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Omfattende produktsortiment
til græssæsonen
Græsteknik -sortiment fra GRANIT med mange nye og kendte produkter

Takket være den milde vinter og sommerlige tem-
peraturer i april måned, er det i den næste måned 
lagt fokus på græshøsten, samt klargøring af 
maskiner. Ifølge statistikker fra vore forhandlere 
i hele Europa er det især de relevante sliddele 
til græsteknik, der i øjeblikket bliver forespurgt 
hos forhandlerne.

GRANIT tilbyder sine forhandlere et omfattende 
sortiment i det nye „Græsteknik Special“ for den 
kommende sæson.

De gennemprøvede GRANIT rotorklinger fi ndes i 
forskellige former og udførelser, passende til de 

fl este producenter. Knivklingerne kendetegnes 
ved, en ekstrem høj kvalitet og lang holdbarhed. 
Matchende knivblte fi ndes selvfølgeligt også i 
programmet.

Nyt i sortimentet er GRANIT Vildtredning. Al-
tid hurtigere og bredere landbrugs-slåmas-
kiner med ydeevner helt op til 20 ha i timen, 
er med til at dræbe fl ere og fl ere dyr. Hvis der 
ved snitning skulle komme et dyrkadaver med 
i dyrets foder, kan det ved planteædere, føre 
til klassisk botulisme. Det gælder om ikke at 
få denne snigende form af sygdommen i be-
standen af malkekøer og andre planteædere. 

Men „Græsteknik Special“, tilbyder ikke kun 
forhandleren de typiske sliddele til ensilering. 
Brochuren indholder også gode tilbud på kraf-
toverføringsaksler fra Walterscheid, samt græs-
ruller og hjul til forskellige græsmaskiner og 
transportudstyr fra GRANIT.

GRANIT 
Balletransportgaffel

• forstærket udførsel
• tand-Ø 42 mm,
• tandlængde: 1100 mm
• vægt: 45 kg

GRANIT 
Vildtredning

• effektiv beskyttelse
• enkelt eftermontering

GRANIT 
Kvalitets-rotorklinger

• 96 x 40 mm (L x B)
• hul-Ø: 19 mm
• tykkelse: 3 mm

Best-nr.: 52506561542/25Best-nr. 778755136
Best.-nr.: 647647249 (9 V)
Best.-nr. 647647250  (12 V)
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GRANIT Service-Center´s opgave er at fremstille 
nyt, ændre eksisterende og reparere defekte dele. 
Forhandlere i hele Europa nyder godt af denne 
service. Yderligere fordele - hos GRANIT leveres 
alt fra en leverandør og ikke mindst de fragtfrie 
afhentning af dele hos vore forhandlere.

Service-center leder Achim Hauschild samt hele 
hans kompetente team af medarbejdere har man-
ge reparations-, og service opgaver, som de tilby-
der deres forhandlere. Speciel Dieselteknik, vil vi 
i dette Parts-Magasin sætte fokus på.

 Service-Center 
 alle opgaver:

 • diesel-service
 • el-service
 • hydraulik-service
 • hydraulikslange-service
 • køler-service
 • koblings-service
 • motor-service
 • bremse-service
 • kraftoverførings-service
 • metalbearbejdning- service
 • diverse andre serviceydelser

Top-medarbejdere og ekstrem god 
service:

Diesel Teknik spiller en særlig stor rolle i Granit 
servicecenter. Det er her, der beskæftiges fl est 
medarbejdere, samt i de seneste år været de 
største investeringer. Seks kolleger arbejder på i 
alt otte testcentre, „siger Simon Bruckmann, der 
er uddannet traktor mekaniker/el-teknikker samt 
dieselteknikker med speciale i dieselmotorer og 
indsprøjtningssystemer. Ikke kun medarbejderne 
er højt kvalifi cerede og perfekt uddannede, de kan 
også gribe tilbage på det nyeste diagnosticerings- 
og prøveudstyr. 

Diesel Service - detaljeret
Arbejdet i området diesel-teknik er meget mang-
foldige. Således foretages der både. inspektion 
og reparation af brændstof indsprøjtningspumper 
fra: Bosch, CAV / Lucas / Delphi, Rosa Master, 
Stanadyne, Zexel og Denso. Test og reparation 
af indsprøjtningssystemer af enhver art tilbydes 
også. I specielt udstyrede rene rum til injekto-
rer, testes Common Rail-systemer, her er teamet 
meget stolte over den helt nye BOSCH EPS 708 – 
her kan der samtidigt testes op til seks injektorer. 
Fremstilling af brændstof- og indsprøjtningsrør 
fuldender tilbuddet.

Reparationer i korteste tid
Alle reparationer og justeringer gennemføres in-
den for den kortest mulige tid, således at kunden 
får sine indsendte dele retur så hurtigt som muligt. 
Vores Servicecenter- team er altid på udkig efter 

den hurtige løsning af problemer. Reparerede og 
testede injektion pumper og injektorer kan også, 
afhængig af tilgængelighed, leveres som ombyt-
nings reservedele. 

Tre gange dagligt leveres der varer fra Bosch. 
Hvis alt går efter planen, stiller medarbejderen 
om morgenen en diagnose, ved middagstid in-
stalleres de defekte dele, og om aftenen sendes 
den reparerede del til kunden.

Diesel-Service også til gamle maskiner
Også ved reparationer af oldtimer-traktorer og 
maskiner, kan vi gøre mange ting mulige. Fra 
Deutz dæksel-pumpe til klassiske rotations- og 
række pumper, er alt muligt i GRANIT Servicecen-
ter. ”Vi dækker diesel teknologi fra 1950‘erne til i 
dag, „siger Hans-Jürgen Budde, der kan se tilbage 
på 40 års erfaring i Bosch Service og er ansvarlig 
for reparations modtagelse.

Kontakt Service-Center:
Telefon: 74 73 40 00 
Telefax: 73 31 20 60
E-Mail: sales.dk@granit-parts.com

GRANIT Service-Center: Diesel-Service
Serviceydelser indenfor dieselteknik

ALT FRA EN LEVERANDØR


