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Cummins viert dit jaar zijn 100 jarig bestaan en is ‘s werelds grootste 
onafhankelijke producent van dieselmotoren, die jaarlijks meer dan één 
miljoen motoren produceert. Sinds 2018 wordt GRANIT rechtstreeks 
beleverd op het gebied van reserveonderdelen voor Cummins-motoren. 
Cummins motoren worden verbouwd in vele landbouwmachines, waar-
onder in Case, New Holland en John Deere-tractoren. In de landbouw 
biedt Cummins een vermogensbereik van 37-708 kW (49-950 pk) en 
biedt daarmee grote flexibiliteit voor de juiste aandrijving. Maar ook 
bij de overige off-road machinebedrijven en bij mijnbouw worden 
Cummins-motoren op grote schaal gebruikt en leveren ze een vermogen 
van 37 tot 2610 kW (49-3.500 pk) en een cilinderinhoud van 2,8 tot 78 
liter. Het gebruik van originele onderdelen is de moeite waard, omdat ze 
voldoen aan de veeleisende Cummins-richtlijnen, de nieuwste materialen 
gebruiken, het allernieuwste ontwerp van Cummins en beschikken over 
de nieuwste technologieën.
Cummins is toonaangevend op het gebied van aftersales en beschikt over 
een Europees dekkend servicenetwerk. Vanaf nu biedt GRANIT ook een 
uitgebreide service voor Cummins-motoren. De GRANIT medewerkers van 
de telefonische verkoop adviseren u graag en helpen u bij het vinden van 
het juiste onderdeel op basis van het motornummer. De kleine dingen 
maken hier het verschil, dus Cummins is altijd gefocust op de nieuwste 

materiaalverbeteringen en de nieuwste componentontwerpen. Cummins 
Filtration (Fleetguard Filter) is sinds 2013 een partner van GRANIT. Met 
Cummins Engine Parts willen we nu deze succesvolle samenwerking met 
originele Cummins-motoronderdelen uitbreiden en voortzetten. De ori-
ginele Cummins-motoronderdelen zijn te vinden in de GRANIT-webshop 
op www.granit-parts.nl.

Goede kwaliteit en betrouwbaar sinds 100 jaar.

CuMMiNS ENgiNE PARTS NiEuw Bij gRANiT 



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

CERES Premium Ultra Small

Artikelnummer 5070010166

• Innovatieve diefstalbeveiliging

• Machinebewaking en gebruiksteller

• Persoonlijke instellingen voor automatiseringen

• Te gebruiken voor de Nederlandse providers, server-

locatie Duitsland 

• Van overal, altijd, bruikbaar en configureerbaar

• Innovatieve diefstalbeveiliging

• Machinebewaking en gebruiksteller

• Persoonlijke instellingen voor automatiseringen

• Te gebruiken voor de Nederlandse providers, server-

locatie Duitsland 

• Van overal, altijd, bruikbaar en configureerbaar 

• Neodymium-magneten voor eenvoudige bevestiging 

• Innovatieve diefstalbeveiliging

• Machinebewaking en gebruiksteller

• Persoonlijke instellingen voor automatiseringen

• Te gebruiken voor de Nederlandse providers, serverlocatie 

Duitsland 

• Van overal, altijd, bruikbaar en configureerbaar 

• Vervangbare batterij met een levensduur van ongeveer 

90 dagen

Met CERES heeft GRANIT een toonaangevende partner gevonden op het gebied 
van diefstalbeveiliging. CERES antidiefstalsystemen kunnen worden gebruikt om 
uw machinepark als groep of per machine in de gaten te houden wanneer er iets 
onverwachts gebeurt. Het systeem zorgt ervoor dat de eigenaar te allen tijde op 
de hoogte blijft van de locatie en staat van de machine. Een tijd- en dagonaf-
hankelijke activering of deactivering van de machines via de portaal 
(www.watchyourgoods.com) garandeert volledige controle. Bovendien is 
oppervlaktemeting mogelijk door een geofence rond het te berekenen oppervlak 
te plaatsen.
Een groot voordeel zijn de individuele instellingen. Met welke intervallen het 
systeem rapporteert over locatie en conditie, bepaalt u zelf. Bestaande gebieds-
gegevens kunnen worden geïmporteerd om u te helpen bij de boerderijorganisa-
tie en / of facturering. Een geïntegreerde multi-simkaart selecteert automatisch 
het best beschikbare mobiele netwerk dat op uw locatie aanwezig is. Het 
datatarief kan individueel aan de behoeften worden aangepast. Afhankelijk van 

uw behoeften, kunt u kiezen uit vier verschillende tarieven.
CERES is niet afhankelijk van een fabrikant dus geregistreerde gegevens zijn 
alleen zichtbaar voor de groep mensen die door de gebruiker is bepaald. Het 
systeem wordt voortdurende geupdate en breidt voortdurend uit met nieuwe 
functies waar ook u als gebruiker van kunt profiteren.

De CERES-producten zijn bijvoorbeeld geschikt voor tractoren, verreikers, zelfrij-
dende maaidorsers, gemeentelijke voertuigen en bouwmachines, maar ook voor 
aanbouwdelen en machines en uitrusting zoals een robotmaaier waar de ruimte 
beperkt is. CERES-producten zijn te vinden in de GRANIT webshop op 
www.granit-parts.nl.

CERES Premium Select

Artikelnummer 5070010167

CERES Premium High Power

Artikelnummer 5070010168

ALLES oNDER CoNTRoLE, CERES DiEfSTALBEvEiLigiNg
U kunt met een gerust hart uw machines achterlaten.
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Het bedrijf Air Top Italia produceert onder de merknaam „Panclean“ -filters, 
die vaak worden aangetroffen als OEM onderdeel in machines van bekende 
merken. Air Top Italia produceert bijvoorbeeld voor onder andere CNH, SDF en 
Kubota. Al meer dan 30 jaar domineert deze fabrikant de markt voor cabine-
filters voor landbouw- en bouwmachines. Vooral in de zuidelijke landen geniet 
het merk Panclean grote populariteit. Dankzij de hoge productieflexibiliteit, het 
ruime assortiment en de uitstekende kwaliteit, made in Italy, zijn Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Nederland grote afnemers. De continue ontwikkeling van de 
producten en hun voortdurende controle maken Air Top Italia een betrouwbare 
leverancier voor GRANIT.

Cabinefilters dienen minimaal één keer per jaar te worden vervangen om te 
zorgen voor een goed gezondheidsklimaat van de bestuurder.

Naast conventionele cabinefilters heeft het bedrijf ook een versie met actieve 
kool in het assortiment. Dit biedt grote voordelen, vooral voor de landbouw, 
omdat het niet alleen gesuspendeerde deeltjes zoals stuifmeel, maar ook 
geuren en chemicaliën filtert, wat vooral relevant is voor het gebruik binnen de 
mestverwerking en gewasbescherming. Met het opnemen van het merk 
Panclean kunt u in de toekomst bijna elk cabinefilter voor landbouwvoertuigen 
vinden in het GRANIT-assortiment. Door het OE- of Panclean-nummer in te 
voeren, wordt u in de GRANIT-webshop direct naar het juiste artikel geleid. De 
webshop is te vinden op www.granit-parts.nl.

PANCLEAN CABiNEfiLTERS
Producten van de firma Air Top Italia vanaf nu in het assortiment van GRANIT, 100% made in Italy.

Artikelnummer 5676600327  

bescherming tegen stof en 

pollen

PanClEan stof filter

Artikelnummer 5676600010 

Bescherming tegen stof, pollen, gassen en

dampen (pesticiden, chemicaliën, etc.)

PanClEan combi filter

Artikelnummer 5676600069 

bescherming tegen stof, pollen, geuren en dampen

PanClEan gevouwen actief koolstoffilter

voorvoegsel: 
AP - APg - KP - KPg

voorvoegsel: 
AXK

voorvoegsel: 
AX - AXH

De voorvoegsels dienen als oriëntatie, omdat ze

informatie over de filters bevatten. Met behulp 

van de voorvoegsels kan een voorselectie worden 

gemaakt.
Als u bijvoorbeeld een stoffilter zoekt dat bestand 

is tegen een lage drukval, dan geven de prefix AP, 

APG, KP en KPG u de juiste resultaten.
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Het universele houdersysteem van RAM Mounts is sinds 1992 een be-
langrijke speler op het gebied van logistiek, transport, industrie en niet 
in het minst in de landbouw. Wanneer u uw apparaten betrouwbaar  
wilt bevestigen, zijn de RAM Mounts houdersystemen de eerste keuze.

Bekende fabrikanten van rechtrijsystemen vertrouwen net zoveel op de 
beproefde houders als de ontwikkelaars van de nieuwste systemen voor 
navigatiesystemen. Of het nu gaat om een   monitor, camera,  mobiele 
telefoon of tablet. Bij GRANIT vindt u altijd de geschikte oplossing met 
zijn RAM Mounts producten.

Nieuw in het GRANIT assortiment is de RAM Mounts trackball met 
T-verbindingsstuk 5070010276. In deze houder kan het GRANIT camera-
systeem worden bevestigd. Op deze manier is het voor bestuurders dus 
mogelijk om eenvoudig een monitor in de cabine te plaatsen. Steek de 
monitor eenvoudig in de montagerail en vergrendel hem door de kogel 
vast te draaien. In combinatie met de RAM Mounts Tough-Track rail 
5070010222 t/m 5070010225 kunt u bij GRANIT flexibele montagerails 
bestellen die stevig en veilig in het voertuig kunnen worden ingebouwd.

Met de Multitalent RAM Mounts 3-voudige adapter 5070010112 kunnen 
bestuurders aan de basishouder meerdere apparaten tegelijk monteren. 
Plaats in plaats van de houder voor het apparaat de adapter en via extra 
verbindingsarmen kunt u 2 apparaten tegelijk aanbouwen.

Nog meer stabiliteit? Geen probleem, de RAM Mounts drievoudige 
basis 5070010110 maakt dit mogelijk. Door gebruik te maken van drie 
zuignappen wordt er gezorgd  voor een veilige en stabiele montage van 
apparaten.

Omdat alle componenten ook afzonderlijk in de GRANIT webshop zijn 
te bestellen, kunnen alle voertuigen op elk moment afzonderlijk worden 
uitgerust. Zowel voor uw wiellader, trekker, oogstmachine, auto, motor, 
quad of fiets kunt u bij RAM Mounts terecht voor de juiste keuze. U 
vindt de RAM Mounts onderdelen in onze catalogus 5 ELEKTRA vanaf 
pagina 1275 en online op www.granit-parts.nl.

RAM MouNTS HouDERSySTEMEN
De juiste houdersystemen voor uw apparaten. G
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