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KUN DE BEDSTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

MERE SYSTEM I VÆRKSTEDET!
Med GRANIT Reolsystem sparer du tid og plads på værkstedet.

Med dette reolsystem til værkstedet har GRANIT et praktisk og 
fleksibelt system i sit program, der giver bedre overblik og optimerer 
pladsen i værkstedet. Desuden har værkstedspersonalet alle forbrugs- 
og  DIN standarddele lige ved hånden. Men der er også plads til olie, 
spray, O-ringe samt andre dele der ofte benyttes på værkstedet. 
Dette sparer tid for både værksteds- og lagerpersonale.

Systemet består af 60 cm høje, 60 cm brede og 30 cm dybe enheder, 
disse kan kombineres med hinanden helt efter ønske og behov. Der er 
flere forskellige skuffemoduler, moduler specielt til bolte, møtrikker, 
skiver, patroner, spraydåser samt moduler med holdere til skæreskiver, 
eller helt enkelt kun hylder. 

 

Forhandlere kan tilpasse deres værkstedsreoler helt individuelt og 
efter deres egne behov og ideer. For at hjælpe tilbyder GRANIT 
bestykningsforslag/-eksempler på hvordan sortimentet kan 
kombineres. Derudover står vore GRANIT Sælgere altid til rådighed 
med råd og vejledning med deres erfaring og viden.

Med den nye GRANIT App kan varer hurtigt scannes og genbestilles  
via vores webshop.

Alle elementer i GRANIT Reolsystemet samt montageeksempler er  
vist i den nye GRANIT Shop-system på siderne 99 til 102. Brochuren 
findes som download i vores GRANIT Webshop under SERVICE -> SHOP 
SYSTEM. 
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Med de nye tilbud fra GRANIT Parts kan vore forhandlere forberede sig grundigt til den nye sæson. GRANIT Parts tilbyder et  
omfattende udvalg af attraktive og mest brugte artikler til græs- og havesæsonen, lige til at sætte på hylderne efter behov.  
Derudover indeholder vores nye hydrauliktilbud mange nyheder. Tilbuddene er gældende fra 1. april til 31. juli 2018. 

TRE STÆRKE TILBUD TIL FORÅRET
Med de nye tilbud GRÆSTEKNIK SPECIAL, HUS OG HAVE 2018 samt 
HYDRAULIK kan foråret komme.

GRANIT HUS OG HAVE 2018

Den nye brochure ‚HUS OG HAVE 2018‘ opfylder de fleste ønsker for    
haveentusiaster. På 52 sider er der masser af slid- og reservedele til    
plæneklippere, buskryddere, robotklippere og plænetraktorer. Reservedele    
spænder fra afgrænsningsledning, batterier, tændrør, trimmetråde, koniske    
børster og m.m. 

GRANIT Plæneklipperkniv

HUS OG HAVE 2018, side 9 

Luftvinger uden slidser
• længde (mm): 475  
• centralhul (mm): 21  
• udv. huller (mm): 10,5  
• afstand midt/midt (mm): 88

Best-nr.: 13270068

GRANIT Afgrænsningsledning til robotklippere

HUS OG HAVE 2018, side 19 

• ledningslængde (m): 250  
• ledningsdiameter (mm²): 1,5  

Best-nr.: 5070010012

GRANIT Ukrudtsbørste

HUS OG HAVE 2018, side 16 

• udvendig-Ø (mm): 200 
• hul-Ø (mm): 25,4

Best-nr.: 13271224

GRANIT Nylontråd rundprofil

HUS OG HAVE 2018, side 3 

Ø (mm): 2,4
rullelængde (m): 88

Best-nr.: 13284112

FORSKELLIGE  
PROFILER

PASSENDE TIL HONDA

UNIVERSAL ANVENDELSE
DIVERSE LÆNGDER
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GRANIT GRÆSTEKNIK SPECIAL GRANIT Hydraulik

Som et tredje tilbud tilbyder vi - GRANIT Hydraulik, 419 forskellige artikler 
rundt omkring hydraulik . På 36 sider finder vore GRANIT Forhandlere: 
slanger, forskruninger, rørholdere, fittings, hydraulikkoblinger, -cylindre, 

-ventiler, -motorer, -aggregater, -pumper, rotatorer, rullekæder, lejer og 
omfattende tilbehør. Blandt et af de 125 nye artikler fra GRANIT Parts er 
mobile filtersystemer, som hurtig giver brugeren ren hydraulikolie ved 
service og reparationer. 

Græsteknik Special tilbud viser på 24 sider 280 artikler rundt omkring foder
bjergning som: påhængsredskaber, knive, A-rammer, vildtredning,  
kraftoverføringer, glidetallerken, transportanordninger, græsruller  
og m.m. Blandt andet er varemærkerne GRANIT, BLUELINE, Weasler   
og Walterscheid repræsenteret. 

GRANIT A-ramme

GRÆSTEKNIK SPECIAL, side 3 

Kat. 2 
kan også anvendes til topstang 
med fangkrog.  
Pulverlakeret.

Best-nr.: 77875518

GRANIT Hegnsapparat til batteri

GRÆSTEKNIK SPECIAL, side 18 

• uden batteri
• ydelsesstærk, miljøvenligt 
• sparsommeligt og pålideligt 
• ikke særlig overfølsom mod  
   vegetation  

Best-nr.: 580235OHNE

Hydraulikslange

Hydraulik, side 7 

passende til Linde hydraulikforskruninger 

Best-nr.: 47680013

GRANIT Filtersystem

Hydraulik, side 28 

• volumenstrøm (l/min): 15  
• temperatur (°C): 0 - 80 
Fleksibel indsats ved forskellige hydraulikanlæg,
omkostnings reducering / længere levetid

Best-nr.: 85004130

TIL DIN  
FORRETNING

FORSK. LÆNGDERMEST SOLGTE

TIL DEN PROFESSIONELLE ANVENDER  

VED SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
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Du kan også finde os på de sociale media:  facebook.com/granitpartsdk  @granit_parts  instagram.com/granitparts  
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STYREORBITROLER I OEM KVALITET
Stort udvalg af styreorbitroler i det nye katalog 14. 

Det nye katalog 14 ‚Styretøj og Foraksel‘ med næsten 100 sider omkring 
hydraulisk styring, heraf næsten 70 siden med styreorbitroler fra  
mærkerne GRANIT og Danfoss.   
 
Danfoss er OEM leverandør til mange af de mest kendte producenter. Det 
betyder, at GRANIT Parts samlet har udvidet sit produktsortiment, i 
forhold til det tidligere katalog. Det samlede sortiment af de to fabrikater 
dækker nu også moderne traktortyper.

Styreorbitroler er sorteret alfabetisk efter traktormærke og model. Sidst i 
kapitel er der en krydsliste med DANFOSS referencenumre.

For at finde den passende styreorbitrol i webshoppen, er det nok at indtaste 
DANFOSS referencenummer som står på typeskiltet på styreorbitrolen.

TORSIONSDÆMPER TIL DEN 
NYESTE TRAKTOR GENERATION
GRANIT Torsionsdæmpere til udskiftning i forskellige koblinger.

Torsionsdæmpere opfanger høje drejningsmomenter i moderne traktorer 
fra motor, samt reducerer stødbelastninger fra redskaber. Eller kort sagt: 
de giver ro i kabinen, og det uanset om der er tale om mekanisk  
(fjedre/gummielementer) eller hydraulisk dæmpning. Men uanset hvordan 
dæmpningen foregår, er torsionsdæmper underlagt slitage, og skal 
dermed fornyes fra tid til anden afhængigt af belastningen. 

GRANIT Parts tilbyder et stort udvalg af torsionsdæmpere fra mærkerne 
LUK og Sachs samt GRANIT Parts eget mærke. Mange af torsions- 
dæmpere findes ikke kun i webshoppen, men også i katalog 10 på siderne 
637 til 654 i kataloget - ”Bremser & Transmission”.  

Ved hjælp af den alfabetiske sortering af traktormærke og traktortype er 
det let at finde den korrekte torsionsdæmper. Varebeskrivelsen bliver  
suppleret med praktiske tips til bestemmelse af de rigtige reservedele.  

Danfoss styreorbitroler

Danfoss-nr. OSPB 125 ON / 
150N0024

Best.-nr.: 38799289

GRANIT Torsionsdæmper

passende til Case IH 

Best.-nr.: 70802054

GRANIT Torsionsdæmper

passende til Massey Ferguson 

Best.-nr.: 70815121

GRANIT Torsionsdæmper

passende til Massey Ferguson 

Best.-nr.: 70815115


