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KUN DE BEDSTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT FORHANDLERMAGASIN

FE
B

R
U

A
R

  2
01

9

DET BEDSTE TIL 2019 - OMFATTENDE SOM ALDRIG FØR
Lige til starten af året, leverer det populære slutbruger katalog ekstra købsimpulser 
fra alle områder i GRANIT Sortimentet.

GRANIT Arbejdslygte LED 7000

Varenr. 707997000

MIYO starter sæt

Varenr. 26071160

• strømuafhængig med solar

• miljøvenlig gennem auto- 

   matiseret og behovs- 

   afhængig vanding

• enkelt og fuld netværk

• hurtig montering

• rustfristålbøjle til stående og hængende montering. 

• robust aluminiumshus med køleribber.

• 2-pol. tilslutningsledning (2500 mm lang) med åbne ender.

   (hvid: - stel / sort: + spænding 12/24 V). 

• TÜV godkendt ifølge standard CIE 84, CIE 70 og CIE 15.  

    (godkendelsesnr.: 26633255-1/2017)

Det frisktrykte slutbruger katalog „DET 
BEDSTE TIL 2019“ ligger hos vore forhand-
lere nu. Kataloget er udvidet med imponerende 
10 procent i forhold til året før. På nu i alt 
776 sider, med omkring 10.000 artikler, fra 
16 forskellige hovedkataloger samt 1.000 helt 
nye artikler, som er blevet udvalgt af GRANIT.

Slutkundekataloget ”DET BEDSTE TIL 2019” er 
opdelt i 12 oversigtlige kapitler. Derved blev 
alle områder og eksisterende artikler revideret 
og kritisk gennemgået, men frem for alt, blev 
nye og innovative produkter og produktgrup-
per fremhævet og helt  nye kapitler tilføjet. For 
eksempel i kapitel ”JORDBEARBEJDNING”, har 

„HEAVY DUTY“ i år et større fokus end i de 
foregående år. I kapitel 10 „EL-ARTIKLER“ – er 
der tilføjet nye drifts- og startbatterier samt 
LED lygter. I kapitel 5 „HØST OG HUSDYR“ er 

LISTER kreatur- og husdyrklippere i år med for 
første gang i programmet. I kapitel 2 - „SKOV, 
HAVE OG PARK“ er vandingskontrol fra MIYO 
med i programmet samt fugebørster fra  GLO-
RIA. En anden præmiere fejres i kapitel 11 – 

”HYDRAULIK”. FASTER mærkningssystemer  
„FASTGRIP“ er helt nye i kataloget ligesom hele 
kapitel – ”STYRETØJ OG FORAKSEL.

Slutkundekataloget ”DET BEDSTE TIL 2019” 
er hele året en god mulighed som forhandler 
at markedsføre og profilere sig overfor sine 
kunder, samt i øvrigt at vække købsimpulser.

MIYO er et radiostyret vandingssystem til grønne områder

i forskellig størrelse.

• nærområdebelysning med 12 højtydende LED´er.  
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Pumper til flydende gødning, er som 
de fleste landbrugskomponenter, 
udsat for ekstreme belastninger, og 
desværre sker der også udfald samt 
dyre følgereparationer. I mange til-
fælde kunne disse fejl have været 
undgået, hvis operatøren straks 
kunne havde reageret på uregel-
mæssigheder og fejl i systemet. Det er  
især overophedning,  slitage, mang-
lende smøring  samt forurening der 
er med til at ødelægge pumpen.  

Med pumpe kontrol fra Battioni & 
Pagani, har føreren mulighed for at 
styre pumpens vigtigste funktioner 
fra førerkabinen og reagere hurtigt 
hvis der opstår fejl og uregelmæssig-
heder. Enheden styres via sensorer, 
som konstant er med til at kontrollere 
olieniveau, kølevands- og udstødnings-
temperatur, tryk samt vakuum. Den 
registrerer også arbejdstiden og 
måler tankfyldningerne. Alle data 
gemmes og kan udlæses til enhver tid.  

Derudover giver pumpe kontrol 
fra Battioni & Pagani brugeren 
mulighed for aktivt at indstille 
grænseværdier for bestemte para-
metre såsom udstødningsluft ved 
manifold, temperatur  og arbejds-
tryk samt automatisk rengøring af 
pumpen. GRANIT tilbyder også en 
skylleanordning til Battioni & Pagani 
Pump Controller og Pump Active 
Controller. Det kan bruges til at 
rengøre pumpen ved at indsprøjte 
skyllevæske.

Pump Controller og Pump Active 
Controller er en god investering 
for landmænd og maskinstationer, 
fordi den er med til at forlænge 
gyllepumpens levetid og reducerer 
dermed også medførende standtid 
ved reparationer. Disse nye artikler 
finder du i vores GRANIT Webshop.

FULD KONTROL OVER NEDFÆLDNING AF GYLLEN!   
Med pumpe kontrol kan alle vigtige parametre ved gyllepumpen
kontrolleres og pumpens levetid forlænges.

B&P Pump Active Controller

Varenr.: 4056130205001
NYB&P Pump Controller med 4,5 m ledning og skyllesæt

Varenr.: 4056130104001
NY

Overvågning af:
• olietryk
• kølevandstemperatur
• arbejdstimer
• udstødningstemperatur
• tryk
• vakuum

Indeholder yderligt:
• tankmåler
• timetæller

® ®

 
1. Beskyttelse af pumpe: Hvis de 
værdier, der måles af sensorerne, ligger 
uden for de uforanderlige parametre, 
der er forindstillet på instrumentet, vil 
ventilen åbne helt og afbryde vakuum- eller 
trykfasen. 

2. Indstilling: Brugeren kan indstille et 
ønsket vakuum- eller trykværdi. Magnet-
ventilen åbner delvist for at holde den 
ønskede vakuum eller trykværdi.

Tillægsfunktion Pump Active Controller
Et elektronisk styret ventil med to funktioner:

UDFØRSEL: Med automatisk rengøring ved injektion af skyllevæske. Pumpestyring advarer om temperatur, vakuum, overtryk overskrides, og hvis olieniveauet er  

for lavt, samt hvis vedligeholdelse er påkrævet. Derudover kan maksimale værdier for tryk, vakuum, temperatur og driftstryk indstilles uafhængigt.  

Pumpens styreenhed er en elektronisk overvågningsenhed.
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Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG Würzburg, har i de senere år gjort sig 
bemærket ved, som en af de førende udbyder af elektroniske komponenter inden-
for landbrug og maskinstationer. I dag betragtes Ilgenfritz-Electronics som en af 
verdens førende leverandører af intelligente elektroniske løsninger til landbrugs-
maskiner. Ud over egne produkter og løsninger tilbyder Ilgenfritz-Electronics en 
hurtig og omkostningseffektiv reparation, som nu også er tilgængelig for GRANIT 
Forhandlere.

defekter repareres hurtigt, omkostningseffektiv samt bæredygtigt, da 
udskiftningen af hele den elektroniske komponent undgås. Test og repa-
ration af den defekte del sker normalt inden for 3-5 dage.   
Der ydes 1 års garanti på den reparerede del! 

Elektroniske dele - defekt? 
Gennem denne service tilbyder GRANIT sine forhandlere en hurtigt og gunstig 
reparation. Ilgenfritz-Electronics tilbyder i øjeblikket reparation af over 350 fors-
kellige elektriske komponenter,  fra mere end 120 producenter. Dermed kan 

 
  

• Fendt Vario Terminal 10 tommer
• Fendt VDO kombi instrument
• John Deere  visning BIF serie 600 PREH, 6010, 6020
• John Deere  Greenstar GS2600*
 *reparationer: display, touchscreen og datakort drev

• John Deere  sprøjtecomputer EL-4, kredsløbenhed 412, 638
• John Deere  visning BIF serie 6000 VDO*
 *udskiftning af beskadiget mekanisk display, er ikke mulig. For reparation kræves  

     følgende af kunden: driftstimer, dækstørrelse, BCU-centralstyreenhed: JA / NEJ

• John Deere  centralstyreenhed BCU 6010 serie*
 *driftstimer kan ikke programeres

• John Deere  BaleMaster skærm + DC45811 presseberegner*
 *udskiftning af mekanisk beskadiget display ikke muligt

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2
 *reparation af skærm og belysning

• Krone Gamma terminal

Top 10 
Reparationer:

Med øjeblikkelig virkning kan GRANIT Forhandlere også gøre brug af  
service reparationer indenfor landbrugsteknik fra Ilgenfritz-Electronics.

BEDRE AT REPARERE BILLIGT, I  

STEDET FOR AT INVESTERE DYRT!

PÅLIDELIG OG HURTIG FEJLDIAGNOSTISERING VED 

HJÆLP AF SPECIEL UDVIKLET TESTSYSTEM

HURTIG ELEKTRONIK-
REPARATIONSSERVICE

Anmeldelse

Afhentning

Kontrol

TilbudBestilling

Reparation

Returnering

Via mail, telefon eller  
fax indtil kl. 16.00

Dagen efter, med UPS

Enheden kontrolleres og 
reparationstilbud sendes 
via GRANIT Kundecenter

Overnight, hvis muligt

Hurtigst muligt
med garanti

REPARATIONER VED ILGENFRITZ-ELECTRONICS -
LET OG ENKLT VIA GRANIT SERVICECENTER


