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KUN DE BESTE I VÅRT SORTIMENT:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GOD ORDEN I VERKSTEDET
Med GRANIT´s reoler sparer du tid og plass.

Med GRANIT´s reolsystemer til verkstedet tilbyr vi et praktisk og 
fleksibelt system, som gir bedre oversikt og som optimerer 
plassen i verkstedet ditt. Desuten får verkstedspersonalet alle  
forbruks- og DIN standarddeler lett tilgjengelig. Men det er også plass til  
olje, sprayer, O-ringer og alle andre deler man bruker mye av i verkstedet. 
Dette sparer tid, for både verksteds- og lagerpersonale.

 
Systemet består av 60 cm høye, 60 cm brede og 30 cm dype  
enheter, disse kan kombineres etter ønske og behov. Det er flere 
forskjellige skuffemoduler, moduler spesielt til bolter, muttere, skiver, 
patroner, spraybokser samt moduler med holdere til skjæreskiver, eller 
også bare hyller hvis det trengs.

Forhandleren kan tilpasse verkstedsreolen sin helt individuellt og 
etter sine egne behov og idéer. For å hjelpe til, tilbyr GRANIT 
forslag eller eksempler på hvordan sortimentet kan kombineres. 
Våre GRANIT Selgere står alltid til rådighet, og gir råd og veiledning 
med deres erfaring og viten.

Med den nye GRANIT Appen kan varer scannes og bestilles hurtig og 
enkelt via webshoppen.

Alle elementene i GRANIT Reolsystemet såvel som monteringseksem-
pler viser vi i den nye GRANIT Shop-system brosjyren på sidene 99 
til 102. Brosjyren kan også lastes ned i GRANIT Webshoppen under 
SERVICE -> SHOP SYSTEM.
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Med de nye tilbudene fra GRANIT Parts kan forhandlerne våre forberede seg godt til den nye sesongen. GRANIT Parts tilbyr et omfattende utvalg av attrak-
tive og populære artikler til grass- og hagesesongen, til å sette på hyllene med det samme. I tillegg inneholder vårt nye hydraulikktilbud mange nyheter. 
Tilbudene gjelder fra 1. april til 31. juli 2018.

TRE GODE TILBUD TIL VÅREN
Med de nye tilbudene GRASSTEKNIKK SPESIAL, HUS OG HAGE 2018 og 
HYDRAULIKK kan våren bare komme.

GRANIT HUS OG HAGE 2018

Den nye brosjyren HUS OG HAGE 2018 fyller hageentusiastenes aller fleste 
ønsker. 52 sider med mange slite- og reservedeler til plenklippere, buskryddere, 
robotklippere og plenetraktorer. Mange reservedeler fra avgrensningsledning, 
batterier, tennplugger, trimmertråder, koniske børster og m.m.

GRANIT Plenklipperkniv

HUS OG HAGE, 2018 side 9 

Viftevinger uten slisser
• Lengde (mm): 475  
• Sentrert hull (mm): 21  
• Utv. hull (mm): 10,5  
• Avstand midt/midt (mm): 88

Best-Nr.: 13270068

GRANIT Avgrennsningsledning til robotklipper

HUS OG HAGE, side 19 

Ledningslengde (m): 250  
Ledningsdiameter (mm²): 1,5  

Best-Nr.: 5070010012

GRANIT Ugrasbørste

HUS OG HAGE, side 16 

Utvendig-Ø (mm): 200 
Hull (mm): 25,4

Best-Nr.: 13271224

GRANIT Nylontråd rundprofil

HUS OG HAGE 2018, side 3 

Ø (mm): 2,4
Rullelengde (m): 88

Best-Nr.: 13284112

FORSKJELLIGE 
PROFILER

PASSER TIL HONDA

UNIVERSAL DIVERSE LENGDER
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GRANIT GRASSTEKNIKK SPESIAL GRANIT HYDRAULIKK

Som et tredje tilbud tilbyder vi GRANIT Hydraulikk, med 419  
forskjellige hydraulikkartikler. På 36 sider finner GRANIT Forhandlere: 
slanger, forskruninger, rørholdere, fittings, hydraulikkoblinger, 
hydraulikksylindre -ventiler, -motorer, -aggregater, -pumper, rotatorer, rul-
lekjeder, lagre og et omfattende tilbehør. Ett eksempel på de 125 nye artik-
lene fra GRANIT Parts er mobile filtersystemer, som hurtig gir brukeren ren 
hydraulikkolje ved service og reparasjoner.

Grassteknikk Spesial viser på 24 sider 280 artikler om høsting av fôr
som: påhengsredskaper, kniver, A-rammer, viltredding, kraftoverføringer, 
glidetallerkener, transportanordninger, grassruller m.m. Blandt andet blir  
varemerkene GRANIT, BLUELINE, Weasler og Walterscheid presentert.

GRANIT A-ramme

GRASSTEKNIKK SPESIAL, SIDE 18  

kATALOG 2 
 
Kan også brukes til 
toppstang med fangkrok. 
Pulverlakkert.

Best-Nr.: 77875518

GRANIT Batteriapparat

GRASSTEKNIKK, side 18 

• uten batteri
• ytelsessterke og miljøvennlige 
• sparsommelig og pålitelig 
• ikke overfølsom mot vegetasjon

Best-Nr.: 580235OHNE

Hydraulikkslange

Hydraulikk, side 7 

passer til Linde hydraulikkforskruninger 

Best-Nr.: 47680013

GRANIT Filtersystem

HYDRAULIKK, side 28 

• volumenstrøm (l/min): 15  
• temperatur (°C): 0 - 80 
 
Fleksibel innsats ved forskjellige
hydraulikkanlegg. Reduserer 
omkostninger pga forlenget levetid.

Best-Nr.: 85004130

TIL BUTIKKEN 
DIN

DIV. LENGDERMEST SOLGTE

PROFESSIONELLE LØSNINGER 

TIL SERVICE OG VEDLIKEHOLD
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Finn oss på sosiale medier:  facebook.com/granitpartsno  @granit_parts  instagram.com/granitparts  
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STYREORBITROLER I OEM KVALITET
Stort utvalg av styreorbitroler i den nye katalog 14.

Den nye katalog 14 FRAMAKSEL OG STYREDELER med nesten 100 sider 
om hydraulisk styring, nesten 70 sider med styreorbitroler fra merkene 
GRANIT og Danfoss.
 
Danfoss er OEM leverandør til mange av de mest kjente produsenter. 
GRANIT Parts har utvidet produktsortimentet. Det samlede sortimentet 
fra de to fabrikatene dekker nå også moderne traktormodeller.
 
Styreorbitroler er sortert alfabetisk etter traktormerke og -modell. 
Sist i kapittlet er det en kryssliste med DANFOSS referensenummere.

For å finne den passende styreorbitrol i webshoppen, trenger du bare å taste inn 
DANFOSS referenseenummeret som står på typeskiltet på styreorbitrolen.

TORSJONSDEMPERE TIL DEN 
NYESTE TRAKTORGENERASJONEN
GRANIT Torsjonsdempere til å bytte ut i forskjellige koblinger.

Torsjonsdempere fanger opp høye dreiningsmomenter fra motoren i 
moderne traktorer, og reduserer støtbelastninger fra redskaper. 
Eller kort sagt: de gir ro i førerhuset, uansett om det gjelder mekanisk- 
(fjærer/gummielementer) eller hydraulisk demping. Men uansett hvordan 
dempingen foregår, er torsjonsdempere utsatt for slitasje, og skal derfor 
byttes fra tid til annen avhengig av belastningen.

GRANIT Parts tilbyr et stort utvalg av torsjonsdempere fra merkene 
LUK og Sachs såvel som GRANIT Parts eget merke. Mange av torsjons- 
demperne finder du ikke bare i webshoppen, men også i katalog 10 på 
sidene 637 til 654 i katalogen ”BREMSER OG GIRKASSER”.

Takket være den alfabetiske sorteringen av traktormerke og traktormodell 
er det lett å finne den riktige torsjonsdemperen. Varebeskrivelsen blir 
supplert med praktiske tips til bestemmelse av de riktige reservedelene.

Danfoss Styreorbitroler

Danfoss-Nr. OSPB 125 ON / 
150N0024

Best.-Nr.: 38799289

GRANIT Torsjonsdemper

passer til Case IH 

Best.-Nr.: 70802054

GRANIT Torsjonsdemper

passer til Massey Ferguson 

Best.-Nr.: 70815121

GRANIT Torsjonsdemper

passer til Massey Ferguson 

Best.-Nr.: 70815115


