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Revolutionen indenfor brændstofteknik
Filterkontrolvisning fra Stanadyne forebygger ydelsestab 
ved dieselmotorer / GRANIT offi ciel service forhandler

Om det gælder land- og skovbrug, entreprenør el-
ler transport, er et velfungerende arbejdsredskab 
et enormt vigtig aspekt. Derfor er en regelmæssig 
vedligeholdelse af køretøjerne ekstrem vigtige. 
Speciel kontrol af brændstoffi lter burde have en 
højere prioritet, fordi et tilsmudset brændstoffi lter 
har udført en vigtig opgave nemlig at sørge for der 
ikke kommer urenheder i brændstofsystemet som 
pumper og dyser. Men et tilsmudset eller forure-
net brændstoffi lter, formindsker også tilførsel af 
brændstof til motoren. Resultatet er ydelsestab, 
som ofte først bemærkes, hvis dette er væsentligt, 
men så er der ofte gået mange arbejdstimer med 
reduceret ydeevne. Endnu et problem, foruden 
mindre ydelse er, at ved reduceret brændstoftilfør-
sel bliver komponenter som brændstofpumpe, dy-
ser og topstykke belastet i betydelig højere grad, 
og dermed slider hurtigere. Alt dette kan forebyg-
ges. Med den nye fi lterskiftvisning (Filter Change 
Indicator - FCI ) fra Stanadyne, vil manglende 
fi lterskift, højere slidtage på brændstofsystemet 
samt ydelsestab ikke være et problem længere.

Allerede siden 1952 tilhører virksomheden

Stanadyne, med hoved-
sæde i Connecticut/
USA til en af de førende 
producenter af brænd-
stofpumper og kompo-
nenter til dieselmotorer. 
GRANIT tilbyder som 
offi ciel Stanadyne Service 
Dealer sine forhandlere 
dette nye modul til overvåg-
ning og kontrol af brændstof 
gennemgang i brændstof- 
systemet, og det fi ndes på vores 
GRANIT webshop.

Filterskiftvisning kan tilsluttes FM 1, 
FM 100 og FM 1000 Fuel Manager®-
fi lterdele. Disse anvendes hos følgende 
traktorproducenter: New Holland, John Deere og 
Massey Ferguson. Enheden informerer brugeren 
om, hvornår der er tid til skift af brændstoffi lter. 

Funktionsmåde af Stanadyne fi lterkontrolvisning 
er enkelt: den tilsluttes på suge siden af lavtryks-

kredsløb, mellem brændstoftank og brændstof-
pumpe i hovedfi lter eller i forfi lterhus. Enheden 
reagerer på formindsket brændstoftilførsel og 
derved forøget vakuum. Fire trin viser optisk 
brændstoffi lterets tilsmudsning. Allerede let for-
højet undertryk på 0,15 bar vises, og senest ved 
fjerde trin, som er svarende til 0,29 bar undertryk, 
bør brændstoffi lter udskiftes.

Fordelene for GRANIT Kunden ligger på hånden! 
Med fi lterkontrolvisning fra Stanadyne kan for-
handleren tilbyde deres kunder et overvågnings-
værktøj, som ikke kun holder køretøjets ydeev-
ne i top, men også effektiv beskytter motor og 
brændstofdele mod utilsigtet slid. Ydermere kan 
forhandleren tilbyde sine kunder brændstoffi lter 
til udskiftning. 

Filterkontrolvisning fra Stanadyne kan brstilles på 
GRANIT Webshoppen eller hos dit GRANIT Team. 
Bestillingsnummer 37499019.

Funktion: fi lterkontrolvisning kontrollerer undertryk på suge siden. Den gule 
membran reagerer på vakuum, og bevæger sig i retning af det røde område, 
som viser nødvendigt fi lterskift.

1. trin
0,15 bar

2. trin
0,2 bar

3. trin
0,25 bar

4. trin
(rødt område)
0,29 bar

Tekniske data samt mål: 

• driftstemperatur: -40 til +120°C
• nøjagtighed: ± 10% (at 8.5 In. Hg) 
• drejemoment: 100 lbf-in (11.3 N•m) 
• gevind: 3/8-16 UNC-2A
• totallængde: 2.5 „ (64 mm)
• totallængde inkl. forskr.: 3.4 „ (87 mm)
• diameter: 1 1/4“ (32 mm)
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Alt til service på bil-trailer i en katalog
Over 400 artikler på 36 sider: i GRANIT tilbudskatalog „Bil-trailer 
Special 2013“fi nder forhandleren alle produkter til reparation af biltrailere

Den der jævnligt skal transportere mate-
rialer, maskiner samt værktøjer ved, hvor 
vigtigt det er at kunne forlade sig, på en 
velfungerende og færdselssikker anhænger. 
Til vedligeholdelse og reparation af biltrai-
lere, kan forhandlere nu gøre brug af den 
nye katalog „Biltrailer Special 2013“ samt et 
omfangsrigt udvalg. På i alt 36 sider fi ndes 
der reservedele til bl.a.: AL-KO, Winterhoff, 
Knott og BPW.

Et eksempel på det eksklusive udvalg i den 
nye tilbudskatalog fra GRANIT er den nye 
Safety-Box XL fra ALBE. Yderligt i kataloget 
fi ndes den nye automatiske bremsejuste-
ring fra Knott til bremsetype 20-2425/1 
(200x50). Begge tilbud kan ses i kataloget, 

sammen med 400 andre tilbud fra det store 
GRANIT Sortiment, som også omfatter til-
behør og reservedele til køretøjsopbygning, 
hestetrailer, belysning, elektriske dele samt 
wiretræk.
Forhandleren kan også præsentere varerne 
professionel og synlig med GRANIT Shop-
modul til biltrailer reservedele som fi ndes 
i tilbudskataloget på side 36. Fordelene i 
Shop i Shop systemet ligger på hånden: 
systemet kan udvides løbende, salgsfrem-
mende og meget overskueligt.

Tilbudsbrochuren ”Biltrailer Special 2013” 
er gældende hele sommeren, indtil 30. 
september 2013. Yderlige reservedele og 
tilbehør kan findes i Katalog 8, samt på 
webshoppen.

Altid forblive i sporet
KOCH Laser-akselmåler tilbyder brugeren høj komfort
ved udmåling af aksler - fl exibel og mobilt 

Brugere af traktorer og landbrugsmaskiner, som 
kører meget i ujævnt terræn og på markveje 
kender til problemet med, at ethvert slaghul eller 
større sten er med til at forstille akselindstillingen. 
Konsekvensen kan være skævslidte dæk, at mas-
kinen trækker til en af siderne eller øget rulle-
modstand, og dermed øget brændstofforbrug. 
Hvis der jævnligt kontrolleres spor og styretøj af 
traktorer og landbrugsmaskiner, undgås mange 
af disse problemer.

Med dette HD-30 LM Laser-akselmåler til land-
brugsmaskiner fra KOCH, kan aksler, spor og 
styretøjet hurtigt indstilles. Akselmåleren har 
et 360° drejebar laser målehoved. Køretøjets 
aksler udmåles under kørsel. Løft af køretøjet 

og kompensation af fælge slag, er dermed ikke 
nødvendigt, og kan dermed altid udføres når der 
er behov for det. Ved hjælp af den patenterede 
holder til akselmåling, kan måling og forberedelse 
med HD-30 LM gennemføres i kun 7 minutter.

Et yderligt vigtigt element af HD-30 LM er den 
elektroniske udmåling af hældningsvinkel på hjul. 
Bare trykke på knappen og digitalvisning af hæld-
ning udføres. Alle måleresultater kan overføres til 
en PC og senere udskrives.

HD-30 LM anbefales af førende køretøjsprodu-
center. Målesystemet har ikke behov for meget 
plads til at udføre målinger og kan ved hjælp af 
det rulbare værktøjsskab benyttes ret fl eksibelt, 

samt har en meget god pris i forhold til kvaliteten.

KOCH Laser-akselmåler HD-30 LM kan bestilles 
under varenummer 50699000, og fi ndes med 
fl ere detaljer i vores katalog 5 - El-Artikler på side 
1418 og kan bestilles på webshoppen eller hos 
vores GRANIT Team -> telfonnummer 74734000.

HD-30 LM er udstyret med en EasyTouch 360° 
målehoved  

Magnetskala af HD-30 LM Også den elektroniske hældningsmåler hører med 
til udstyret
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Landmændene har i stigende grad også behov for 
at arbejde om natten eller i mørke, især ved forårs 
og efterårsarbejde, For at kunne arbejde sikkert 
og uden træthed i mørket, er der vigtigt med en 
optimal belysning. LED arbejdslamper fra Hella 
har en højere farvetemperatur end halogenpærer 
og dermed yder et dagslys lignende lys. I dette lys 
kan øjet lettere skelne farver og dermed mindskes 
træthed. Den reducerede fysiske belastning giver 
øget koncentration og giver mere præcis og pro-
duktiv arbejde. Gode argumenter for at overbevise 
dine kunder for et skift til LED´er

Power Beam 1500 er en ideel LED arbejdslygte, 
som kombinerer et stærkt og kraftigt lys i praktisk 
design. Denne arbejdslygte er konstrueret, så den 
kan bruges overalt, takket være dens kompakte 
dimensioner. Lyset af de seks højtydende LED‘ er 
fordeles homogent, gennem en specielt udviklet 
multi-facet refl ektor, i arbejdsområdet. HELLA 

Power  Beam 1500 kan med sin kraftfuldt ly-
sudbytte, erstatte en standart halogen arbejds-
lygte (fx H3 / 55 watt) - og det med kun 22 watt 
forbrug.

HELLA Power Beam 1500 LED fi ndes hos 
GRANIT i fem forskellige udførelser under 
følgende bestllingsnumre:
• 4551GA 996288001 
 - langtrækkende belysning, klar lygteglas
• 4551GA 996288011 
 - nærbelysning, lygteglas med struktur
• 4551GA 996288021
 - langtrækkende belysning, klar lygteglas
 Heavy Duty bøjle
• 4551GA 996288031 
 - nærbelysning, lygtegals med struktur
 Heavy Duty bøjle
• 4551GA 996288041 
 - langtrækkende belysning, klar lygteglas,

  lygteskive orange

Det komplette HELLA Sortiment til landbrug fi n-
des i katalog 5 - El Artikler på siderne 766 og frem 
til 829 eller på din GRANIT Webshop:
www.granit-parts.dk

HELLA Power Beam 1500 LED
Gør natten til dag

Se her: halogen og LED kan uden problemer kombineres.

Standart: 
4 x halogen-arbejdslygter
Belastning af generatot: 11,67 Ampere

Udstyrs mulighed 1: 
2 x halogen-arbejdslygter samt 
2 x LED-arbejdslygter
Belastning af generator: 7,66 Ampere

Udstyrs mulighed 2: 
4 x LED-arbejdslygter
Belastning af generator: 3,67 Ampere

HELLA Power Beam 1500 LED
Tekniske informationer

• 6 højtydende-LED´er  
• multi-facet refl ektor til perfekt lysfordeling 
• aluminium-køleripper til bedre køling af lygten og længere levetid af LED´er
• kan benyttes ved både 12 V eller 24 V  
• elektronik er polsikret og arbejdslygten er sikret mod afgivelse af elektromagnetiske impulser,
 for ikke at forstyre modtagelse af radioimpulser til radio, GPS eller mobiltelefon.



Med venlig hilsen

Johnny Gram                                    
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GRANIT HEAVY DUTY PARTS
Ny i sortimentet til effektiv jordbearbejdning

GRANIT HEAVY DUTY PARTS er sliddele med en 
3 til 7 gange længere standtid, i forhold til al-
mindelige standart sliddele. Wolframcarbid har 
en næsten uovertruffen evne til værktøjer som 
udsættes for ekstrem hård belastning. Det har 
næsten samme hårdhed som diamant, men kan 
tåle varme og er ikke så sprød i sin opbygning.

Denne høje slidstyrke opnås ved at lodde wolf-
ramcarbid hårdmetals plader på udsatte slidom-
råder på slidelens grundopbygning. På disse 
steder optager de forstærkede steder den største 
del af det hårde arbejde, resten af sliddelen skal 
kun transportere den løsnede jord videre, men 
ikke brække eller skære jorden.

GRANIT HEAVY DUTY PARTS kan benyttes på 
næsten alle jordtyper. Kun ved jordtyper med 
mange større sten anbefales der ikke at benytte 
sig af sliddelene, fordi mange større sten ødelæg-

ger lodninger.

GRANIT HEAVY DUTY PARTS 
er speciel udviklet til større 
landbrug samt maskin-
stationer, hvor den højere 
standtid er med til at for-
mindske stop  af traktor og 
redskab, for at skulle skifte 
sliddele.

GRANIT HEAVY DUTY PARTS 
sortiment fi ndes i katalog 1 - 
Jordbearbejdning, Gylle, Vand 
& Sprøjteudstyr på siderne 
1-15 eller på webshoppen, 
under: 
www.granit-parts.dk

KÆRE FORHANDLERE
Granit Parts Danmark havde den 1. juli et 
års fødselsdag, og der er sket rigtig meget det 
første år. I, som forhandlere, har taget rigtig godt 
imod os og tilliden I har vist, takker vi for. Den 
store opbakning har betydet, at vi har udvidet 
medarbejderstaben både internt som eksternt, 
så vi også i fremtiden kan indfri jeres forventnin-
ger omkring service, teknisk rådgivning og lokale 
sælgere. I sammenarbejde med jer forhandlere 
har vi udviklet en helt ny web-shop, som allerede 
i testfasen har overrasket med hastighed, søge-
funktioner og tilgængelighed. Vi glæder os til, at 
vi efter sommerferien kan præsentere jer for den 
nye Granit Web-shop.

Granit Parts Danmark deltog på årets dyrskue i 
Roskilde. Vi havde et telt på 80 m², hvor vi havde 
indrettet en lille butik med reservedele og tilbehør 
til landbrug, skov, have og park. Det var tre dage 

med perfekt vejr og rigtig mange besøgende.
Vi havde hele sælgerstaben på plads til at tage 
imod gæsterne, som fi k udleveret en pose med 
kataloget ” Det bedste til 2013” og ” Dyrskuetil-
bud”. Tre meget travle dage, hvor vi udleverede 
ikke mindre end 1.800 kataloger og dyrskue til-
bud, som den besøgende kunne købe hos jer. De 
første reaktioner fra jer forhandlere kom straks 
efter skuet, med bestillinger og forespørgsler. Vi 
har allerede til næste år planlagt at deltage på 
Roskilde Dyrskue og andre udvalgte dyrskuer. 
De store maskiner og redskaber udstiller I for-
handlere, og vi viser landmanden muligheder 
indenfor reservedele og tilbehør, som kan købes 
hos jer forhandlere.
Granit Parts Danmark har fra den 1. juli ansat 
Martin Kjølsen som ny sælger på Sjælland og 
Øerne. Martin er 33 år og bor i Haslev , og vil i 
den nærmeste tid besøge

jer forhandlere der ligger i hans nye område. Mar-
tin kan kontaktes på følgende mobilnummer: 23 
22 75 39 eller på mail: martin.kjoelsen@granit-
parts.com.
Vi håber i vil få et godt samarbejde med vores 
nye sælger og tager godt imod ham, når han 
besøger jer.

• materiale wolframcarbid
• 3 til 7 gange længere standtid
• hovedslidområde med påloddet
 hårdmetal-plade


