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HET GRANIT BULLETIN

De GrANIt draadloze videosplitter is 
een nieuwe ontwikkeling in de came-
ratechniek binnen de landbouw. Via 
een lokaal W-Lan-signaal zendt het 
handige apparaat camerabeelden tot 
een afstand van 60 meter naar diverse 
apparaten zoals smartphones en tablets. 
met een gratis app kunnen gebruikers 
de video-opnamen bekijken in real time 
en zijn dus altijd in beeld.

Als er bijvoorbeeld een camera op een 
overlaadband van de aardappelrooier 
of van de bietenrooier is verbonden met 
de GrANIt videosplitter, ontvangt niet 
alleen de chauffeur van de oogstma-
chine het beeldsignaal op zijn mobiele 
apparaat. Ook de mede chauffeurs in 
het gebied kunnen dit beeld ontvangen. 

Zo kan elke betrokken chauffeur op 
ieder moment zien hoe vol de aanhang-
wagen echt is en wanneer er gewisseld 
dient te worden.

maar het is niet alleen in de oogst dat 
de draadloze GrANIt videosplitter 
zijn sterke kanten laat zien. Ook vast 
geïnstalleerd op verschillende plaatsen 
op de boerderij, als draadloos alternatief 
voor een uitgebreide bekabeling op de 
oplegger of op de opraapwagen kan de 
GrANIt videospliter uitstekend van pas 
komen.

Dankzij een vertraging van slechts 200 
milliseconden en een frequentie van 30 
beelden per seconde is een beeldover-
dracht nagenoeg real time.

Door een ingangsspanning van 10 tot 
32 volt is deze splitter te gebruiken 
binnen de akkerbouw, als achteruitkijk-
camera op bedrijfsvoertuigen en aan-
hangwagens. De beschermingsklasse 
Ip69K maakt reiniging mogelijk met de 
hogedrukreiniger.

ALTijD iN BEELD
De nieuwe draadloze GRANIT videosplitter biedt iedereen het perfecte over-
zicht, bij de oogst, op straat of op het werk op de boerderij.
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WERKpLAATS LivE MEEMAKEN
Tijdens PARTS & SERVICE WORLD 2018 worden 
innovatieve oplossingen en de modernste technieken voor 
de dagelijkse praktijk in de werkplaats live gepresenteerd.

een hoogtepunt op de pSW is de werk-
plaats live. Hier tonen GrANIt en andere 
bedrijven
aan medewerkers van landbouwmecha-
nisatie- en tuin & park bedrijven talrijke 
innovatieve en moderne oplossingen.

Op deze beurs is bijna een volledige 
beurshal ingericht als werkplaats. Hier 
kunt u als bezoeker werkplaatsuitrusting 
toebehoren bekijken zoals: kasten voor 
verbruiksgoederen, diagnosesystemen 
en grote hefplatforms. Hierbij is gewoon 
aanraken en uitproberen uitdrukkelijk 
gewenst.

De dagelijkse uitdagingen van de mede-
werkers uit de landbouwmechanisatie- en 
tuin & park sector kunnen ter plaatse met 

de aanwezige specialisten worden door-
gesproken en de getoonde oplossingen 
kunnen meteen worden uitgeprobeerd. 
Op een podium in deze hal informeren 
deskundigen door middel van lezingen de 
bezoekers over onderwerpen, zoals hui-
dige en de toekomstige wetswijzigingen 
die de noodzaak van nieuwe technologie 
in de werkplaats onder de aandacht 
brengen.

De werkplaats van de toekomst geeft een 
kijkje in de keuken hoe een werkplaats 
er in de toekomst uit gaat zien. Via prak-
tijkvoorbeelden ervaren bezoekers hoe 
een databril in de toekomst monteurs kan 
ondersteunen in de werkplaats en in het 
veld tijdens reparaties.

•	 13 & 14 oktober 2018

•	 Live-demonstraties

•	 Lezingen

•	 Praktische toepassingen

•	 Met medewerking van 

deskundigen
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Pos Thema

1 Hefbrug

2 Opslag

3 Gereedschappen

4 Inductieverwarming

5 Camera + kalibreren van radars

6 Gereedschappen

7 Emissietester

8 – 12 Bandentechniek

13 Heftechniek tractoren + koplampen instellen

14 Aircoservice

15 Emissietechniek

16 Silentkompressor

17 Aircoservice

18 Meettechniek-oscilloscoop-CANBUS

19 Voertuigdiagnose

20 Testapparatuur voor aftakassen

21 Commonrail +SCR/AdBlue systeem reparatie

22 Testbank voor bosbouwlieren

23 Speciale gereedschappen voor aftakassen

24 Zandstraalapparaat

25 Opslag van gevaarlijke stoffen

26 Advies op het gebied van smeerstoffen

27 Hijstechniek

28 DMS + reparatie demonstraties

meer dan 150 exposanten tonen op 
pSW in acht hallen hun producten en 
diensten. Hierbij kunt u denken aan 
praktische oplossingen voor de mensen 
op kantoor, werkplaatsuitrusting en 
shopconcepten, daarnaast zijn er diverse 
lezingen.



Bezoek ook onze Social Media kanalen:  facebook.com/granitpartsnl  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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AGCO heeft Victor reinz-afdichtingen-
GmbH geprezen met de „partner“-status 
voor toeleveranciers. Dit betekent dat de 
afdichtingsspecialist uit Neu-Ulm tot één 
van de eerste drie AGCO toeleveranciers 
behoort met deze hoogste status.

Victor reinz is thuis in de techniek, want 
de onderneming is actief van enginee-
ring tot en met de gehele productie van 
reserveonderdelen en weet dus ook van 

alle componenten en bedrijfsomstandig-
heden om de afdichting heen. Door de 
nieuwe „partner“-status wordt Victor 
reinz door AGCO meegenomen als één 
van de leveranciers die worden betrok-
ken bij nieuwe ontwikkelingen en wordt 
gezien als voorkeursleverancier. 

Het volledige Victor reinz product-
assortiment bij GrANIt omvat meer 
dan 15.000 artikelen, o.a. pakkingen 

van cilinderkoppen en bijpassende 
cilinderkopbouten, vloeibare pakking, 
pakkingverwijderaar, oliekeerringen, 
klepschachtafdichtingen en turbo’s. 
Dit zijn zowel afdichtingen voor de 
aftermarket in Oem kwaliteit als ook 
passende pakkingen voor het onderhoud 
en de reparatie van bijna alle trekkers en 
landbouwmachines wereldwijd.

Vooral in de landbouw worden, door 
trillingen, stof en lawaai, hoge eisen 
gesteld aan de kwaliteit van ingebouwde 
radio‘s en de bijbehorende 
accessoires.
Om deze redenen levert 
GrANIt uitsluitend merk-
artikelen van blaupunkt, 
Kenwood en het eigen 
merk GrANIt, die voldoen 
aan de hoge eisen in de 
landbouw. Dankzij het 
brede scala aan producten 
zijn er radio‘s met een 
grote verscheidenheid 

aan functies beschikbaar. Handsfree 
bellen via bluetooth, radiobediening via 
de iphone, spraakbesturing, DAb+-

ontvangst, geheugenkaartsleuf en de 
meegeleverde afstandsbediening zijn 
slechts enkele voorbeelden van de func-

ties die u kunt gebruiken. 
GrANIt levert naar keuze 
apparaten voor 12 Volt en 
voor 24 Volt stroom aan 
boord.

Naast de radio’s levert 
GrANIt ook de passende 
toebehoren zoals luidspre-
kers, antennes, kabels, 
klemmen en adapters.

vicToR REiNz gEWAARDEERD
GRANIT heeft via VICTOR REINZ het breedste assortiment aan afdichtingen van de bran-
che, vanuit AGCO is deze firma beoordeeld als leverancier met de beste toeleverstatus.

KLiNKT goED
Met een ruim assortiment aan radio‘s en toebehoren zorgt GRANIT voor het juiste 
vermaak op het veld.
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