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GRANIT BLACK EDITION
EEN STERK GEREEDSCHAPSMERK – ExClusiEF VOOR DE VAKhandel

NOVITEIT

bij onze schroevendraaiers. Dit zijn de kenmerken van de GRANITgereedschappen. Om ervoor te zorgen dat de GRANIT BLACK
EDITION-lijn zijn beloftes waarmaakt, voeren we uitgebreide kwaliteitscontroles uit in ons eigen kwaliteitscentrum bij onze hoofdlocatie in Heeslingen, met de steun van externe testinstituten.

GRANIT staat altijd voor een uitstekende kwaliteit als partner van
de vakhandel. Vanuit deze motivatie hebben we ook onze nieuwe
gereedschapslijn GRANIT BLACK EDITION ontwikkeld. De nieuwe
tools zijn exclusief ontworpen voor retailers en maken indruk door
hun premium kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.
De GRANIT BLACK EDITION-lijn combineert hoogwaardige materialen, maximale belastbaarheid en een modern design. We kunnen
dus aan de hoogste normen voldoen en u voorzien van krachtige
tools voor elke klus en iedere toepassing.
Met behulp van de beste materialen, zoals chroom-vanadium-staal,
zijn onze tools extreem duurzaam en stevig. Bovengemiddelde
technische normen, waaronder een bijzonder hoog draaimoment
volgens DIN-norm bij onze ratels tot een aanzienlijk langere schacht

Hoogwaardige sets met dopsleutels, ring- en steeksleutelsets, schroevendraaiers, bit- en hoeksleutels, tangen, hamers en bankschroeven
vormen het startassortiment voor onze nieuwe GRANIT BLACK
EDITION-lijn. Details zijn te vinden in onze speciale aanbieding voor
de introductie van onze nieuwe gereedschapslijn, die geldig is vanaf
de AGRITECHNICA t/m 31 januari 2020. Voor verkoopondersteuning
bieden we ook
een baliedisplay
met flyers met alle
belangrijke informatie over de GRANIT
BLACK EDITION-lijn.
Neem bij interesse
contact op met uw
vertegenwoordiger.
Op de AGRITECHNICA
kunt u zichzelf overtuigen
van onze nieuwe tools. U
vindt ons in hal 2 stand
E20.
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GRANIT VERHEUGT ZICH OP UW BEZOEK OP DE Agritechnica!
WIJ ZIJN VAN 10 T/M 16 November in Hal 2 / E20

Het hoogtepunt van het jaar, AGRITECHNICA in Hannover, staat voor de
deur. We zullen dit jaar deze toonaangevende vakbeurs voor landbouwtechnologie gebruiken om tal van nieuwe producten aan u als vakhandelaar te presenteren. Van producten van gerenommeerde fabrikanten uit
alle productgroepen, ons shopsysteem tot de wereldpremière van onze
eigen BLACK EDITION-lijn gereedschappen. Op de stand van GRANIT

PARTS zijn vele hoogtepunten te vinden.
Op onze stand vinden landbouwmechanisatiebedrijven de huidige trends
op het gebied van grondbewerking, motordelen en filtratie, evenals elektra en tractorzittingen. Ook onze nieuwe productgroepen heftruckdelen
en bouwmachines zijn op onze stand aanwezig. Uiteraard staan onze 

Live op onze stand:

GRANIT webshop, app en partnershop

GRANIT shopsysteem & BLACK EDITION

HAZET gereedschappen
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SCHERPE AANBIEDINGEN, Interessante GESPREKKEN
EN culinaire hoogstandjes wachten op U
Maak kennis met nieuwe producten uit de productgroepen
motordelen, elektra, bouwmachines en heftrucks

deskundige experts voor u klaar om U advies te geven over alle producten
en ze te demonstreren.

Onze blik naar de toekomst was ook de inspiratie voor de algehele
vernieuwing van onze beursstand. Het moderne ontwerp met aantrekkelijke LED-technologie symboliseert onze focus op de verdere ontwikkeling
van ons bedrijf. Tegelijkertijd willen we onze gespecialiseerde dealers de
meest aangename sfeer blijven bieden met het gesloten standconcept.

Voor het eerst te zien op AGRITECHNICA: het vernieuwde GRANIT-shopsysteem. Onze shopexperts laten u graag zien hoe u meer omzet kunt
genereren met een moderne en aantrekkelijke productpresentatie. De
gereedschapsspecialisten van HAZET tonen u hun nieuwste trends en zijn
exclusief voor u aanwezig op de stand van GRANIT.

Met onze partner AGRARTECHNIK introduceren we werkplaatsuitrusting
4.0. Het team van Andreas Schöttler toont u verschillende moderne oplossingen waar u gebruik van kunt maken in uw werkplaats. Of het nu gaat
om eenvoudiger werken, minder administratief werk of het eigen maken
van volledig nieuwe taken, laat de experts van het GRANIT-team en onze
partners u adviseren.

Het GRANIT webshop-team beantwoordt ook graag al uw vragen over
de GRANIT webshop, de GRANIT-app en de GRANIT-partnershop en
de bijbehorende mogelijkheid om bestaande en nieuwe klanten online
onderdelen te laten bestellen.

Het hele GRANIT team verheugt zich op uw bezoek!

onze Werkplaats 4.0 en vele van onze Premium leveranciers zoals HiKOKI, KS Tools
en Blitz vindt u in Hal 2 / Stand E31.

Werkplaatsuitrusting 4.0 op stand E31 direct naast de GRANIT stand in hal 2
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De mooiste tijd van het Jaar
Met de investeringsgoederen special van GRANIT PARTS uw werkplaats moderniseren

2019 is alweer ver gevorderd, wat betekent dat het tijd is om u voor te bereiden op het nieuwe jaar. De GRANIT investeringsgoederen special presenteert op 48 pagina‘s ongeveer 160 artikelen die u van pas kunnen komen
bij de toekomstige ontwikkelingen van uw werkplaats. De opgenomen
investeringsgoederen komen vanuit alle hoeken van de werkplaats van
de A van assen uitlijnapparatuur t/m de Z van zuigercompressoren: bij
ons vindt u gegarandeerd het juiste product voor uw investeringsbehoefte.
Werkplaatsuitrusting 4.0 is een belangrijk onderdeel om de
investeringsgoederen special onder de aandacht te brengen.
Netwerktechnologie zal het werken in de werkplaats in de
toekomst veel gemakkelijker maken. U kunt de eerste stappen
in deze richting zetten, bijvoorbeeld met de Lubetronic 200 AC
mobiele oliedispenser van HORN TECALEMIT. Deze communiceert
zelfstandig met uw Dealer Management System (DMS), waardoor
uw werkprocessen worden vereenvoudigd en uw administratieve lasten worden verminderd.
In de werkplaats van de toekomst kunnen volledig nieuwe diensten worden aangeboden. Met de juiste uitrusting kunt u bijvoorbeeld
uw aanbod aanvullen met de inspectie van bosbouwlieren. De nieuwe GRANIT stelling voor robotmaaiers helpt u bij een duidelijke
presentatie en opslag.
Ontdek ook hoe u belastinggeld kunt besparen door te investeren in uw werkplaats. De aanschaf van het wielhefsysteem zoals de Agri
Hydrolift van Blitz is goedkoper dan u denkt en hiermee kunt u een scala aan werkplaatswerkzaamheden uitvoeren en het is een voordelig alternatief ten opzicht van het installeren van een werkplaatsput. Als u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op.
»» GRANIT
stelling voor maairobots MRR5

»» Blitz
Wielhefsysteem Agri Hydrolift S2 8,2T

Bestelnr.: 7791200288

Bestelnr.: 7790300032

• Hoogte: 1.766 mm

• Draagvermogen: 2 x 8,2 t

• Breedte: 900 mm

• Heftijd: 78 sec.

• Lengte: 1398 mm

• Daaltijd belast: 54 sec.

• 4 stuurwielen D 125 mm met rem

• E-motor: 3 KW

• Bodems met rand als afrolbescherming

• Breeedte: 1845 mm

• Bodems: 1.200 x 690 mm

• Hoogte: 2590 mm

• Draagvermogen 250 kg

• Gewicht per hefunit: 720 kg

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

www.granit-parts.nl

