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ALLEEN DE BESTE MERKEN

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT pReseNTeeRT zIch op heT 
eveNemeNT pARTs & seRvIce WoRLD 2018
Onze productspecialisten van de productgroepen landbouw, tuin & park, hydrauliek  
& industrie en werkplaatsuitrusting staan u graag te woord
Voor de vakhandel  is GRANIT veel meer dan alleen een 
betrouwbare en snelle leverancier van reserveonderdelen. 
Daarom zal GRANIT op de PARTS & SERVICE WORLD op 13 
en 14 oktober 2018 in Kassel de nieuwe producten en hoog-
tepunten van de landbouwtechniek, tuin & park, hydrauliek en 
elektronica presenteren. Daarnaast worden er ook vele andere 
productgroepen van het dienstenaanbod van GRANIT gepresen-
teerd.

U als eigenaar/medewerker van een landbouwmechanisatiebe-
drijf kunt gedurende „werkplaats live“ talrijke workshops en 
productdemonstraties van innovatieve en moderne oplossingen 
bijwonen over de nieuwste ontwikkelingen, het wettelijke kader 
en over de toekomst verwachte uitdagingen in deze workshops.

Als groothandel van reserveonderdelen met veel online exper-
tise, ondersteund GRANIT al jarenlang de vakhandel bij vragen 
over e-commerce. Op de PARTS & SERVICE WERELD geeft 
GRANIT een overzicht van de mogelijkheden om informatie 
over reserveonderdelen te verkrijgen en deze flexibel en overal 
te bestellen via de smartphone of tablet met behulp van de 
GRANIT-app.

Onze shopexperts tonen de nieuwe, hoogwaardige en veelzijdige 
oplossingen voor een professionele shop.

Met de GRANIT ACADEMY biedt GRANIT zijn klanten in 
Europa een uitgebreid en op de behoeften afgestemd aanbod 
aan cursussen op het gebied van de werkplaats, verkoop en 
boekhouding. Gedurende PARTS & SERVICE WORLD kunnen 

dealers zichzelf uitgebreid laten informeren over de verschillende 
cursussen die komend seizoen worden aangeboden. Ook kunt u 
diverse lezingen bijwonen. Kortom PARTS & SERVICE WERELD 
2018 is dus de perfecte plaats om een overzicht te krijgen van 
het uitgebreide aanbod en de servicemogelijkheden van GRANIT 
PARTS.

Op het beursterrein in Kassel vindt van 13 t/m 14 oktober het evenement  
PARTS & SERVICE WORLD plaats.
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GoeD NIeuWs vooR oLDTImeRvRIeNDeN 
De nieuwe catalogus voor eindgebruikers Classic Parts is beschikbaar.

550 nieuwe artikelen voor historische tractoren op 820 pagina‘s.

De nieuwe catalogus voor de eindklanten, Classic Parts toont op 820 
pagina‘s meer dan 7.000 artikelen voor oldtimer tractoren van verschil-
lende fabrikanten. De GRANIT-productmanagers hebben dit jaar in 
totaal 550 nieuwe artikelen opgenomen in het assortiment. Dit komt 
vooral ten goede aan het aanbod onderdelen voor Deutz, Fordson en 
Ford, Güldner, John Deere, Kramer, Massey Ferguson, Mc Cormick en 
IHC en Mercedes Benz.

De catalogus met deze klassieke onderdelen is een krachtige marketing-
tool voor de landbouwmechanisatie. Klantloyaliteit kan er niet alleen

mee worden verdiept, maar het kan ook nieuwe doelgroepen ope-
nen. Dit omdat de catalogus met zijn hoogwaardige ontwerp en het 
emotionele onderwerp zorgt voor veel belangstelling. Deze catalogus 
bevat Europa‘s grootste assortiment reserveonderdelen voor oldtimer 
tractoren.

Exemplaren van deze catalogi om te verdelen onder uw klanten kunt
u bestellen via uw GRANIT PARTS vertegenwoordiger. De Classic Parts
catalogus zit per 6 stuks verpakt in een baliedisplay. Deze baliedisplay
is voor u een extra hulpmiddel om deze catalogi bij uw klanten onder
de aandacht te brengen. 

GRANIT hoofdremcilinder 
passend voor Mc CORMICK en IHC
minerale olie 
Type: 1255, 1455

Bestelnr.: 15402930

GRANIT uitlaatspruitstuk 
passend voor Mercedes-Benz
Motortype: OM 352
Type: Trac 1300, 1500

Bestelnr.: 154131069

GRANIT tractormeter 
passend voor Deutz 
Ø: 115 mm, 25 km/h,  
2500 omw./min., rechtsdraaiend 
Type: D 25, D 30

Bestelnr.: 154049138

GRANIT haakse aandrijving 
passend voor Hanomag

Bestelnr.: 1550162056104

Bestelnr.: 337201808CP-NL
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zWAAR GeschuT vooR De GRoNDbeWeRkING 
Met de Heavy Duty lijn beschikt GRANIT over bijzonder slijtvaste slijtdelen.

Of het nu gaat om kouterpunten voor cultivator  of  ploeg, roterkopeg-
tanden, afstrijker  of ploegscharen, het GRANIT assortiment voor zware 
toepassingen biedt bijzonder slijtvaste onderdelen voor tal van merken 
op het gebied van de grondbewerking. Ze zijn allemaal voorzien van 
gesoldeerde hardmetalen platen in de belangrijkste slijtage gebieden, 
die ervoor zorgen dat de levensduur drie tot zes keer zo lang is in verge-
lijking met een standaardonderdeel.

De Heavy Duty artikelen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in droge 
omgevingen, zoals de bodemgesteldheid die momenteel in veel regio‘s 
heerst. Door slijtage onder andere door bodemsoort, bodemvocht, 
werkdiepte, snelheid ook door de positie van het slijtdeel in
de machine, adviseren wij het gebruik van Heavy Duty artikelen, met 
name in het bandenspoor, wegens de hogere belasting op de bodem is 
er hier meer slijtage. 
Gebruik op steenrijke bodems is echter niet aan te raden, omdat zeer 
grote stenen ervoor kunnen zorgen dat de hardmetalen platen los 
raken..
GRANIT Heavy Duty artikelen worden regelmatig onderworpen aan 
kwaliteitscontroles in het veld en in het laboratorium. In het laborato-
rium worden onder andere het materiaal, de hardheid, het hardheid-
sprofiel en de materiaalstructuur getest. Hier zijn ook externe instanties 
bij betrokken zoals de Universiteit van Bremen.

Hiernaast heeft GRANIT ook hardmetalen plaatjes van het merk 
FEROBIDE in het assortiment. Klanten kunnen deze zelf lassen aan hun 
slijtdelen.

• Eenvoudige las- en slijpwerkzaamheden met standaard gereedschap 
• Zeer hoge slagvastheid 
• Superieure stootvastheid 
• Slijtvastheid vergelijkbaar met traditionele wolfraamcarbide

GRANIT schaarpunt

Passend voor: Kverneland

Bestelnr. rechts: 17934 053090   
Bestelnr. links: 17934 063090  

GRANIT rotorkopegtanden

Passend voor: Amazone

Bestelnr. rechts: 17901 6574300    
Bestelnr. links: 17901 6575300  

FEROBIDE hardmetalen plaatjes

Diverse afmetingen

Bestelnr.: 17932 00005 t/m 17932 00011    

GRANIT schaarpunt

Passend voor: verschillende merken 
Afmetingen (mm): 360 x 60 x 20 
Gatafstand: 45 - 85

Bestelnr.: 17965 36006020 

GRANIT vleugelschaar

Passend voor: Horsch 
Breedte (mm): 196

Bestelnr. links: 17931 34060856 
Bestelnr. rechts: 17931 34060857  

GRANIT schaarpunt

Passend voor: Horsch
Afmetingen (mm): 80 x 266 x 20

Bestelnr.: 17931 00310915B 



Bezoek ook onze Social Media kanalen:        facebook.com/granitpartsnl        @granit_parts        instagram.com/granit_parts    
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INTeLLIGeNT beReGeNINGssysTeem  
vooR GeWAs eN TuIN
Met MIYO beschikt GRANIT voor het eerst over een smart beregeningssysteem  
met online- en home-connectie in het assortiment.

Er zijn tuineigenaren die met de hand maaien en genieten van 
de sproeironde met de slang of gieter als dagelijks ritueel. Voor 
hen is tuinieren een continu proces en middel om een doel te 
bereiken.

Voor anderen is het een hobby om met behulp van een maairobot 
en gebruik van ingenieuze irrigatieconcepten het proces zoveel 
mogelijk te automatiseren en hierdoor een optimaal aangelegde 
tuin willen creëren. 

Voor de tweede klantengroep onder de tuinvrienden heeft 
GRANIT met het assortiment van MIYO een perfect irrigatiesys-
teem in het assortiment. Met weersvoorspellingen via internet, 
sensorgegevens uit de eigen tuin en uw eigen gegevens garande-
ert MIYO een optimale watertoevoer bij alle weersomstandighe-
den. Het kan zelfs in het Smart Home worden geïntegreerd.

Het systeem bestaat uit drie componenten. Het kernstuk is de 
centrale module, die thuis staat en alle gegevens voor een opti-
maal irrigatieplan samengevoegd. De centrale module is het brein 

van het systeem. De zuiver op zonne-energie werkende sensor 
wordt in de tuin geïnstalleerd en verzamelt gegevens over bodem-
vochtigheid, luchttemperatuur en -helderheid. Via een draadloos 
signaal stuurt de sensor de waarden naar de module. 
Het ventiel wordt op de kraan aangesloten en zorgt volgens de 
ingegeven specificaties van de module voor een optimale water-
toevoer. Ook het ventiel werkt op zonne-energie. Een paar uur 
zon per maand is voldoende voor een continue werking. 

Voor gebruiksgemak is er ook een gratis app voor tablet en 
smartphone. Hiermee kunt u niet alleen het irrigatieproces volgen 
maar ook alle waardes controleren van alle aangesloten sensoren. 
Zelf kunt u hier waardes instellen afzonderlijke parameters, zoals 
de maximale luchtvochtigheid en de te irrigeren planten en hun 
individuele behoeften. 

Met MIYO helpt u uw klanten om tijd en water te besparen terwijl 
de planten optimaal worden verzorgd. Vooral in het voorjaar heb-
ben tuinliefhebbers minder zorgen met MIYO, omdat de planten 
goed worden verzorgd.


