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Spicer brengt kracht over naar de wielen
Met de zoektool in de GRANIT webshop kunt u originele onderdelen bestellen voor Spicer voorassen.
Bij het overbrengen van de kracht van de
motor op de voorwielen, speelt binnen de
landbouwmechanisatie het merk Spicer
een belangrijke rol. De voorassen en de
aandrijving hiervan van dit Amerikaanse
bedrijf worden door vele fabrikanten van
landbouwmachines af fabriek gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat er ook op de
after-market veel navraag is voor onderdelen van dit merk.
Van los onderdeel tot aan complete
units.
Sinds midden 2013 hebben landbouwmechanisatiebedrijven via GRANIT toegang
tot het ruime onderdelenassortiment van
Spicer. Want naast de complete voorasunits vindt u bij GRANIT ook alle denkbare
losse onderdelen. Hierbij moet u denken
aan lagers, gewrichten, afdichtingen,
bussen, o-ringen, pennen, schijven,
aandrijfdelen, enz..
Eenvoudige onderdeelidentificatie.
Met behulp van de aszoeker in de GRANIT
webshop kunt u snel en eenvoudig de
benodigde onderdelen vinden. Hiervoor
heeft u alleen het typenummer van de as
nodig. Nadat u de keuze heeft gemaakt
voor het astype dat u op dat moment
voor handen heeft, komen verschillende

passende onderdelen voor dit type as in
beeld. Dit aan de hand van overzichtelijke
explosietekeningen van waaruit u gelijk
de benodigde onderdelen kunt bestellen.
Door deze werkwijze wordt voorkomen
dat er onderdelen verwisseld of verkeerd
besteld worden.
Traditie en ervaring.
Het merk Spicer behoort tot het Dana
concern, een Amerikaans bedrijf, dat
al 110 jaar succesvol bezig is met het
ontwikkelen van innovatieve oplossingen
op het gebied van het overbrengen van
krachten.
Reeds sinds 1925 is het bedrijf
actief in Europa, toen er een
kantoor in Londen werd geopend.
Vandaag de dag zijn de aandrijfoplossingen van Spicer niet alleen
terug te vinden
binnen de landbouwmechanisatie, maar
ook binnen
segmenten
als: personenwagen,
bedrijfsvoertuigen,
en de offroad- en
motorsport.

ALLEEN DE BESTE MERKEN:
ROCKINGER

Member of JOST-World
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De perfecte oplossing voor reparaties van pen / gat verbindingen
Het „Expander“ systeem biedt een tijd- en kostenbesparend alternatief ten
opzichte van de standaard reparatiemethodes.
De reparatie van versleten pen / gatverbindingen is zeer arbeidsintensief. De
monteur dient de machine te demonteren
en het uitgesleten gat op te lassen en uit
te kotteren. Pas dan kan er een nieuwe
pen worden gemonteerd. En afhankelijk van het gebruik dienen
deze stappen na een paar
1
honderd uur gebruik,
herhaald te worden. Dit
omdat pen / gatverbinding
vroeg of laat slijtage gaat
vertonen bij ieder type machine
en iedere toepassing.
GRANIT beschikt met het “Expander”
systeem over een alternatieve reparatieoplossing, die niet alleen veel minder
reparatietijd kost, maar ook veel langer
meegaat. Hierdoor dalen voor de gebruiker naast de reparatiekosten ook de tijd
dat de machine stil staat.
Het systeem is eenvoudig en uniek.
De „Expanderpen“ heeft een conisch
uiteinde aan beide zijden. Hierop wordt
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Moer
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Schijf
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Expander huls

4

Smeernippel

5

Boring voor vet

6

Pen met gehard
oppervlak

7

Optionele schijf

een huls met inkepingen, de “Expanderhuls” gemonteerd, die met behulp van
een bout of moer wordt opgespannen.

Hierdoor wordt de pen in
de boring gefixeerd, zodat
er geen speling ontstaat
en de aanwezige speling
7
langdurig wordt opgevangen.
Aangezien het “Expander” systeem een
flexibele verbinding maakt met het binnen
oppervlak van de boring, is er geen lange
voorbereidingstijd noodzakelijk.
Naast de eenvoudige montage is de lange
levensduur van het “Expander” systeem
een groot voordeel. Door middel van
de huls wordt de pen axiaal en radiaal
gefixeerd. Hierdoor worden de krachten
die op het scharnierpunt werken veel
gelijkmatiger over de pen verdeeld, waardoor buigen van het materiaal wordt voorkomen en de levensduur van het materiaal
verlengt wordt. Mocht er in de loop van
tijd speling optreden binnen het systeem
dan kunt u het “Expander” systeem
naspannen. De sets van het “Expander”
systeem kunt u vanaf nu bestellen via
www.granit-parts.nl.

Injectoren voor Common Rail motoren
GRANIT heeft het assortiment aan injectoren verder uitgebouwd.
20 jaar geleden kwamen de eerste diesels met Common Rail
motoren op de markt. Vandaag de dag is dit inspuitsysteem ook
binnen de landbouwmechanisatie niet meer weg te denken. Dit
systeem kent vele voordelen. Wel worden de verschillende onderdelen bij dit systeem blootgesteld aan de hoge drukken.
Eén van de hoofd slijtagedelen binnen een Common Rail motor zijn
de injectoren. Zij werken voor een optimale verbranding met een veel
hogere druk dan verstuivers uit andere dieselmotoren. Door meerdere inspuitingen per slag van de motor heeft een injector te maken
met een hogere slijtage, dan een verstuiver. Daarnaast reageren
injectoren zeer gevoelig op water. Water ontstaat door condens in
de brandstoftank. Hierdoor dient de injectoren regelmatig te worden
vervangen.
GRANIT heeft op dit moment circa 30 verschillende injectoren in het assortiment.
Deze zijn te vinden op
www.granit-parts.nl. Landbouwmechanisatiebedrijven hebben hierdoor een zeer
ruime keuze als het aankomt op de hoofd
slijtagedelen voor de moderne Common
Rail motoren.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Elektrische aansluiting
• Retour
• Spoel
• Aanvoer
• Anker
• Kogelventiel
• Smoorklep
• Verstuivernaald
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GRANIT brengt licht in de duisternis
Het ruime assortiment aan werklampen, zwaailampen en overige soorten
verlichting van GRANIT is de perfecte voorbereiding op de donkere maanden.

Nu het in de herfst weer later licht en vroeger donker wordt,
dienen landbouwers en loonwerkers hun verlichting weer perfect
op orde te hebben. Bij GRANIT kunt u terecht voor een breed
assortiment aan verlichting.
Passende werklampen voor iedere situatie.
Kijk alleen al naar het zeer uitgebreide assortiment aan werklampen. Geen wonder, want fabrikanten leveren vandaag de dag
de meest verschillende werklampen voor de meest uiteenliggende
toepassingen. Zo kan een klant bijvoorbeeld kiezen tussen verlichting voor de nabije omgeving of voor verreikende verlichting.
Afhankelijk van de toepassing kan er gekozen worden tussen
diverse vormen qua huis, aan- of opbouwmogelijkheden en verschillende merken. Hierbij zijn zeker de werklampen van ons merk
GRANIT het adviseren waard.
Hier heeft u als landbouwmechanisatiebedrijf de
mogelijkheid om uw klant
door deskundig advies
de juiste werklamp te
verkopen.
Allerhande verlichting.
Ook binnen andere
soorten van verlichting bent
u bij GRANIT aan het juiste
adres. Of het nu gaat om
vaste montage of een flexibele montage met behulp
Bestelnr.: 707995000
van magneetvoeten, markeringsverlichting, breedtelichten,
achterlichten ,zwaailampen, flitslampen, enz. Bij GRANIT vindt u
steeds de passende oplossing.
Verlichting van een kwaliteit die overtuigt.
Vandaag de dag is de LED verlichting steeds meer in opkomst. Er
zijn nog steeds vele landbouwmachines die zijn voorzien van een
ander type verlichting. Om uw klant bij een defecte verlichting
snel te kunnen helpen, kunt u zeker nu de dagen korter worden
uitstekend gebruik maken van de snelle leveringsservice van

GRANIT. Ook denken we graag mee over
de vraag welke GRANIT verlichting u
op voorraad dient te nemen. Hiervoor
kunt u bijvoorbeeld gebruik maken
van de GRANIT lampenkast

Bestelnr.: 70799502

of de demonstratiedisplay van werk- en zwaailampen. Daarnaast vind u in het GRANIT assortiment blisterverpakking met
gloeilampen om deze optimaal in uw shop te presenteren. De
GRANIT verlichting kenmerkt zich door de lange levensduur en de
robuustheid.

Bestelnr.: 47712V6055WH4
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Een shop als blikvanger
Na de overname van een tuin & park bedrijf heeft de firma Luge
deze locatie met hulp van GRANIT gemoderniseerd.

GRANIT shopadviseur Dennis Aldag (li.) en GRANIT vertegenwoordiger Björn Sondergeld (re.)
feliciteren Sebastian Luge met zijn nieuwe shop..

De firma Luge GmbH in Thüringen is sinds
vele jaren succesvol actief. In 1991 startte
Harry Luge het bedrijf in Engerda. Vandaag
de dag zit hij samen met zijn zonen Kristian en Sebastian in de directie.

Makeover van de nieuwe locatie.
Voordat ze volop aan de slag konden op
de derde locatie, is er de keuze gemaakt
om alles flink onder handen te nemen.
De ruimtes waren enigszins verouderd en
voldeden niet aan de wensen zoals dit voor

klaar shopsysteem.“ Uiteindelijk is de keuze
gevallen op het shopsysteem van GRANIT.
„De medewerkers van GRANIT hebben ons
goed ondersteund bij het maken van keuzes
voor de verschillende modules maar ook
geadviseerd welke onderdelen waar hun
plek zouden krijgen in de shop. Hierbij hebben ze erg goed rekening gehouden met
de wensen en behoeftes die wij hadden.
Uiteindelijk is er hierdoor een aanbod van
een op maat gesneden shop uit gekomen,
waarvan wij overtuigd waren.“
Overtuigend totaal concept van
GRANIT
Met behulp van een 3-D-animatie en door
vele gesprekken hebben GRANIT en Luge
gezamenlijk een concept voor de shop ontwikkeld. Naast 9 meter aan wandmodules
en een groot assortiment aan onderdelen

John Deere op twee locaties.
20 jaar later kwam er een locatie in
Wasungen bij. Vanaf toen werkten er
circa 50 medewerkers vanuit de twee
locaties. Ze staan dagelijks klaar voor de
landbouwers en loonwerkers uit de wijde
omgeving . Als John Deere dealer legt Luge
vanuit deze beide locaties in Engerda en
Wasungen een grote focus op deze groen
gele machines. Natuurlijk zorgen ze er
ook voor dat tractoren en oogstmachines
van andere merken vakkundig worden
gerepareerd.

„Door de betrouwbare en snelle
levering van onderdelen door GRANIT
zijn wij in de gelegenheid, om onze
klanten ook te helpen, als er een keer
een ander merk tussen zit dan een
John Deere machine“, zegt junior chef
Kristian Luge.

ogen stond bij de firma Luge GmbH. „We
zijn aan de slag gegaan met schilderen, het
maken van een balie en een aansprekend
modern verlichtingsconcept“, herinnerd zich
Sebastian Luge. „Voor de onderdelenpresentatie in de shop hadden wij een paar ideeën, maar we wilden in ieder geval gebruik
maken van een kant en

van GRANIT is hierbinnen ook rekening
gehouden met de reeds aanwezige inrichting. Hierdoor is in Hildburghausen sinds
dit voorjaar een moderne en aansprekende
shop met veel licht ontstaan waarin Luge
GmbH hun onderdelen optimaal kunnen
presenteren.

Uitbreiding met tuin & park
techniek
Eind vorig jaar deed de kans zich voor om
een Husqvarna dealer uit Hildburghausen
over te nemen. „Wij hadden hierdoor de
kans, ons portfolio op het gebied van de
tuin & park techniek verder uit te breiden.
Gezamenlijk hebben wij overlegd en
besloten, om deze kans te benutten“, vertelt senior Harry Luge. Hierdoor werd het
aantal locaties uitgebreid naar drie.
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