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GRANIT webshop voor in uw broekzak
Met de nieuwe App maakt GRANIT de gewilde 
webshop nu ook beschikbaar voor de Smartphone 
en tablet van u als vakhandelaar.

Onze webshop is met afstand de meest 
gebruikte manier om te bestellen door 
u als vakhandelaar bij GRANIT. Circa 95 
procent van alle bestellingen ontvangen 
wij online. Geen wonder want via 
www.granit-parts.nl kunt u het ruime 
GRANIT assortiment 24 uur per dag 
snel en eenvoudig de juiste onderdelen 
bestellen. Verschillende tools helpen u bij 
het vinden van het juiste onderdeel.

Alles binnen handbereik
Iedere klant heeft zijn eigen webshop-
toegang. Hier vindt u alle belangrijke 
informatie zoals leveringsstatus. Vanaf 
nu heeft u deze voordelen ook via onze 
nieuwe App. 

Overal toegangkelijk
GRANIT heeft de belangrijkste functies 
van onze webshop in een App gebun-
deld, om het comfort van onze webshops 
ook zonder PC of laptop mogelijk te 
maken. Dit zodat u hier ook gebruik van 
kunt maken in de werkplaats, uw service 
voertuigen of op locatie. In de app 
worden niet alleen alle webshopfuncties 
over genomen, er komen zelfs nog een 
paar extra functies bij.

Barcodes scannen via de 
App
Met de camera van uw 
Tablett of Smart-
phone kunnen 
via de GRANIT 
App artikelbar-
codes worden 
gescand en 
besteld. Dit 
maakt „Scan to 
order“mogelijk, zonder 
dat een extra scanner 
nodig is. 

Overige 
functies 
De GRANIT 
App kunt u 
gratis down-
loaden in de 
App-Store en 
de Play Store. U hoeft 
hem alleen maar te 
installeren, inloggen als vak-
handelaar en u kunt beginnen 
met bestellen. Onze app wordt 
door onze experts voortdurend 
doorontwikkeld.
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U bent van harte welkom op de Agritechnica
Een bezoek aan de GRANIT stand is in ieder geval de moeite waard. Ga in ge- 
sprek met onze GRANIT experts, maak kennis met onze noviteiten, profiteer van  
interessante aanbiedingen en ontdek onze exclusieve highlights.

U vINDT GRANIT IN HAL 

2 op STAND E18

Half november is het weer zover, de Agritechnica opent zijn 
deuren. 2.900 standhouders zijn hier aanwezig verdeelt over 23 
hallen. Ook GRANIT is hier te vinden met een stand van 500 m2. 
Naast de presentatie van verschillende highlights en noviteiten 
is de GRANIT stand, die alleen toegankelijk is voor u als GRANIT 
vakhandelaar, ook de plaats waar u onder het genot van een 
drankje en een hapje in gesprek kunt gaan met uw vertegen-
woordiger of één van onze productspecialisten, maar u kunt er 
natuurlijk ook gewoon even tot rust komen. 

Advies van onze experts
Om uw vragen over onderwerpen vanuit ons brede assortiment te 
beantwoorden, zijn er gedurende alle beursdagen experts vanuit 
verschillende productassortimenten aanwezig. Dit zijn onder 
andere onze hydrauliek-, en zittingexperts . Op het gebied van 
zittingen heeft GRANIT de afgelopen jaren een expertisecentrum 
opgebouwd. Hier hebben we al onze experts gebundeld vanuit 
het vakgebied zittingen, die u kunnen adviseren over ons brede 
assortiment maar ook zorg kunnen dragen voor reparaties of 
aanpassingen aan uw zittingen.

Werkplaatsuitrusting bij GRANIT
Op onze stands zijn specialisten aanwezig van het productassor-
timent werkplaatsuitrusting. Hierbij kunt u denken aan diagnose- 
en montageapparaten en hefbruggen. Op onze stand is een kleine 
greep uit dit assortiment te vinden. Hierbij kunt u denken aan 
het universele diagnoseapparaat van Jaltest met de passende 
kabelsets, de bijzonder compacte en ruimtebesparende GRANIT 
éénkoloms hefbrug AHB 1000 en het bandenmontageapparaat 
GRANIT RMM 251.

Vertegenwoordigers van bekende merken
Naast de experts van GRANIT zijn er ook experts te vinden van 
andere bekende merken op de stand van GRANIT die verschil-
lende noviteiten en interessante aanbiedingen presenteren. U als 
vakhandelaar kunt bij ons terecht voor de highlights van de firma 
KS TOOLS, Hella, Fleetguard en Hazet. Ook is het nieuwe brede 
pompen assortiment van be- en ontwatering aanwezig.
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Onze specialisten
Voor u als vakhandelaar zijn ook vele van onze andere experts 
aanwezig om met u in gesprek te gaan. Zo zijn er collega’s van
onze marketing afdeling aanwezig om met u in gesprek te gaan 

over onze webshop, partnerwebsite en partnershop. Collega’s 
van het servicecenter zijn aanwezig om u te laten zien welke 
technische reparaties wij allemaal uit kunnen voeren.

GRANIT shopsysteem
Het uitermate flexibele en functionele shopsysteem van GRANIT is 
te vinden in steeds meer shops van onze klanten. Voor klanten die 
hier interesse in hebben zijn op de Agritechnica collega’s aanwe-
zig die u hierover kunnen adviseren. Met behulp van het GRANIT 
shopsysteem kunt u niet alleen uw verkoopruimte professionalise-
ren, maar ook extra omzet genereren en nieuwe klantengroepen 
benaderen. Op onze stand is een voorbeeldshop te vinden.

opENINGSTIJDEN EN TICKETS
Beursdagen 14 t/m 18 november 2017. Exclusieve dagen 12 + 13 november 2017. De 
beurs is iedere dag geopend van 9:00 t/m 18:00.
        Kassaprijs  online ticket
Exclusieve dagen ticket geldig op 12 of 13-11-2017  75,00   60,00
Dagticket geldig van 14 t/m 18-11-2017    25,00   20,00
2-daags ticket geldig van 14 t/m 18-11-2017   37,00   30,00
5-daags ticket geldig van 14 t/m 18-11-2017  62,00  52,00

Kinderen t/m 12 onder begeleiding van een volwassene gratis
voor meer informatie kijk op www.agritechnica.com
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onze winter special 2017 is er
Profiteer op 100 pagina‘s van interessante aan-
biedingen, bonuspunten en kerstcadeaus

GRANIT gereedschapswagen
 - 6 schuifladen
 - Top-design, RVS werkblad met kunststof 
opbergbakjes

 - Met handvaten en poetspapierhouder
 - Papierbak en documentenhouder
 - Schuifladen met kogelgeleiding, stoot-
blokken aan de zijkanten

 - 3 schuifladen: 570 x 410 x 74,5 mm
 - 3 schuifladen: 570 x 410 x 153,5 mm
 - 2 bok- en 2 stuurwielen

Bestelnr.: 13412238

KS Tools gereedschapset
 - KS TOOLS 1/4“ + 1/4“ gereedschapset
 - CLASSIC Chrom Vanadium, mat gesatineerd
 - 88-delig
 - In kunststof koffer
 - Voor het dagelijks gebruik in de werplaats of 
op montage

Bestelnr.: 13412268

GRANIT bandenmontageapparaat 
RMM 251
 - Passend voor banden van 14‘‘ tot 47“ 
velgendiameter

 - Eenvoudig banden verwisselen
 - Compacte plaatsbesparende constructie
 - Montage van vrachtwagen banden tot 
47“, met optionele spanklauwverbreding 
tot 56“

 - Stabiele, veerondersteunde 
universele montagearm

 - Eenvoudig te bedienen mobiel bedie-
ningselement

 - Hydraulische aandrijving voor hefarm 
en spaninrichting

Bestelnr.: 13412678

GRANIT sprayset G72
 - 12x Multispray Allround GP 400, 400 ml
 - 24x Remmenreiniger, 600 ml
 - 12x Kruipolie, 400 ml
 - 12x Kettingspray, 400 ml
 - 6x Siliconenafdichting zwart, 310 ml
 - 6x Ruitenschuim, 600 ml

Bestelnr.: 13412001

GRANIT presenteert de nieuwe „Winter special“. Op meer dan 
100 pagina‘s vindt u als vakhandelaar meer dan 700 interessante 
aanbiedingen uit onze assortimentlijnen verbruiksmateriaal, 
voertuigen, gereedschappen, elektra, kleding, tuin & park en 
werkplaatsuitrusting. Hieronder zijn diverse sets en pakketten, 
zoals de GRANIT sprayset, sets met zaagkettingen, gevulde 
gereedschapskisten, pakketten met wisserbladen en vele anderen. 
Daarnaast ontvangt u bonuspunten over deze artikelen vanwege 
ons jubileumjaar. Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 
2017.


