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gras en weidebouw special 2019
In deze handelaar netto aanbieding vindt u vele fast movers.
In de 28-pagina‘s tellende gras- en weidebouw special 2019 van
GRANIT vindt u vele onderdelen op het gebied van het maaien
van gras, het oogsten van voedergewassen, weideafrastering,
en dierbenodigdheden. Met name de fast movers van het merk
GRANIT zijn te vinden in de special. Ze bieden u als vakhandelaar de mogelijkheid om uw omzet te laten stijgen.
Onder de door de GRANIT specialisten zorgvuldig geselecteerde
artikelen vindt u de meest gangbare meshouders en glijzolen,

onderdelen voor de reparatie van maaibalken en gepoedercoate
cirkeltanden.
De GRANIT weidepomp in deze aanbieding met het nummer
580G00001 is geheel nieuw opgenomen in ons assortiment.
De gras- en weidebouw special 2019 is geldig t/m 31 juli 2019.
Dus u als dealer heeft hierdoor nog ruim de tijd om uw klanten
gedurende het seizoen te ondersteunen bij de onderdelen service
op het gebied van de productgroep gras- en weidebouw.

»»GRANIT                                                                                                 »
Batterijapparaat
Bestelnr.: 580235OHNE»
• Batterijapparaat B 200
• Met ingebouwde afrasteringscontrole.
Eenvoudige bediening en betrouwbaarheid
zijn de kenmerken van dit apparaat.
• Netspanning (V): 9
• Laadenergie (J): 0,18

»»GRANIT
Weidepomp
Bestelnr.: 580G00001»
• Van gietijzer
• Wateraanzuiging bij de heen- en weergaande
beweging van de pomparm
• Tot 8 m aanzuigdiepte
• 1“ aansluiting
• Weersbestendig

ALLEEN DE BESTE MERKEN
ROCKINGER

mei 2019

Member of JOST-World
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Tractor Special met bijbehorend
Bonusprogramma
Na het succes in 2018 is er ook in 2019 een tractor special bij GRANIT.
Ook in 2019 is er een handelaar netto tractor special. Onze productspecialisten hebben in deze aanbieding onder andere vele reserve- en
slijtageonderdelen voor vele gangbare trekkertypen opgenomen. Deze
112 pagina‘s tellende special is overzichtelijk gerangschikt in 9 hoofdstukken: cabine, elektra, motordelen, gereedschappen, verbruiksmaterialen,
zittingen, assen, hydrauliek en hefdelen. Het bestrijkt alle delen van de
tractor. Om de artikelen eenvoudiger en sneller te kunnen bestellen via de
GRANIT-app vindt u naast elk artikel een QR-code.

In 9 periodes van ongeveer twee weken kunnen bonuspunten worden
verzameld voor verschillende productgroepen. Deze bonuspunten kunnen
worden ingewisseld t/m 8 september 2019 in de GRANIT bonuspuntenshop voor leuke cadeaus.
Wat de cadeaus betreft kunt u onder andere kiezen voor cadeaus op het
gebied van de bbq van het merk Weber, outdoor- en entertainmentproducten.

De special is geldig van 6 mei tot 31 augustus 2019 en zal, net als vorig
jaar, in 2019 opnieuw gecombineerd worden met een aantrekkelijk bonusprogramma.

»»GRAMMER
Zitting
Bestelnr.: 2401288546»
• Zitting Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731)
• Luchtgeveerde comfortzitting, met 12V compressor
• Gewichtinstelling, automatisch
• Hoogteinstelling 80 mm traploos
(luchtondersteuning)
• Lengteinstelling 210 mm
• Breedte zitkussen 530 mm
• APS: automatisch positiesysteem

»»GRANIT
Spiegelset elektrisch verstelbaar
Bestelnr.: 654999001»
• Leveringsomvang: 1 spiegel, 1 kabelset
1 schakelaar voor het verstellen van de spiegel (links en rechts)
• Passend voor diverse merken
• Uitvoering: 12 V
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Onderdelen voor vele merken in 9 productgroepen
CABINE
Pagina 2 - 15

ELEKTRA
Pagina 16 - 31

MOTORDELEN
Pagina 32 - 43

GEREEDSCHAPPEN
Pagina 44 - 53

VERBRUIKSMATERIAAL
Pagina 54 - 65

ZITTINGEN
Pagina 66 - 75

ASSEN
Pagina 76 - 87

HYDRAULIEK
Pagina 88 - 93

HEFDELEN
Pagina 94 - 111

»»GRANIT

»»GRANIT

LED 7000 werklamp
Bestelnr.: 707997000»
• Verlichting van de nabije omgeving
• 12 V / 24 V
• Lichtstroom theoretisch (lm): 7170
• Lichtstroom effectief (lm): ~ 5680

»»GRANIT
Plunjerpomp
Bestelnr.: 25912674
• Voor tractoren met hydraulische besturing
• Passend voor John Deere type:
• 830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,
1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750,
1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040,
2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,
3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3150, 3350,
3640, 3650

»

Dynamo
Bestelnr.: 376A99005
• Passend voor Case IH, McCormick en Steyr
• Nominale spanning (V): 14
• Laadstroom (A): 95
• Bevestiging L/d/R (mm):
51,2 / 10,4 / 86,5
• Met W-aansluiting

»

»»Kukko

»

Kogellager trekkerset „PULLPO“
Bestelnr.: 7600111168»
• Voor het eenvoudig en snel verwijderen van groefkogellagers die op een as
en in een huis zitten.
• Kogellagers (DIN): 6007-6020; 6206-6212;
6305-6311; 6403-6408
• Zelfspannend
• Inhoud set: 1 traverse, 1 spindel,
8 haken, 7 steunringen,
4 vierarmige tegendrukstukken
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Op meer dan 70 pagina‘s vele onderdelen van hydrauliekslangen tot aan persen.

GRANIT
PARTS

HydrauliEk SpeCial 2019
GRANIT heeft een uitgebreid assortiment rondom de productgroep hydrauliek. Onze hydrauliek specialisten hebben circa 800
items uit het enorme assortiment geselecteerd en samengevoegd
in de hydrauliek special 2019. Deze handelaar netto aanbieding
telt 72 pagina‘s en u vindt hierin vele artikelen die voldoen aan de
behoeften van vele van uw klanten en uw werkplaats.
Op de eerste 10 pagina‘s vindt u hydrauliekslangen in verschillende diktes, diameters en uitvoeringen. Aansluitend vindt u de
bijbehorende perskoppelingen pers- en snijmachines. 8 pagina‘s
zijn gewijd aan adapters, schroefkoppelingen en leidingklemmen.
Ook zijn er 12 pagina‘s opgenomen met stuurventielen.
De productgroepen motoren, rotatoren en aggregaten omvatten
13 pagina‘s en de productgroepen pneumatiek, rolkettingen
en lagers 4 pagina‘s. Het grootste hoofdstuk met 24 pagina‘s
bestaat uit de machines en bijbehorende accessoires.
Met behulp van deze hydrauliek special bent u in staat
om uw klanten te voorzien van de hydrauliek oplossing
die ze verder helpt bij de meest voorkomende storingen.
Maar ook voor uw eigen werkplaats vindt u hierin vele
interessante oplossingen op het gebied van persen en
snijmachines.
De hydrauliek special is geldig t/m eind december
2019.

Pers G20
Bestelnr.: 81504506
• Geringe bedrijfs- en aanschafkosten
• Levering inclusief persbekkensets
(G14-G16-G19-G23-G27-G31-G36-G41-G47)
onderkast en voetbediening
• Plaatsbesparend, elektrisch aangedreven
tafelmodel
• Traploze instelling door middel van
micrometerbout

»»GRANIT
Slangen afkortmachine SM 300
Bestelnr.: 81504509
• Technische gegevens:
• Snijmes: 300 x 4 x 30 HSS
• Te gebruiken bij: 2 TE/3 TE tot DN 50
1 SN/2 SN tot DN 50 | 4 SP tot DN 50
4 SH / R 13-R15 tot DN 50
• E-motor: 400 V 50 Hz 4 kW, 2850 1/min
• Afmetingen:
680 x 545 x 550 (HxBxD mm)
• Gewicht: ca. 78 kg

»

»»GRANIT
Aggregaat
Bestelnr.: 85004079
• Tandwielpomp
• Handbediend monoblokventiel, 2 x dubbelwerkend
met drukbegrenzingsventiel en snelkoppelingen.
• Vier zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
Werkdruk max.: 180 bar
Tankvolume: 70 l
Spanning (Volt/Hz): 230/400V-50Hz

»»GRANIT
Assortimentskoffer pneumatiek
Bestelnr.: 60603911010
• Bestaande uit:
• Rechte schroefverbindingen
• Haakse schroefverbindingen
• Rechte connectoren
• Haakse connectoren
• T-connectoren
• Rechte reduceerverbindingen
• Sluitpluggen
• Moffen
• PTFE-afdichtingsband 60615077005
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