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KUN DE BEDSTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

FORHANDLER MAGASIN
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VI ØNSKER ALLE ET GODT NYT ÅR!
Med stor forventning starter GRANIT i 2019.

Efter et spændende og vellykket 
2018 er det tid for os at takke 
alle vores kunder for deres tillid 
og godt samarbejde. Sidste år 
gjorde vi atter vores bedste, for 
at sikre og støtte vores kunder 
hver dag på den bedst mulig 
måde.

Derudover har vi investeret 
meget i det sidste år, for at blive 
endnu hurtigere, samt at tilbyde 
en endnu bedre webshop, med 
et endnu bedre og  attraktivt 
sortiment. Alt det for at tilbyde 
vore forhandlere en bedre ser-
vice og tjenesteydelser som let-

ter deres hverdag, samt hjælper 
forhandleren med at kunne yde 
en endnu bedre service overfor 
sine kunder.

For at kunne måle hvor vellykket 
vores indsats er, gennemfører vi 
med jævne mellemrum omfat-
tende kundeundersøgelser. 
Resultater fra disse kundeun-
dersøgelser, hjælper os med at 
blive bedre og kunne tilbyde 
vore forhandlere en mere mål-
rettet service.

Vi er meget tilfredse med 
resultaterne fra den aktuelle 

undersøgelse. De deltagende 
forhandlere, vurderer vores pro-
duktsortiment som meget godt. 
Samtidig har vi kunnet imøde-
komme ønsker fra forhandlere 
om udvidelse af vores produkts-
ortimentet. En god karakter blev 
også givet til pålideligheden 
af vores leverancer, hvilket er 
meget vigtigt for vores kunder.

Som vore kunders foretrukne 
værktøj til søgningen af reser-
vedele, blev den nye webshop 
vurderet til at være  meget god. 
Også her har deltagerne givet 
os mange nye ideer til yderligere 

optimering. Disse vil i løbet af 
foråret blive integreret i den 
videre udvikling af webshoppen.

Af de deltagende kunder, til-
deles vores kundecenter en 
meget vigtig funktion. Med en 
gennemsnitskarakter på en god 
2, hvor venlighed og faglighed 
fik bedste karakter med 1,7.

Vi takker endnu engang alle, 
for deltagelsen i undersøgelsen 
samt det positive feedback. Vi 
glæder os meget til et succes-
fuld 2019 med dig.



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

MERE END 1.500 NYE TRAKTOR-RESERVEDELE

På mere end 1.600 sider, finder vore forhand-
lere både kendte og nye reservedele til trak-
torer. For første gang er trykluft fra CUNA med 
i programmet. Fra GRANIT Parts egen mærke 
har vi fået liftarms krogkoblinger i kategori 1, 
2S og 3 samt liftarme passende til John Deere. 
Også nyt i katalog 2 er de drejelige skærmhol-
dere samt reservedele til køretøjsopbygning. 
Vore produktspecialister har også udvidet 
vores sædeprogram med sæder fra GRANIT og  
 
 
 
 
 

Grammer, samt udstyr programmet til sæder er 
meget mere omfattende end tidligere. Nyt i kata-
log 2, TRAKTOR RESERVEDELE er, at anhænger 
teknologi er blevet ny opdelt. For lettere søgning 
og bedre identifikation af de rigtige reservedel, er 
artiklerne nu placeret i begyndelsen og sorteret 
efter mål og udførsel. Alle artikler fra kataloget, 
men også en række andre artikler kan som altid 
findes i webshoppen. I øvrigt blev alle traktorruder 
suppleret med nøjagtige tegninger.

GRANIT Krogkobling

fra side 466 Varenummer: 20088002

• max. ydelse (kW): 74

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• udførsel: KAT. 2

NY

GRANIT Koblinger til traktorer

fra side 392 Varenummer: 84199625

• uden slangetilslutning med ventil Ø 18 x 1,5 mm

• passende til system CUNA

NY

GRANIT Luftsæde til smalle traktorer

fra side 1439 Varenummer: 240920218
NY

GRANIT Drejelig skærmholder

fra side 1382 Varenummer: 65415679

• skærmholder, venstre 

• passende til Massey Ferguson

NY

• luftaffjedret sæde med regulering

• fjederløft 100 mm

• affjedring med luftfjeder samt hydraulisk støddæmper

• længdeindstilling 

• sædehøjde indstilling 

• justerbar ryglæn



MOTOR-RESERVEDELE FRA A TIL Å

Imponerende 1.792 sider omfatter den revide-
rede ny udgave af katalog 3 (MOTOR). I 12 
kapitler, er der alt fra  udstødnings efterbehand-
ling, krumtapper, stempler, topstykker og alle  
reservedele er angivet tydeligt. GRANIT Motor 
eksperter har igen optaget mange nye artikler 
i programmet. I alt er der 2.961 nye produkter 
i den nye katalog 3 (MOTOR). Især reserve- og 
sliddele til Common Rail indsprøjtningssystem 
er vokset meget. Eksempelvis er udstødnings 
efterbehandling kommet på de første sider i 
kataloget og er også blevet udvidet meget. 
 
 
 
 

Følgende kapitler er blevet tilføjet: injektions-
pumper og tilbehør, Common Rail-injektorer, 
brændstoftanke, olie- og brændstofkøler, 
motorventiler, motorophæng, forvarmer slan-
ger og universal flex rør- og rørforbindelser 
samt passende adaptere til udstødningssy-
stemet. Også tilføjet i motorens køleområde er 
blæser-/viskosekoblinger og blæserhjul, kølere, 
olie- og brændstofkøler fra BEHR HELLA. Borg 
Warner præsenterer også sit eget kapitel for 
blæserkoblinger og blæserhjul.  Alle artikler fra 
katalog 3 findes også i GRANIT Webshoppen.

GRANIT Motorlejer

fra side 962 Varenummer:  380060051

• til  forskellige Fendt Favorit traktorer

NY

GRANIT NOX-Sensor på katalysatorudgang

fra side 5 Varenummer: 38017887

• 5-polet 

• ledning 2.5 

• længde 615 mm

• til Common Rail motorer

NY

GRANIT Udluftningsventil

fra side 959 Varenummer: 38006987

• til Common Rail motorer

• kan anvendes til mange Fendt og Deutz-Fahr traktorer

NY

GRANIT Udstødningskøler

fra side 4 Varenummer: 38017881

• til Common Rail motorer

• passende til Case Farmall og Case Quantum

NY

MANGE NYHEDER SPECIEL TIL 

COMMON RAIL MOTORER!
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