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På 28 sider tilbyder det nye forhandlertilbud Græsteknik Special 
2019 mange tilbud til den nye græssæson. Tilbuddet indeholder 
reservedele og sliddele til græsslåning, grønfoderbjergning, hø,  
hegnsartikler, husdyrhold og staldartikler. Speciel GRANIT Parts 
egen mærke indenfor knive og tilbehør til slåmaskiner samt river 
kunne give vore forhandlere mulighed for gode tilbud til deres kun-
der og meromsætning i butikken. Altid tænke på, at græs hurtig vin-
der en uge med skarpe knive, samt sparer brændstof på traktoren. 

Sortimentet i tilbuddet, er blevet omhyggeligt udvalgt af vore  
GRANIT Specialister, og omfatter også de vigtigste knivholdere,  

slæbesko og reservedele til transmission samt forskellige pulver- 
lakerede fjedertænder.  

Over 60 af de ca. 250 artikler drejer sig alene om hegnsartikler 
og tilbehør. Nyt i programmet er også GRANIT Mulepumper, som 
netop er blevet tilføjet til programmet.

Græsteknik Special er gyldig indtil 31. juli 2019. Dermed har vore 
forhandlere god mulighed for at tilbyde deres kunder en omfattende 
service, med gode tilbud på sliddele i næsten hele græssæsonen.

Det nye GRÆSTEKNIK SPECIAL 2019 trumfer med gode netto forhandler tilbud til den 
nye græssæson.

GRÆSTEKNIK SPECIAL 2019 

»» GRANIT»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Batteri»hegnsapparat
Best.-nr.: 580235OHNE»

• batteri hegnsapparat B 200  

• med indbygget hegnskontrol 

• ekstrem pålideligt og let håndtering 

• nom. spænding (V): 9 

• ladeenergi (J): 0,18 

»» GRANIT

Mulepumpe

Best.-nr.: 580G00001»

• i støbejern

• pumper vand både frem- og tilbage  

• op til 8 m sugedybde 

• 1“ tilslutning 

• ekstrem vejrbestandigt 



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

Det aktuelle forhandler tilbud – Traktor Special, er igen i år fyldt med reser-
vedele og sliddele til de mest  almindelige traktortyper. Udgivet som sidste år 
i tværformat med 112 sider, opdelt i  9 kapitler: Førerkabine | Elektriske dele| 
Motor |Værktøj | Forbrugsmateriale |Sæder | Aksler |Hydraulik |Påmontering. 
For hurtigt og bekvem bestilling via GRANIT App, finder vore forhandlerne 
en QR-kode ved siden af hver vare.

Traktor Special går fra den 6. maj til den 31. august 2019 og vil som  
sidste igen blived ledsaget af et attraktivt bonusprogram.  
 
 

I cirka 9 x 2 ugers faser, kan du optjene bonuspoints. De optjente bonus-
points kan du indløse til attraktive præmier indtil den 8. september 2019.

Der venter mange præmier på dig, som forskellige artikler fra grill-, outdoor-, 
underholdningsverden.

TRAKTOR SPECIAL MED ATTRAKTIVT  
BONUSPROGRAM  
Efter den store succes i 2018 har GRANIT Parts genudgivet Traktor Special.

»» GRANIT»

LED»7000»projektør

Best.-nr.: 707997000»

• til nærområdeoplysning 

• 12 V / 24 V 

• lysstrøm teoretisk (lm): 7170 

• lysstrøm effektiv (lm):  ~ 5680

»» GRAMMER»

Traktorsæde

Best.-nr.: 2401288546»

Traktorsæde Maximo Comfort Plus (MSG 95A/731)  

• luftaffjedret super komfortsæde med 12V kompressor 

• vægtindstilling, automatisk 

• trinløs højdejustering 80 mm  

   (luftunderstøttet) 

• længdejustering 210 mm 

• sædepolsterbredde 530 mm 

• APS: automatisk positioneringssystem

»» GRANIT»

Spejlsæt»elektrisk»justerbart

Best.-nr.: 654999001»

• medleveres: 1 spejl | 1 ledningsnet 

  1 kontakt til spejl justering (venstre og højre) 

• passende til diverse 

• udførsel: 12 V

»» GRANIT» »

Stempelpumpe

Best.-nr.: 25912674 

Til traktor med hydraulisk styring.

Passende til John Deere type:

830, 840, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120,  

1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750,  

1830, 1840, 1850, 1950, 2020, 2030, 2040,  

2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850,  

3030, 3040, 3050 (kun til Spanien), 3120,  

3130, 3140, 3150, 3340 (kun til Spanien),  

3350, 3640, 3650

»» Kukko» »

Kuglelejer»aftrækker-sæt»“PULLPO“

Best.-nr.: 7600111168»

Til at aftrække sporkuglelejer uden at ødelægge kuglelejer, og uden at afmontere aksel. 

• kuglelejer (DIN): 6007-6020; 6206-6212;  

   6305-6311; 6403-6408 

• selvspændende

• indhold sæt: 1 traverse, 1 spindel,  

   8 kroge, 7 støtteringe,  

   4 x 4 armet kontrastykke

Reservedele til mange producenter i 9 produktgrupper

Førerkabine 
side 2 - 15

Elektriske dele 
side 16 - 31

Motor 
side 32 - 43

Værktøj 
side 44 - 53

Forbrugsmateriale 
side 54 - 65

Sæder 
side 66 - 75

Aksler 
side 76 - 87

Hydraulik 
side 88 - 93

Påmontering 
side 94 - 111

»» GRANIT» »

Generator

Best.-nr.: 376A99005

• vægt: 5,7 kg  

• passende til Case IH, McCormick og Steyr 

• nom. spænding (V): 14 

• ladestrøm (A): 95 

• monteringshul L/d/R (mm):  

   51,2 / 10,4 / 86,5 

• med W-tilslutning 
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GRANIT Parts tilbyder et omfattende sortiment, omkring det vigtige 
emne hydraulik. GRANIT Hydraulik specialister har valgt omkring 
800 artikler ud, fra det store hydrauliksortiment og kombineret dem 
i Hydraulik Special 2019. På 72 sider finder vore forhandlere, artikler 
der opfylder de fleste behov hos kunder og værksted.

De første 10 sider byder på hydraulikslanger i forskellige afskygninger. 
Dertil passende fittings og forskruninger samt presse- og skæremaski-
ner. 8 sider er dedikeret til beslag og forskellige rørholdere. Ventiler og 
styresystemer til ledningsindbygning, er opsummeret på i alt 12 sider. 

Hydraulikmotorer, rotatorer og hydraulikaggregater omfatter 13 sider 
samt pneumatik, rullekæder og lejer i alt 4 sider med det passende 
tilbehør.

Vore forhandlere samt smede- og maskinforretninger kan med 
Hydraulik Special, bestille hydraulikløsninger af høj kvalitet til 
deres kunder. Takket være det store udvalg  af presser, skære- 
og pressemaskiner samt skæreborde er det nemt at oprette 
et eget godt fungerende hydraulik værksted.

Hydraulik Special er gældende til slutning af december 
2019.

70 sider med attraktive forhandler nettopriser

HYDRAULIK SPECIAL 2019 

»» GRANIT» »

Hydraulikpresse»G20

Best.-nr.: 81504506 

• lave drifts- og anskaffelsesomkostninger 

• levering inkl. pressebakker 

   (G14-G16-G19-G23-G27-G31-G36-G41-G47)  

   underskab og fodbetjening

• pladsbesparende, elektrisk 

   bordmodel 

• trinløs justering via  

   mikrometerskrue

»» GRANIT

Slangeskæremaskine»SM»300

Best.-nr.: 81504509 

TEKNISKE DATA: 

• klinge: 300 x 4 x 30 HSS 

• arbejdsområde: 2 TE/3 TE til DN 50 

  1 SN/2 SN til DN 50 | 4 SP til DN 50  

  4 SH / R 13-R15 til DN 50  

• elmotor: 400 V 50 Hz 4 kW, 2850 1/min 

• mål:   680 x 545 x 550 (HxBxT mm) 

• vægt: ca. 78 kg

»» GRANIT

Sortiments»kuffert»pneumatik

Best.-nr.: 60603911010 

• BESTÅENDE AF: 

• lige forskruninger med udv. gevind 

• vinkelforskruninger  

• lige stikforskruninger 

• vinkelstikforskruninger 

• T-forbinder 

• lige reduktionsstik  

• stikpropper 

• muffer 

• teflontape 60615077005

»» GRANIT»

Værkstedsaggregat

Best.-nr.: 85004079  

• med tandhjulspumpe 

• håndbetjent vejsventil, 2 x dobbeltvirkende  

   med trykbegrænsningsventil og lynkoblinger 

• 4 ruller, derag 2 med bremser 

• driftstryk max.: 180 bar 

• volumen: 70 l 

• spænding (Volt/Hz): 230/400V-50Hz 


