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Bier und Bratwurst

Als u deze coupon inlevert bij stand A118/120 
krijgt u een bier en een braadworst!

Demopark in Eisenach is één van de belangrijkste beurzen 
voor de tuin & park sector. En natuurlijk ook voor GRANIT. Met 
250.000 vierkante meter beursoppervlak, 427 exposanten 
en een verwacht bezoekersaantal van 34.000, is Demopark 
Europa‘s grootste buitenbeurs voor de tuin & park sector.

Wanneer Demopark zijn deuren opent van 23 t/m 25 juni 2019, 
zal GRANIT samen met Gartenland en HAZET een selectie tonen 
van ons uitgebreide assortiment op stand A118 en 120. De 
productspecialisten van GRANIT hebben de keuze gemaakt om 
het thema beregening onder de aandacht te brengen. Noviteiten 
en artikelen die we reeds langer voeren in ons assor-
timent, zoals tuinpompen, hydrofoorpompen, diverse 
waterslangen, enzovoort. Daarnaast presenteren de 
collega‘s van Gartenland enkele robotmaaiers en de 
bijbehorende reserveonderdelen en accessoires zoals 
begrenzingskabel. De firma HAZET stelt een deel van 
het uitgebreide en hoogwaardige gereedschapsassorti-
ment ten toon.

Net als bij de laatste editie van Demopark kunt u als klant ook in 
2019 bij GRANIT terecht voor een kleine boost. Alle klanten die 
onze stand bezoeken krijgen de populaire combinatie van braad-
worst en bier. Dit rustmoment biedt gelijk de gelegenheid om 
te praten met de experts van GRANIT over de nieuwste trends, 
innovatieve technologie of uitdagingen waar u in het dagelijkse 
leven mee te maken krijgt. 

Knip de coupon uit en kom langs op onze stand. Wij kijken uit 
naar uw bezoek!

Live demo‘s werkpLAAts 3.0 
GRANIT expert Andreas Schöttler geeft op maandag om 
10:00 en om 16:00 uur een demo over het thema  
werkplaats 3.0. Wij verheugen ons op uw komst.

DEMopARK 2019 - GRANIT EN GARTENLAND  
pRESENTEREN EEN BREED ASSoRTIMENT
Ook in 2019 kunt u als dealer op de stand van GRANIT terecht voor een overzicht van ons 
assortiment en professioneel advies. Maar ook voor een braadworst en een bier.
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 » sHw  

Bussen voor voorladertanden

Bestelnr.: 430430579 

• Met conische moer  

• Lengte (mm): 800 

• Profiel: dubbel-T 

• Draad: M22 x 1,5 

• Conus: K001

 » vredestein  

Binnenband

Bestelnr.: 34015012 

Passend voor banden: 

11.5/80-15.3

 » GrANit   

pulsator 

Bestelnr.: 580580411 

• Pulsator voor koeien  

• Met roestvaststalen kap  

• Passende adapter voor roestvaststalen  

   deksel 580580408  

•  Voor alle montagedozen 

   met een diameter van 13-16 mm  

• Aantal slagen (puls): 60 ppm  

• Belasting: reliëf 60/40

 » sCHÜLBerG  

dubbele vinger

Bestelnr.: 525525232 

• Dubbel gehard

• Versterkte uitvoering

 » Lister  

scheermachine

Bestelnr.: 330LI10-3033751  

• Voor runderen 

• Met 2 accu‘s Li-lon 7,2 Volt DC,  

   met 2.000 mAh  

• Afmetingen: 50 x 49 x 300 mm 

• Oplaadtijd accu: ca. 50 minuten

oNzE NIEUwE cATALoGUS 6 MET DAARIN oNDER 
ANDERE GRAS- EN wEIDEBoUw EN ooGSTTEchNIEK  
Maar ook een breed pakket aan dierbenodigdheden en geheel nieuwe artikelen voor de melktechniek.

Op in totaal 1.600 pagina‘s geven de productspecialisten van GRANIT 
van de productgroepen gras- en weide, voer- en oogsttechnologie en 
dierbenodigdheden tal van producten en reserveonderdelen weer. Er zijn 
circa 3.200 artikelen nieuw opgenomen. De catalogus is onderverdeeld in 
de hoofdstukken voorladerdelen, grasmaaien, groenvoeropslag, uitkuilen 
en voeren hakselaardelen, maaidorser, banden, wielen, binnenbanden en 
toebehoren, weideafrastering, weidepompen en drinkbakken, dierbeno-
digdhedent en stalinrichting.

Naast losse artikelen zijn er ook geheel nieuwe merken en productgroe-
pen opgenomen in deze nieuwe catalogus. Waaronder voorladertanden 
en bussen van het merk SHW. Het assortiment van de merken 
Schumacher, Rasspe en Radura is opnieuw uitgewerkt en verder uitge-
breid. Ook nieuw zijn producten voor de melktechniek, binnenbanden van 
Vredestein, scheermachines van Lister, Liscop en Heiniger, evenals dubbele 
vingers voor maaidorsers van Sülberg. 
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 » BoNdioLi & pAvesi  

Haakse tandwielkast 1018

Bestelnr.: 415S1018278077  

Overbrengingsverhouding: 2,78:1

n1 (1/min.): 540

n2 (1/min.): 194

Vermogen max. (pk/KW): 540 1/min.: 5 / 4 

1000 1/min.: 8 / 6

Draaimoment (Nm): 

540 1/min: n1 = 65, n2 = 181 

1000 1/min: n1 = 56, n2 = 156

 » doNGHUA   

rollenketting 5 m 

Bestelnr.: 8371666F 

DIN 8187, ISO 16 B-1, 1“ x 067“ 

ISO nr.: 16 B-1 

Steek x inw. breedte p x b1 (inch): 1 x 0,67 

Steek x inw. breedte p x b1 (mm):  

25,4 x 17,02 

Rol-Ø d1 max. (mm): 15,88 

Pen-Ø d2 max. (mm): 8,28 

Max. breedte verbindingsschakel a1 (mm): 36,1 

 » optiBeLt   

smalle v-snaren voor grote vermogens 

red power & Blue power

 » GrANit  

elektromotor 90L-4-B5-2/4

Bestelnr.: 85004054 

1,5 kW, Ø200-Ø24 

Grootte: 90L 

kW: 1,5 

Spanning (V): 400 - 3 fases

Toerental (omw./min.): 1440

 » BLUeLiNe  

Aftakas

Bestelnr.: 3770860B48065W  

Eénzijdig groothoek 80º 

Lz (mm): 860

Serie: B4 80°

Profielbuissparing: P5/P6

Uitvoering trekkerzijde: 1 3/8“ 6 spline

Uitvoering werktuigzijde: 1 3/8“ 6 spline

De nieuwe catalogus 12, aftakasdelen & aandrijftechniek, telt 832 
pagina‘s. Meer dan 16.064 artikelen, waarvan meer dan 1500 producten 
nieuw zijn toegevoegd aan het GRANIT-assortiment. De catalogus is 
overzichtelijk opgedeeld in 15 hoofdstukken. De eerste 5 hoofdstukken 
zijn gewijd aan de productgroep aftakasdelen van de merken Blueline, 
Walterscheid, Bondioli & Pavesi en GRANIT.

Naast de tandwielkasten van het merk Bondioli & Pavesi, die wij reeds 
langer in ons assortiment hebben, is er een grote selectie GRANIT-tand-
wielkasten aan deze catalogus toegevoegd. In de laatste hoofdstukken 
van catalogus 12 vindt u de productgroepen elektromotoren, elastische 
koppelingen, rolkettingen en toebehoren, ketting- en plaatwielen, 
V-snaren, V-snaarpoelies, lagers en afdichtingen.

oNzE NIEUwE cATALoGUS 12  
AfTAKASDELEN & AANDRIJfTEchNIEK  
Gezien de enorme groei zijn de productgroepen voor het eerst terug te vinden in een eigen catalogus.



GRANIT PARTS C.V., Nijverheidsweg 5, 7031 BW Wehl, Tel. 0314-684741, sales.nl@granit-parts.com www.granit-parts.nl M
ä

Rz
 2

01
9

G
R

A
N

IT
 

PA
R

T
S 

tips bij de verkoop van slangen

• Verkoop een slang liever te lang als te kort.
• De kealiteitskenmerken van een slang zijn de vorm-,  
   druk- en UV- stabiliteit en de knikeigenschappen. 
• Vuistregel: Hoe hoger het gewicht, des te beter is 
   de kwaliteit.
• Een juiste manier van opbergen verlengt de levensduur 
   van de slang. De GRANIT slangenwagens en- houders  
   zijn hiervoor ideaal.

 » GrANit

slangenwagen CLAssiC

Bestelnr.: 26070487 

• Stabiele rvs constructie 

•  Slangvriendelijke trommel met comfortabele  

   aansluitbocht: geen geknikte slang  

• Licht op- en afrollen door kogelgelagerde draaiarmatuur 

• Hoge stabiliteit 

• Slipvast door kunststof steunen  

• Slangcapaciteit (m): Ø 19 mm (3/4“) = 30 m

• Wateraansluiting: 3/4“ 

• Werkdruk max. (bar): 20 

 » triCoFLeX 

Beregeningsslang

Bestelnr.: 26070187-25 

• Flexibele meerlaagse PVC-slang met een honingraad vormige  

   soft & flex-structuur.

• Mantel van PVC, zeer goede UV-bestendigheid. 

• Geweefde inleg en 2-laags zwarte en gladde binnenlaag.  

• Binnen-Ø (mm): 19 / 3/4“

• Buiten-Ø (mm): 25,5

• Werkdruk (bar): 9

• Barstdruk (bar): 23

• Rollengte (m): 25 

 » perrot 

sectorsproeier

Bestelnr.: 26070106 

• Type: ZM22W

• Sectorinstelling: 22° 

• Aansluiting: 1 1/2“ buitendraad  

• Dopgrootte (mm): 10 

• Straalbreedte (m): 23,2 - 30,7

• Waterverbruik (m³/h): 6,16 - 9,41 

De afgelopen zomer stond in veel gebieden in het teken van 
droogte. In de getroffen gebieden werd op indrukwekkende wijze het 
belang aangetoond van regelmatige en betrouwbare beregening van 
tuinen, parken en bouwland. Op plaatsen waar het niet mogelijk was 
om tijdig te beregenen, was de schade vaak groot.

Om op de juiste wijze te kunnen beregenen is een juiste technische 
uitrusting cruciaal. GRANIT heeft een breed scala aan efficiënte oplos-
singen in het assortiment om afhankelijk van de omstandigheden opti-
maal te kunnen beregenen. De keuzes variëren van de eenvoudige 
oplossingen als de handmatige sproeier, rondgaande sproeier of bere-
geningsslangen. We hebben echter ook complete beregeningssystemen 
inclusief slang, slangenwagen of slanghaspel, pompen en computer. Op 
deze manier kan zelfs in de droogste zomer elk gebied groen gehouden 
worden van je eigen tuin tot aan een park.

Goed voorbereid de zomer in
Het beregeningsassortiment van GRANIT gaat van de eenvoudige handspuit  
tot aan complexe computergestuurde beregeningssystemen.


