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Cummins fejrer i år sit 100 års jubilæum. Det er her tale om, verdens største uaf-
hængige producent af dieselmotorer, der producerer over en million motorer om 
året. Siden 2018 leverer  virksomheden også GRANIT direkte med reservedele 
til Cummins motorer. Cummins leverer motorer til en lang række af traktorpro-
ducenter. Cummins-motorer findes bl.a. i: Case, New Holland og John Deere. 
 
I landbruget leverer Cummins motorer fra 37-708 kW (49-950 hk) og 
har dermed stor bredde til rigtig mange anvendelser. Men også i den 
anden ende af off-highway maskinerne leverer Cummins motorer til 
minedrift og entreprenør maskiner i klassen fra 37 til 2610 kW (49-
3,500 hk) og en liter volumen fra 2,8 til 78 liter slagvolumen. Brugen af 
originale dele er umagen værd, fordi kun de opfylder Cummins meget 
krævende retningslinjer, brug af højlegerede materialer, implemen-
tering af nytænkende Cummins design samt nyeste motorteknologi. 
 
Cummins har på deres område en førende garantiordning, samt et stort 
europæisk servicenetværk. GRANIT er nu også, med sine forhandlere del 
af denne omfattende service til Cummins motorer. Vore GRANIT Eksperter 
i vores servicecenter og ved telefonerne rådgiver dig gerne, og  hjælper dig 
gerne med at finde den rigtige reservedele baseret på maskine- og eller 
motornummer. De små ting gør forskellen, Cummins informerer altid om 

nyeste forbedringer samt anvendelse af nye materiale og ændringer i design 
af komponenter. Cummins Filtration (Fleetguard Filter) har været GRANIT 
Partner siden 2013. Med Cummins Engine Parts vil vi nu udvide og fortsætte 
dette succesrige samarbejde med originale Cummins motordele. De originale 
Cummins motordele findes i GRANIT Webshop på: www.granit-parts.dk

Stærk og pålidelig kvalitet i 100 år.

CUMMINS ENGINE PARTS NYT VED GRANIT 
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Virksomheden Air Top Italia producerer under mærket „Panclean“ filtre, disse fin-
des ofte som OEM udstyr og leverer til mange kendte mærker med deres produkter. 
For eksempel producerer Air Top Italia originalt udstyr til bl.a. CNH, SDF og Kubota. 
I mere end 30 år har denne producent domineret markedet for kabinefiltre til land-
brugs- og entreprenørmaskiner. Især i den sydlige del af Europa, har mærket Pan-
clean stor popularitet. I Europa er lande som Tyskland, Frankrig og Italien hovedaf-
tager, dette skyldes den store produktionsfleksibilitet, det store udvalg samt den 
specielle kvalitet, fremstillet i Italien. Den konstante udvikling af produkterne og 
deres løbende gennemgang gør Air Top Italia til en pålidelig leverandør til GRANIT. 
 
Kabinefiltre skal udskiftes mindst en gang årlig, for at yde et vigtigt 
bidrag til at forbedre kabinens indeklima og dermed førerens helbred. 

Udover de traditionelle kabinefiltre har virksomheden også en anden udførsel 
med aktivt kul i deres produktsortiment. Dette giver store fordele især indenfor  
landbruget, da det ikke kun filtrerer svæve partikler som støv og pollen, men 
også lugt og kemikalier, som har en høj relevans især ved udbringning af gylle 
og plantebeskyttelse. Med tilføjelsen af mærket Panclean vil du i fremtiden kunne 
finde næsten hvert kabinefilter til landbrugskøretøjer i GRANIT Sortimentet. Ved 
at indtaste det originale eller Panclean nummer i GRANIT webshoppen, vil du 
blive taget direkte til det korrekte filter. www.granit-parts.dk

PANCLEAN KABINEFILTER
Produkter fra producenten Air Top Italia udvider GRANIT Sortimentet – 100% made in Italy.

Best.-nr.: 5676600327  

Beskytter mod støv og pollen

PANCLEAN støvfilter

Best.-nr.: 5676600010 

beskytter mod støv, pollen, aerosoler 

og dampe (pesticider, kemikalier, etc.) 

PANCLEAN kombifilter

Best.-nr.: 5676600069 

beskytter mod støv, pollen, lugte og gasser

PANCLEAN foldede aktivkul-filter

CERES Premium Ultra Small

Best.-nr.: 5070010166

• innovativ tyverisikring

• maskinovervågning og indsatsmåler

• personlige indstillinger til automatisering

• serverplacering Tyskland 

• kan anvendes og konfigureres fra overalt

• innovativ tyverisikring

• maskinovervågning og indsatsmåler

• personlige indstillinger til automatisering

• serverplacering Tyskland 

• kan anvendes og konfigureres fra overalt 

• Neodym magnet til enkelt montering 

• innovativ tyverisikring

• maskinovervågning og indsatsmåler

• personlige indstillinger til automatisering

• serverplacering Tyskland 

• kan anvendes og konfigureres fra overalt 

• udskiftelig batteri med ca. 90 dages batteritid 

Med CERES har GRANIT fået en af de førende samarbejdspartnere indenfor tyveri- 
sikring. CERES-tyverisikringssystemer kan benyttes til netværk af køretøjer og kan 
modtage tilpassede meddelelser, når der sker noget vigtigt. Systemet sikrer, at ejeren 
altid bliver informeret om maskinens placering og tilstand. En tids- og dagsafhæn-
gig aktivering eller deaktivering af maskiner via portalen (www.watchyourgoods.
com) garanterer fuld kontrol. Derudover er arealmåling mulig ved at placere en 
Geo-fence (geografisk afgrænset område) omkring enheden der skal beregnes. 
 
En stor fordel er den individuelle indretning. Med hvilke intervaller systemet rap-
porterer om placering og tilstand, bestemmer brugeren selv. Eksisterende areal-
data kan importeres, for at forbedre overvågning af bedriftens organisation og 
/ eller afregninger. Et integreret multi-SIM-kort vælger automatisk Europas bedst 
tilgængelige mobilnetværk. Datataksten kan tilpasses individuelt efter behov. 
Afhængigt af dine behov har du mulighed for at vælge mellem fire forskellige satser. 

CERES er leverandør uafhængig, så data er kun synlige for den gruppe af mennesker, 
der er bestemt på forhånd af brugeren. Systemet udvikler sig konstant og får konstant 
nye funktioner, som brugerne kan se frem til.

CERES-produkter egner sig perfekt til traktorer, teleskoplæssere, selvkørende skov-
maskiner, kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner. Men også til redskaber 
som, plænerobotter, havetraktorer, m.fl. Bare der er plads til enheden kan du benytte 
den. CERES produkter findes i GRANIT Webshoppen og i katalog 5 EL ARTIKLER 
www.granit-parts.dk

CERES Premium Select

Best.-nr.: 5070010167

CERES Premium High Power

Best.-nr.: 5070010168

BEVARE OVERBLIKKET MED CERES TYVERISIKRING
Sikkerhed og bæredygtighed med et system.

HOVEDPRÆFIKS: 
AP - APG - KP - KPG

HOVEDPRÆFIKS: 
AXK

HOVEDPRÆFIKS: 
AX - AXH

Præfikser ved filter tjener som en orientering, 

fordi de indeholder oplysninger om filtre. Ved 

hjælp af præfikserne kan der laves et forvalg.  

 
For eksempel, hvis du leder efter et støvfilter, der kan 

modstå et lavt trykfald, vil AP, APG, KP og KPG-præ-

fikserne give dig de rigtige resultater.
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Det universelle holdersystem fra RAM Mounts har været en ”fast” størrelse 
indenfor transport, logistik, industri og ikke mindst i landbruget siden 
1992. Når der kræves pålidelige og stabile forbindelser, er RAM Mounts 
holdersystemer den helt rigtige løsning.

Kendte producenter af parallel kørselssystemer stoler ligeså meget på de 
praktiske holdersystemer som producenter af kamerasystemer til overvåg-
ning af bygninger og maskiner. Så om det gælder skærm, kamera, mobil-
telefon eller tablet - GRANIT Parts har med RAM-Mounts altid det passende 
produkt til at holde dine apparater.

Nyt i GRANIT-sortimentet er RAM Mounts Track-Ball med T-forbinder 
5070010276. Denne forbindelse gør det muligt at kombinere GRANIT 
Bakkamera videosystemer med RAM Mounts monteringsbeslag. Det er 
således muligt for bilisterne nemt og bekvemt at placere deres skærm i 
kabinen. Indsættes enkelt og hurtig i monteringsskinnen og lås sikkert ved 
at stramme kuglen. Sammen med RAM Mounts Tough-Track-skinnerne 
5070010222 til 5070010225 tilbyder GRANIT en fleksibel monteringsskinne, 
der kan monteres permanent og sikkert i køretøjet.

Med RAM-Mounts 3-vejs adapter 5070010112 kan brugere montere flere 
enheder på samme tid i en basisholder. Du skal blot indsætte adapteren i 
stedet for enhedsholderen og isætte to forbindelsesarme så kan der mon-
teres to enheder parallelt.

Endnu mere stabilitet? - Intet problem, med RAM Mounts triple-base 
5070010110 er det muligt. Anvenderen har tre suge fødder, som sikrer en 
fast og stabil installation af dine enheder.

Da alle komponenter er tilgængelige individuelt i GRANIT Web-
shoppen, kan alle køretøjer til enhver tid udstyres individuelt. 

Så uanset om det er udstyr til traktor, mejetærsker, skovmaskiner, bil, motor-
cykel, ATV eller cykel - RAM Mounts er altid et pålideligt valg. Ram Mount 
findes i GRANIT Webshoppen og i katalog 5 EL ARTIKLER fra side 1275 
www.granit-parts.dk

RAM MOUNTS HOLDERSYSTEMER
Sikker hold i alle situationer. G
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