
GRANIT FORHANDLERMAGASIN

GRANIT Parts • Egelund 27 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74734000 • Fax 73312060 • sales.dk@granit-parts.com www.granit-parts.dk

SEPTEMBER 2013

KUN DE BEDSTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

Kvalitetsværktøjer fra Stubaidalen i Tirol
Et omfattende sortiment af værktøjer fra producenten 
Stubai - nyt i skovprogrammet fra GRANIT PARTS

Idyllisk beliggende,  lige midt i den østrigske Stu-
baidal i nærheden af Innsbruck, ligger den tradi-
tionelle virksomhed Stubai. Stubai værktøjsindus-
tri, er det offi cielle navn på denne virksomhed, 
som er en sammenslutning af 24 forskellige 
virksomheder i Stubaidalen, der produceres 
kun førsteklasses værktøjer og havereds-
kaber, skære-og stålprodukter, smedejern 
samt klatre- og sportsudstyr til  fl yvning.

Stubai kan se tilbage på en mere end 
100 år gammel virksomhedshistorie. 
I 1897 var der en del håndværksmestre, som 
sluttede sig sammen til en form håndværker 
samarbejde, som så i 1960 blev til Stubai værk-
tøjsindustri. Men starten af denne succeshis-
torie begynder allerede i det 14. århundrede i 
Tyrol. Siden dengang er Stubaidalen og dens 
omliggende region kendt for produktion af høj 
kvalitative smedede værktøjer og produkter.

Stubai består i dag af en handelsvirksomhed 
som fungerer som salgorganisation til de 

forskellige medlemsvirksomheder 
samt en fælles produkti-

onsvirksomhed.

I fremtiden 
har GRANIT kunder mulighed for at 
købe disse pålidelige kvalitets produkter fra Stu-
bai. Ud over de klassiske skovværktøjer, som lette 
skovøkser, afgrener m.m., er der også et stort 
udvalg af vendekroge og stammeløftere. Forde-
len for GRANIT Parts kunder ligger på hånden: 
med optagelsen af den nye serie af værktøjer fra 

Stubai, har GRANIT Parts igen udvidet sit vare-
sortiment med kvalitets produkter til skovarbejde 
og tilbyder dermed sine forhandlere en attrak-
tiv mulighed på området skov-have og park.

Et lille udvalg, af det omfattende Stubai-Sor-
timent, fi nder vore forhandlere allerede nu i 
den aktuelle brochure ”SKOV SPECIAL” fra 

GRANIT PARTS. Det komplette tilbud, 
kan ses og bestilles på vores 
webshop: www.granit-parts.dk 
Med det nye samarbejde med 

Stubai, håber vi fra GRANIT 
PARTS, at kunne tilbyde vore kun-

der et endnu mere komplet sortiment, 
og leve op til forhandlerens krav, 

med kvalitetsværktøj fra førende producenter.

Stubai Stammeløfter i brug Stubai Pakketang - lettere håndtering
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Tilbud til den nye skovsæson 2013/2014
GRANIT PARTS Brochure „Skov Special“ - med 34 siders tilbud
rundt omkring emnet træ og skovpleje

Her nedenunder kan du se nogle af produkterne GRANIT PARTS 
tilbyder i den nye „Skov Special“ - brochure.

Med den dejlige sensommer, står skovsæsonen 
lige for døren. For at GRANIT Forhandleren igen 
i år kan opfylde alle krav og ønsker fra de pro-
fessionelle bruger, landmanden samt privatper-
sonen der skover træ til brændovnen, tilbyder 
vi med specialbrochuren - „Skov Special“ igen 
i år et bredt udvalg af forhandler netto tilbud.

I brochuren „Skov Special“ er der et bredt udvalg 
af kvalitetsprodukter, herunder mærker som: 
Stubai, Helly Hansen, Peltor, Öberg, Fiskars og 
Ochsenkopf samt et stort udvalg af  GRANIT´s 

egne produkter. Her kan forhandlerens kunder 
vælge de varer, han skal bruge til en perfekt 
skovsæson. Alt fra skærebeskyttelse, arbejdstøj, 
sikkerhedssko, arbejdshandsker og hovedhjelme, 
fi nder forhandleren på 34 sider, samt svar på man-
ge relevante spørgsmål om manuel og maskinel 
skovhøst, reservedele til totaktsmotorer, sliddele, 
smøremidler, afmærkning  og andet tilbehør.

Benyt dig allerede nu af tilbuddet „SKOV SPE-
CIAL“, for at du som forhandler, rettidig til den nye 
skovsæson, for det nødvendige produktsortiment 

på hylderne til 2013/2014.
Det komplette sortiment af værktøjer og til-
behør til skovarbejderen fi ndes yderligere 
i katalog 7 ”Skov, Have og Park”, samt på 
vores webshop  www.granit-parts.dk. 
Har du spørgsmål er du altid velkommen til 
at kontakte vores GRANIT Team på telefon 
74734000 eller fax 73312060 samt mail - 
sales.dk@granit-parts.com

PELTOR 
Sikkerhedshjelm-kombination
En ekstrem god beskyttelse til skovarbejde-

ren er sikkerheds skovhjelmen fra Peltor.  
Beskyttelseshjelm G3000M UVICATOR 
- hurtig justering med velcro 
- materialier: UV-stabil ABS-plast 
- ekstrem god udluftning 
- glat design, uden skarpe kanter 
- svedkant  
- UV-indikator holdbarhed af hjelmen 
- norm: EN 397 
- farve: orange397  
Best.-nr.: 52471205 

Chain-Sharp® 
CS-X Kædesliber
Uundværlig til arbejde med motorsaven 

- enkelt skift fra venstre til højre tand 

- enkelt skiftning af fi le gennem åbning i siden 

- symboler på maskine hjælper brugeren ved  

 den rigtige håndtering  

- sæt bestående af: slibemaskine, 2 rundfi le, 

 1 dybdebegrænsningslære  
Made in Germany  
Best.-nr.: 37270674..78

GRANIT Skovwire – 
færdig længde og monteret
Holdbarhed, pålidelighed og ikke mindst 

sikkerhed, er vigtig at tage hensyn til, 

ved valg af det rigtige skovværktøj. 

Færdig længde med 1x løkke, 1x endespids  
- tæt skovwire 
- 6x 26 tråde, 1960 N/mm² med blank stålkerne 
- velegnet til skovspil 
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Endnu vigtigere som behagelig arbejdsbeklæd-
ning i skoven, er arbejdssikkerheden. Med skovbe-
klædningslinien Super Comfort har GRANIT PARTS 
også i fremtiden forskellige beklædningslinier, til 
sikker og behagelig arbejde i skoven.

Super Comfort linien overbeviser gennem en ekst-
rem lav vægt perfekt pasform samt god bevægel-
sesfrihed. De funktionelle fi bre sikrer en optimal 
svedtransport, og sørger for en behagelig krops-
temperatur også ved hårdt arbejde. Sikkerheds-
farver sørger for at skovarbejderen, også er godt 
synligt, selv i tæt skov og skovkrat.

De forskellige beklædningsdele i Super Comfort 
Linien er FPA godkendt, det gælder både overalls 
og den almindelig buks. Skærebeskyttelses ben-
klæder er i rivfast og vandtæt Oxford-væv ved 
skinneben, samt stretchvæv i lår. Knæbeskyttelse 
er i stærk og modstandsdygtig Cordura. Begge 
bukser er i skærebeskyttelsesklasse 1.

Også GRANIT Skovjakken Super Comfort har man-
ge fordele, som forlænget rygdel, gummistretch i 
jakkebund, integreret værktøjs sløjfer samt lysen-
de sikkerhedsfarve på ryggen, garanterer både 
sikkerhed og behagelighed ved skovarbejde.

Med Super Comfort beklædningslinien kan 
GRANIT Forhandleren tilbyde sine kunder skov-
sikkerheds beklædning, med høj sikkerhed samt 
behagelig bærekomfort, som både kan benyttes 
af den professionelle bruger samt „hobby skov-
manden“.

De nye Super Comfort produkter fi ndes i den 
aktuelle brochure „Skov Special“ eller på vor-
es webshop www.granit-parts.dk. Ellers 
er du altid velkommen til at kontakte vores 
GRANIT Team på telfonnummer 74734000.

PS.  
FPA Godkendelse  
I FPA direktoratet er alle maskiner, udstyr, 
værktøj samt personlige værnemidler opført, 
som har modtaget en brugs-godkendelse 
under skovteknisk prøve udvalg. (FPA). 
KWF - er et udvalg for skovarbejde og 
skovteknik (KWF) 

Ny skærebeskyttet-beklædning i sikkerhedsfarver
Beklædningslinie Super Comfort - giver maksimal sikkerhed

Best.-nr.
52470140-44 

til -66

Sikkerhed og behagelig bærekomfort er vigtige aspekter ved den nye Super Comfort Linie.

Best.-nr.
52470139-S 

til -XXXL

Super Comfort Skovbeklædning i skærebeskyttet materiale samt lysende sikkerhedsfarver


