 
in Noord Hessen. Tot vorig jaar 
was het een familiebedrijf. Toen 
begin 2016 Elisabeth Leonard die 
het bedrijf 30 jaar met haar man 
Karl-Heinz heeft geleid, beiden met 

persioen gingen is Christian Janson 
Landtechnik in handen gekomen 
van de Tupag groep en wordt geleid 
door bedrijfsleider Dirk Schmidt, die 
voor die tijd verkoopleider was en al 
sinds meer dan 20 jaar werkzaam is 
binnen het bedrijf.

Er zijn echter meer medewerkers die 
al lange tijd in dienst zijn. In 2016 
waren er 3 medewerkers die hun 
25-jarig jubeleum vierden. Ook de 
relatie met GRANIT is al lang. De 
heer Saure, magazijnchef en reeds 
25 jaar in dienst, kan zich herinneren 
dat er ook in zijn begintijd al met 
GRANIT werd samengewerkt.

De 30 medewerkers staan iedere dag 
klaar om de klanten, die 
grotendeels uit agrariërs 
bestaan, in de regio te hel-
pen. De beide werkplaatsen 
zijn uitgerust met diverse 
moderne diagnose-, meet- 
en testgereedschappen, 
waaronder een aftakasrem 
vermogenstester en een 
aircoservicestation. Dankzij 
de vijf servicebussen 
kunnen vele reparaties op 
locatie worden uitgevoerd. 

Ook is er een truck met dieplader 
beschikbaar voor het uitleveren van 
nieuwe en verhuurmachines of voor 
het ophalen van een machine met 
storing.

Een belangrijk onderdeel van de 
service richting de klant is een snelle 
levering van onderdelen door GRANIT. 
„Het ruime assortiment, de goede 
prijs/prestatieverhouding, het goede 
persoonlijke advies en de vele moge-
lijkheden van de webshop en het 
GRANIT service centre“ zijn de overige 
argumenten, die bedrijfsleider Dirk 
Schmidt opnoemt om de samenwer-
king met GRANIT te onderstrepen. 


