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KUN DE BEDSTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT Vedligeholdelsesenhed 
WH-KÖ1-1/4-10-M

SIDE 1.116
Vedligeholdelsesenheder benyttes til at 
fjerne smuds, rust, kondens m.m. fra trykluft. 
Hvis trykluft udtages af kredsløb, tilsættes 
der automatisk en lille, forindstillet mæng-
de olietåge. Modul-vedligeholdelsesenhed 
med olietåge benyttes på trykluftsystemer 
hvor der er tilsluttet pneumatiske trykluft-
værktøjer og styringer som skal forsynes 
med olie.

Best-nr.: 60617960523 

BALTROTORS Rotator GR30

SIDE 790

 GR30 til klo montering er en af de  

mest benyttede rotatorer op til 3  
ton. Den overbeviser med høj  
stabilitet og vedligholdelsesfri  
kvalitet.     
 

Best-nr.: 25702801 

GRANIT Frontlæsserventil sæt 
LVM92(LS)-EHP

SIDE 652
LVM92-EHP er et komplet system til elek-
trisk proportional styring af en frontlæsser. 
Monoblok frontlæsserventilen er velegnet 
til lukkede og åbne systemer (med tryk 
videreføring). Den har 2 dobbeltvirkende 
funktioner, hvoraf den ene med justerbar 
sekundær trykbegrænsning og omskiftning 
til flydestilling
  
MEDLEVERET:
• monoblok frontlæsserventil 
• joystick med integreret elektronik
• ledninger og stik

Best-nr.: 87000988

Katalog 9 Hydraulik tilbyder alle forhandlere, der også beskæf-
tiger sig med hydraulik, næsten 20.000 forskellige artikler til 
hydrauliske systemer fra alle producenter af landbrugsmaskiner.  
Sortimentet spænder fra slanger, forskruninger til komplette 
styresystemer. Derudover tilbyder GRANIT et bredt udvalg 
af værktøjer til og omkring hydraulik samt fremstilling af 
hydraulikslanger efter kundeønske, fra vores servicecenter. 

TALRIGE NYHEDER I HYDRAULIK KATALOG
Det aktuelle katalog 9 „Hydraulik“ med mere end 4.000 nyheder, fra slanger  
til styresystemer, samt et omfattende sortiment til emnet hydraulik.
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GRANIT FORSTSAT CERTIFICERET 
BORGWARNER FORHANDLER
Landbrugs maskinforhandlere i hele Europa kan også i fremtiden 
benytte sig af det omfattende program fra BorgWarner hos GRANIT Parts.

BorgWarner har igen certificeret GRANIT Parts som deres autoriseret for-
handler, for selskabets aftermarked. GRANIT Parts vil fortsat have adgang 
til hele OEM marked af turboladere, termostater, ventilatorer og blæser-
koblinger.

Med mere end 60 års erfaring og over 100 millioner producerede turboladere, er 
BorgWarner den perfekte samarbejdspartner for Granit Parts. Som producent 
for mange kendte producenter af maskiner og traktorer som: John Deere, Case, 
New Holland, Steyr, Same, Deutz, Fendt, Massey Ferguson og Valtra-Valmet. 
Turboladere fra BorgWarner, øger ydeevnen og kan hurtigt og nemt monteres 
på din maskine, takket være de passende tilslutninger.

Også indenfor motorkøling er BorgWarner leverandør til  GRANIT Parts. 
Med komponenter og systemer i OEM-kvalitet, giver dette en fremragende 
temperaturstyring. Polymer blæsere, termostater og termostartstyrede blæ-
sere, er fremstillet efter samme høje produktionsstandarder som selskabets 
andre produkter.

Fra blæserhjul til blæsere med optimeret aksial flow -  
BorgWarners produktprogram indeholder, den rigtige teknologi til 
alle anvendelser. Alle BorgWarners produkter bidrager positivt til mil-
jøet ved hjælp af en optimeret brændstoføkonomi og øget ydelse. 

Men ikke kun forbedret ydelse, bedre forbrug og dermed formindsket emis-
sion. BorgWarners teknologier imponerer også med deres pålidelighed og 
holdbarhed. Selv under de mest ekstreme forhold, og hvis uheldet skulle 
være ude hjælper GRANIT Parts forhandler gerne med hurtig levering af de 
nødvendige reservedele.
 

BorgWarner is pleased to confirm

GRANIT PARTS
as an officially authorised distributor for turbochargers, temperature 
and exhaust regulation in Germany.

Authorised Distributor 2018

On behalf of BorgWarner

Michael Boe
Vice President and General 
Manager Global Aftermarket

Peter ’t Hart
Director Aftermarket Europe

aftermarket.borgwarner.com

BorgWarner Blæserhjul

Til lette og tunge erhvervskøretøjer.  
I OEM kvalitet. 

· Køretøjsbetinget, elektronisk  
  styresystemer til behovreguleret  
  køling.
· hurtig reaktionstid
· lav støjniveau
· høj kørselskomfort
· lavere brændstofforbrug
· i kombination med moderne  
  blæsere i XLD-serien 

YDERLIGERE INFORMATIONER  
FINDES I WEBSHOPPEN!

BorgWarner Lüfterkupplung 

· kompakt system  
· forbedrer brændstoføkonomi 
· støjsvage 

YDERLIGERE INFORMATIONER  

FINDES I WEBSHOPPEN!

BorgWarner turbolader

Pålideligt og effektiv ydelse  
• til anvendelse indenfor landbruget  
• robuste og langtidsholdbare turboladere  
• i original BorgWarner kvalitet 

YDERLIGERE INFORMATIONER  

FINDES I WEBSHOPPEN!  
eller i katalog 3 på  
siderne 618 - 647

NY

NY
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STARTERE OG GENERATORER  
I BEDSTE GRANIT KVALITET 
GRANIT Parts har fuldstændigt gennemgået sit starter og generator program og 
tilbyder et bredt udvalg af omkostningseffektive og pålidelige alternativer.

I de seneste måneder har GRANIT Parts gennemarbejdet hele sit program 
af startere og generatorer. Der er investeret megen tid i detaljerne.

Resultatet er et betydeligt større udvalg af kvalitets produkter. GRANIT 
tilbyder dig betydeligt større udvalg af prisbillige startere og generatorer 
i OEM kvalitet.

Alle krydsreferencer og tekniske data er blevet revideret, detaljer i web-
shoppen forbedret, opdateret og tilpasset. De matchende reservedele kan 
så være meget lettere og entydigt at identificere. Det skulle gerne resultere 
i lettere bestilling for vore forhandlere og værksteder. 

Ud over de tekniske detaljer og referencer har vore kollegaer også revideret 
emballagen. GRANIT Startere og generatorer vil i fremtiden blive leveret i 
nye, ekstrem stabile og høj kvalitativt GRANIT Emballage.

Skulle der være spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vore tekniske 
rådgivere på telefon 74734000 eller du kan finde det komplette starter- og 
generatorprogram i din GRANIT Webshop.

GRANIT Starter

· nom. spænding (V): 12 
· nom. ydelse (kW): 3,1 
· antal tænder: 11
· montering antal huller H x afstand D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7 
· indbygningslængde (mm): 256,5
· indbygningsvinkel (°): r 135 
· indbygnings Ø (mm): 89,0 
· afstand flange til svinghjul (mm): 22,0
· drejeretning: højre (CW)
· vægt (kg): 13,58

Best-nr.: 376S99592

GRANIT Starter

· nom. ydelse (kW): 2,7
· nom. spænding (V): 12 
· antal tænder: 9 
· montering antal huller H x afstand D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· indbygningslængde (mm): 223,0
· indbygningsvinkel (°): l 52
· indbygnings Ø (mm): 89,0 
· afstand flange til svinghjul (mm): 28,0
· drejeretning: højre (CW)
· vægt (kg): 10,2

Best-nr.: 376S99216

GRANIT Generator

· nom. spænding (V): 14 
· ladestrøm (A): 35 
· montering L/d/R (mm): 56,0 / 8,3 / 85,0 
· monteringsvinkel (°): l 60 
· afstand remskive (mm): 23,5
· med W-tilslutning
· vægt: 5.31 kg

Best-nr.: 37699600

PASSENDE TIL CASE IH, 

DEUTZ-FAHR, JOHN DEERE

PASSENDE TIL 

VETERAN TRAKTORERPASSENDE TIL CASE IH
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Besøg os på de sociale medier:  facebook.com/granitpartsdk  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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65 HØJDEPUNKTER TIL FORÅRET
På otte sider præcenterer GRANIT Parts den seneste slutbruger brochure:  
Højdepunkter til Foråret med aktuelle tilbud fra, Det Bedste Til 2018

Indtil den 30. juni 2018 gælder det nuværende slutbrugertilbud „Høj-
depunkter til foråret“. På 8 illustrerede sider med i alt 65 ”mest solgte” 
artikler hjælper vi vore forhandlere med profilering af deres forretning, 
samt at skabe mersalg.

Brochuren er et uddrag af vores succesfulde slutbrugerkatalog „DET 
BEDSTE TIL 2018”. Artiklerne i brochuren er de mest solgte, samt 
artikler med særlig stor efterspørgsel. Derudover har vi i brochuren 
også nye produkter, som f.eks. vidvinkel kraftoverføringsaksler fra 
Blueline, som GRANIT i år har helt nyt i sit program, samt kvalitets-
værktøj fra HAZET. 

Brochuren er et uddrag af vores succesfulde slutbrugerkatalog „DET 
BEDSTE TIL 2018”. Artiklerne i brochuren er de mest solgte, samt 
artikler med særlig stor efterspørgsel. Derudover har vi i brochuren 
også nye produkter, som f.eks. vidvinkel kraftoverføringsaksler fra 
Blueline, som GRANIT i år har helt nyt i sit program, samt kvalitets-
værktøj fra HAZET. 

KS TOOLS topnøglesæt  
1/4“ + 3/8“ + 1/2“

SIDE 5 

I plastkuffert
• 6-kant topper
• Flank Traction-profil
• Krom Vanadium, mat satineret

Best-nr.: 7889170779

GRANIT Traktorsæde

SIDE 8 

Mekanisk affjedret med rygforlænger
• grå stofbetræk 
• sakseaffjedring med 
   hydraulisk støddæmper 
• fjedervej 100 mm
• højdejustering 80 mm
• længdejustering 195 mm 

Best-nr.: 240920011

GRANIT Haveslange sæt

SIDE 4 

ECO 1/2“ 20 meter
• fleksibel slange ½“ med 18-tråds armering
• temperaturbestandigt (-20°C til +60°C)
• sprængtryk 20 bar (ved 20°C) 
• lynkobling ½“  
   med vandstop
• lynkobling ½“  
   med hanetilslutning (¾“ IG)

Best-nr.: 26070213

179-DELE I KUFFERT

MONTERET SPRAYDYSE
MEKANISK AFFJEDRET

GRANIT Batteri hegnsapparat

SIDE 2 

B 200
• nom. spænding (V): 9
• ladeenergie (J): 0,18
• impulsenergi max. (J): 0,12
• hegnsspænding max.  
   (1. udgang) (V): 8600
• spænding ved 500 Ohm  
   (1. udgang) (V): 1500
• strømforbrug (W eller mA): 30 mA
• hegnslængde max. ifølge CEE (km): 4 
 • batteri: 580601 - 
(ER IKKE MEDLEVERET!)

Best-nr.: 580235OHNE

9 VOLT


