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Revolutionaire TorQmaster slipkop- 
pelingen nu ook bij GRANIT
Deze slipkoppelingen van Weasler zijn vast ingesteld, onderhoudsvrij
en halen ook bij slijtage het gewenste draaimoment. 

De slipkoppelingen TorQmaster zijn 
ingesteld op een vast draaimoment, 
dat ervoor zorgt dat de krachten gedu-
rende overbelasting in een geredu-
ceerde omvang continu worden over 
gedragen. Dit kan bijzonder handig 
zijn bij het starten van machines met 
een grote vertraging en voor het 
opheffen van een variërend draaimo-
ment op grond van een hoge mate 
van cyclische lasten. Dit draaimoment 
wordt ingesteld door middel van 
veren en wordt voor iedere montage 

gecontroleerd.

Daarnaast zijn de slipkoppelin-
gen van Weasler vast ingesteld 
en hebben een minimale behoef-

te aan onderhoud. Dit omdat de 
corrosiebestendige frictieplaten 

door de constructie gelijkmatig 
slijten, wat de levensduur 

verlengd. De slijtage wordt 
gecompenseerd door 
een veer, waardoor het 
draaimoment constant 
gelijk is. Dankzij een 

slijtage-indicator is een-
voudig na te gaan, wanneer 

er onderhoud aan de koppeling 
noodzakelijk is.

De bouwwijze van de TorQmaster met 
een koppelingshuis en drukplaten 
van gietijzer zorgt voor een gecon-
troleerde slip tegen de gietijzeren 
vlakken. Dit zorgt niet alleen voor 
een gelijkmatige slipcoëfficient, maar 
ook voor een efficiënte afvoer van de 
warmte. Geïntegreerde ribben onder-
steunen dit thermische effect even-
eens, zodat ook andere componenten 
geïsoleerd zijn tegen de warmte. 
De TorQmaster is onderdeel van een 
modulaire familie aan koppelingen 
met een ruime keuze aan aandrijfassen 
en naven o.a. met of zonder vrijloop 
of met overbelastingsopties. Er zijn 
gaffels beschikbaar voor de meeste 
Amerikaanse en Europeese series. 

Afhankelijk van het draaimoment 
heeft GRANIT slippakketten in het 
assortiment voor gemiddeld gebruik 
van 450 tot 2000 Nm met een diameter 
van 178 mm / 7’’ en voor zwaar gebruik 
van 900 tot 2700 Nm met een diame-
ter van 239 mm / 9’’. De TorQmaster is 
uitermate geschikt voor balenpersen, 
stroblazers, (klepel)maaiers en voer-
mengwagens. Deze Weasler koppe-
lingen zijn te vinden in de GRANIT 
webshop en in onze catalogus 6.



3D-tekening van hoe het GRANIT 
shop systeem er later uit zou 
kunnen komen te zien.
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Met het GRANIT shopsysteem naar meer omzet in uw shop
GRANIT heeft voor u met het shopsysteem de passende oplossing voor iedere 
verkoopruimte.

Voor de meeste landbouwmechanisatiebedrijven is de 
verkoop van onder- en slijtagedelen naast de verkoop 
van machines en de reparatie- en servicewerkzaamhe-
den een wezenlijke factor van hun dagelijkse activitei-
ten. Dit is de reden dat GRANIT een ruim assortiment 
heeft aan onderdelen die u in uw shop kunt presenteren.  
Met behulp van het GRANIT shopsysteem heeft GRANIT 
ook de ideale oplossing om iedere verkoopruimte op de 
juiste manier in te richten.

De beste oplossing voor iedere ruimte
Bij het inrichten van een shop zijn een aantal factoren 
van belang. Ten eerste hoe ziet de ruimte er uit en ten 
tweede wat zijn uw persoonlijke wensen en die van 
uw klantengroep. Dit is ook de reden dat het GRANIT 
shopteam ter plekke niet alleen kijkt naar de afmetingen 
van de ruimte, maar ook in gesprek gaat met onze klant 
en zijn medewerkers. Aan de hand van de input van dit 
alles wordt met behulp van de computer een op maat 



NEUNEU
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gemaakte 3D-tekening gemaakt zodat de klant kan zien 
hoe de shop er mogelijk uit zou kunnen komen te zien.

Flexibel en maatwerk 
Bij de inrichting heeft ons team verschillende elementen 
tot hun beschikking om uw ruimtes zo goed mogelijk 
in te richten. Naast wandstellingen in verschillende 
breedtes en hoogtes zijn er binnen- en buitenhoe-
ken, eilandmodules, een zeer compacte actiemodule, 
standaards voor koppelingsassen, een accuwagen, enz. 
leverbaar. Op deze manier kunt u iedere vierkante meter  
van uw shop inrichten om de artikelen zo optimaal 
mogelijk te presenteren. De inrichting van een module 
wat betreft hang en leg is heel flexibel en kan naar 
eigen inzicht per module worden aangepast. Ook kan 
er gekozen worden tussen bovenborden met of zonder 
LED-verlichting. Zo kunt u dus heel flexibel en persoon-
lijk uw GRANIT shopsysteem samenstellen.

Assortiment afgestemd op uw klanten
Tegelijk met de planning van de shopmodules denken 
we ook met u mee wat betreft het assortiment aan 
artikelen die u het beste in uw shop kunt opnemen. 
Hierbij hebben wij eveneens uw input nodig want 
niemand kent uw klanten beter dan u zelf. Hierbij is onze 
70 pagina‘s tellende shopcatalogus met vele blister arti-
kelen, door zijn vele foto‘s een veel gebruikt hulpmiddel. 
Ook staan hierin ca. 50 volledig ingerichte voorbeeldmo-
dules.

Opbouw en inrichting door één partij
Zodra de ontwerpfase is afgerond komt het opbouw-
team in actie. Zij zorgen ervoor dat uw shop er uit komt 
te zien zoals u het bij het ontwerp op de 3D tekening 
voor ogen stond. Dit gaat echter verder als alleen het 
opbouwen van de modules. Ook zorgen zij ervoor dat de 
artikelen die u nog op voorraad heeft net als het nieuwe 
assortiment hun plek krijgen in de shop. Tot slot komen 
er barcodekaartjes voor de artikelen met artikelnummer 
en omschrijving, zodat u de artikelen via uw webshop 
kunt bestellen met behulp van een Scan to Order 
systeem. Ook hiervoor heeft GRANIT mogelijkheden om 
u te ondersteunen.  

Meer omzet uit uw shop
Met behulp van een goed uitgedachte shop kunt u als 
landbouwmechanisatiebedrijf meer omzet genereren 
uit de verkoop van onderdelen. Door de juiste looplijnen 
en presentatie van onderdelen nemen uw klanten meer 
tijd voor hun aankopen. Ook kan dit via mond op mond 
reclame leiden tot het aantrekken van nieuwe klanten-
groepen. Ook na afloop van de opbouw en inrichting 
blijft het GRANIT  shop team u terzijde staan. Op verzoek 
komen ze langs om samen met u te kijken waar na een 
tijdje aanpassing of verandering gewenst is.
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De omgeving van Hamm in Westfalen is voornamelijk 
een veredelings- en akkerbouwregio. Hier is Bernd 
Formann sinds 1996 actief met zijn landbouwmecha-
nisatiebedrijf, waar vandaag de dag zes medewerkers 
werkzaam zijn. Sinds 1998 verkoopt Formann landbouw-
mechanisatie het merk Deutz. Daarnaast voeren ze 
reparatie- en servicewerkzaamheden uit aan alle voor-
komende merken landbouwmachines en zijn ze actief 
met de verkoop van onderdelen. Tot zijn klantengroep 
behoren landbouwers, loonwerkers en particulieren.

Vanwege te weinig ruimte viel in 2016 de beslissing om 
nieuw te gaan bouwen. Op een oppervlakte van 20.000 
m2 is een 3.000 m2 groot gebouw gebouwd met een 
werkplaats en shop. De werkplaats beschikt over een 
kraansysteem van 3,5 ton en een 22 tons hefbrug, een 
bandenmontageapparaat voor banden tot 42 inch, 
moderne technieken voor airco en hydrauliekservice en 
een diagnoseapparaat.

Bij de inrichting van de shop heeft Bernd Formann ver-
trouwd op de expertise van het GRANIT shop systeem 
team. „Wij werken sinds 1998 samen met GRANIT en zijn 
sinds die tijd tevreden over het assortiment en de web-
shop. De goede prijs / kwaliteit verhouding, de snelle 
levering en de catalogi hebben ons vanaf het begin 
overtuigd. Hierdoor en vanwege de goede samenwer-
king met de GRANIT vertegenwoordiger waren voor 
ons de beweegredenen om de keuze te maken voor het 
GRANIT shop systeem“, verklaart Bernd Formann.

De shop is ingericht met 14 wandmodules en 2 eilanden. 
Wat het assortiment betreft zijn er artikelen te vinden op 
het gebied van werkplaats & gereedschappen, weide-
bouw en stalbenodigdheden, olieën en smeermiddelen, 
beregening, verf, elektra, hogedrukreinigers, speelgoed 
en tuin & park. De werkplaats beschikt over een 6 meter 
lange werkplaatsstelling voor DIN- en normdelen.

„De nieuwe shop ziet er mooi uit en voldoet aan de ver-
wachtingen“, zegt Bernd Formann verheugd. 
„GRANIT heeft echter veel meer gedaan dan ik van te 
voren had mogen verwachten. Zelfs onze vertegenwoor-
diger heeft meegeholpen met het uitzoeken van onze 
oude voorraad.“Vanaf nu zijn onze klanten van harte 
welkom in onze moderne shop waar we me recht trots 
op zijn.

Nieuwe GRANIT verkoopshop
Formann Landtechnik heeft de shop in zijn nieuwbouw
laten inrichten door GRANIT.

GRANIT Parts verkoopleider Ralf Kamp (links) en GRANIT vertegenwoordiger Nicolas Keyser (rechts) overhandigen de familie Formann ter ere van de 

feestelijke opening van de nieuwe GRANIT shop een bos bloemen en een mand met lekkernijen als dank voor het vertrouwen..

Meer foto‘s en videomateriaal over het klantenportret van de firma Formann landbouwmechanisatie vindt u onder www.blog.granit-parts.com.
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GRANIT filtersysteem 015

Voor het gefilterd vullen of overpompen van hydraulische 
en smerende media, voor start-up spoeling of voor continue 
bypass filtratie.
Voor:
• Draagbare & verrijdbare filteraggregaten
• Schoon vullen en spoelen
• Ontlast het hoofdfilter 
• Verhoogde beschikbaarheid van                                       

de installatie
• Verhoogt de levensduur van                                          

hydraulische en smeerolie 

Artikelnummer: 85004130

GRANIT rotator GR30

Aansluitdraad BSP: G 3/8“
Draaimoment (Nm): bij 25 MPa: 800
Druk (bar): 250
Gewicht (kg): 15
Grijper sluiten max. druk (bar): 300
Grijper openen max. druk (bar): 200
Oliedoorstroomhoveelheid (l/min): 20
Max. axiale belasting dynamisch (kN): 15
Max. axiale belasting statisch (kN): 30

 

Artikelnummer: 25702801

GRANIT slang EN 853 2SN

2SN DN 10 - 3/8“ EN853 87002003L=50m
NW: DN 10 - 3 8“
Buigradius (mm): 130
Pershuls (niet schillen): 87002003

Artikelnummer: 87000003

NEW

GRANIT 6/2 stuurventiel

SWV-E (DVS 6) 50 l/min.
Elektrisch omschakelventiel voor b.v. tussen 2 dubbelwer-
kende cilinders. Ventielen zijn onder druk schakelbaar. Er 
kunnen tot max. 5 ventielen aan een ventielenblok samenge-
flenst worden. Stekker 85020012 is niet in de leveringsom-
vang inbegrepen. 
Nominale werkdruk met lekolieafvoer P: 315 bar
Aansluiting BSP: 1/2“
Spanning (V): 12

Artikelnummer: 87001000

Hydrauliek highlights uit het GRANIT assortiment
Bijgaand vindt u een greep uit het assortiment aan nieuwe artikelen uit onze 
catalogus hyrauliek.

NEW

NEW

GRANIT aggregaat 
5,5KW-15,4 l/min 70L

Handbediend monoblokventiel, retourfilter met be- en 
onluchtingsfilter, vuilindicatorweergave, manometer voor 
werkdrukweergave met kogelkraan, niveauweergave, aan-
sluiting voor lekolie, 4 zwenkwielen, 2 met rem.
• Werkdruk max. (bar): 180
• Volumestroom (l/min): 15,4
• Tankvolume (l): 70
• Vermogen max. (kW): 5,5
• Opvoervolume (cm³/omw.): 11
• Pomptype: tandwielpomp
• Spanning (Volt/Hz): 230/400V-50Hz 
Artikelnummer: 85004079

GRANIT voorlader 
KIT LVM92B-R-LS

Voorladerventiel, kruishendel met elektroschakelaar, Faster 
multikoppeling 2PS06-4-12G-F-C. Parallel geschakeld ventiel met 
drukonlastklep in iedere sectie, geschikt voor load sensing 
met zweefstand en blokkering.
• Werkdruk: max. 250 bar 
• Retourdruk (T): max. 10 bar  
• Nominale volume stroom: max. 90 l/min  
• Aansluiting P & A-B(BSP): G 1/2“ 
• Aansluiting T (BSP): G 3/4“ 
• Aansluiting LS (BSP): G 1/4“ 

Artikelnummer: 87001023

NEW

NEW


