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KUN DE BESTE I SORTIMENTET VÅRT:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT Vedlikeholdsenhet 
WH-KÖ1-1/4-10-M

Side 1.116

Vedlikeholdsenheter brukes til å fjerne 

smuss, rust, kondens m.m. fra trykkluft. 

Hvis trykkluft tas ut av kretsløpet, tilsettes 

det automatisken liten, forhåndsinnstillt 

oljetåke. Modul vedlikeholdsenhet med 

oljetåke brukes på trykkluftsystemer som 

er tilsluttet pneumatiske trykkluftsverktøy 

og styringer som skal forsynes med olje.

Bestnr.: 60617960523 

BALTROTORS Rotator GR30

Side 790

GR30  til klomontering er en av de aller mest 
populære rotatorer opp til 3 tonn. Den over-
beviser med høy og vedlikeholdsfri kvalitet. 

Bestnr.: 25702801 

GRANIT Frontlasterventil sett  
LVM92(LS)-EHP

Side 652

LVM92(LS)-EHP et komplett system til elektrisk 

proporsjonalstyring av en frontlaster. Mono-blokk 

frontlasterventilen er velegnet til lukkede og 

åpne systemer (med trykkvidereføring). Den har 

to dobbeltvirkende funksjoner, der den éne er 

justerbar sekundær trykkbegrensning og kan 

stilles om til flytestilling.
  
Medleveres:
- Monoblock frontlasterventil 
- Joystick med integrert elektronikk
- ledninger- og stikk

Bestnr.: 87000988

Med katalog 9 HYDRAULIKK tilbyr vi våre forhandlere som også 
beskjefter seg med hydraulikk, nesten 20.000 forskjellige artikler 
til hydrauliske systemer fra alle landbruksmaskins-produsenter. 
Sortimentet strekker seg fra slanger og forskruninger til komplette 
styresystemer. Utover det tilbyr GRANIT et bredt utvalg av verktøy 
til og omkring hydraulikk, såvel som framstilling av hydraulikk- 
slanger etter mål, via servicesenteret vårt.

MANGE NYHETER I HYDRAULIKK KATALOGEN!
Katalog 9 „HYDRAULIKK“ har mer enn 4000 nyheter, fra slager til styresystemer, 
såvel som et omfattende sortiment til hydraulikkområdet.
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GRANIT ER ENDA EN GANG SERTIFISERT 
BORGWARNER FORHANDLER
Landbruksmaskinforhandlere i hele Europa kan også i framtiden benytte seg 
av det omfattende programmet fra BorgWarner hos GRANIT Parts.

BorgWarner har enda en gang sertifisert GRANIT Parts som deres autori-
serte forhandler, for selskapets aftermarked. GRANIT Parts vil fortsatt ha 
adgang til hele OEM markedet av turboladere, termostater, ventilatorer og 
og blåserkoblinger.

Med mer enn 60 års erfaring og etter å ha produsert over 100 millioner 
turboladere, er BorgWarner den perfekte samarbeidspartner for GRANIT 
Parts som produsent for mange kjente produsenter av maskiner og traktorer 
som: John Deere, Case, New Holland, Steyr, Same, Deutz, Fendt, Massey 
Ferguson og Valtra-Valmet. Turboladere fra BorgWarner øker yteevnen og 
kan kjappt og enkelt monteres i maskinen din, takket være tilslutningene

Også innen motorkjøling er BorgWarner leverandør til GRANIT Parts. 
Med komponenter og systemer i OEM kvalitet, gir dette en fremragende 
temperaturstyring. Polymer-blåsere, termostater og termostartstyrte blåsere, 
er framstillt etter de samme høye produksjonsstandarder som selskapets 
andre produkter.

Fra blåserhjul til blåsere med optimert aksial flow - produktprogrammet 
fra Borgwarners har den riktige teknologien til alle bruksområder. Alle 
BorgWarners produkter er skånsomme mot naturen takket være en optimert 
drivstofføkonomi og økt ytelse.

Men i tillegg til sin forbedrede ytelse, bedre forbruk, og dermed forminsket 
emisjon, så imponerer BorgWarners teknologi også med sin pålitelighet og 
holdbarhet. Selv under de mest ekstreme forhold, og når uhellet er ute, 
hjelper GRANIT Parts forhandlere deg gjerne med hurtig levering av de 
nødvendige reservedeler.
 

BorgWarner is pleased to confirm

GRANIT PARTS
as an officially authorised distributor for turbochargers, temperature 
and exhaust regulation in Germany.

Authorised Distributor 2018

On behalf of BorgWarner

Michael Boe
Vice President and General 
Manager Global Aftermarket

Peter ’t Hart
Director Aftermarket Europe

aftermarket.borgwarner.com

BorgWarner Blåserhjul

Til lette og tunge nyttekjøretøy. 

I OEM kvalitet  

 
• Kjøretøybetinget, elektroniske 
   styresystemer for regulert kjøling 
• Hurtig reaksjonstid 
• lavt støynivå 
• høy kjørekomfort 
• lavere drivstofforbruk 
• kombinert med moderne blåsere i 
   XLD-serien

BorgWarner viskosekobling 

• kompakt system 
• forbedret drivstofføkonomi 
• støysvak 

Mer info finner du 

i webshoppen!

BorgWarner Turbolader

Effektiv og pålitelig ytelse 
• til landbruket 
• robuste og langtidsholdbare turboladere 
• i original BorgWarner kvalitet 

MER INFO 
finner du i webshoppen! 
eller i katalog 3 
på sidene 618 - 647

NY

NY
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STARTERE OG GENERATORER  
I BESTE GRANIT KVALITET 
GRANIT Parts har gått igjennom hele starter- og generatorprogrammet sitt 
og tilbyr et bredt utvalg av kostnadseffektive og pålitelige alternativer.

De siste månedene har vi i GRANIT Parts gjennomgått hele starter- og 
generatorprogrammet vårt, og det er investert masse tid på detaljene.

Resultatet er et betydelig større utvalg av kvalitetsprodukter. GRANIT 
Parts tilbyr deg et betraktelig større utvalg av prisvennlige startere og 
generatorer i OEM kvalitet.

Alle kryssreferanser og tekniske data har blitt revidert, detaljer i 
webshoppen er forbedret, oppdatert og tilpasset. De matchende reserve- 
deler kan derfor nå bli mye lettere å identifisere. Det gjør bestillingen lettere, 
både for forhandlere og verksteder.

Utover de tekniske detaljene og referansene, har kollegaene våre også 
fornyet emballasjen. GRANIT Startere og generatorer vil i framtiden leveres 
i en ny stabil høykvalitets emballasje

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å ringe våre tekniske 
rådgivere på telefon 22337080 eller du kan finne det komplette starter- og 
generatorprogrammet på GRANIT Webshoppen.

GRANIT Starter

· Nom. spenning (V): 12 
· Nom. ytelse (kW): 3,1 
· Antall tenner: 11
· Montering antall hull H x avstand D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7 
· Innbygningslengde (mm): 256,5
· Innbygningsvinkel (°): r 135 
· Innbygnings Ø (mm): 89,0 
· Avstand flens til svinghjul (mm): 22,0
· Dreieretning: høyre (CW)
· Vekt (kg): 13,58

Best. -nr.: 376S99592

GRANIT Starter

· Nom. ytelse (kW): 2,7
· Nom. spenning (V): 12 
· Antall tenner: 9 
· Montering antall hull H x avstand D x Ø (mm): 3 x 127 x 10,7
· Innbygningslengde (mm): 223,0
· Innbygningsvinkel (°): l 52
· Innbygnings Ø (mm): 89,0 
· Avstand flens til svinghjul (mm): 28,0
· Dreieretning: høyre (CW)
· Vekt (kg): 10,2

Best. -nr.: 376S99216

GRANIT Generator

· Nom. spenning (V): 14 
· Ladestrøm (A): 35 
· Montering L/d/R (mm): 56,0 / 8,3 / 85,0 
· Monteringsvinkel (°): l 60 
· Avstand reimskive (mm): 23,5
· med W-tilslutning
· Vekt: 5.31 kg

Best. -nr.: 37699600

PASSER TIL CASE IH, 

DEUTZ-FAHR, JOHN DEERE

PASSER TIL  

VETERAN TRAKTORERPASSER TIL CASE IH
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Besøk oss på de sosiale medier:  facebook.com/granitpartsno  @granit_parts  instagram.com/granit_parts  
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65 AV HØYDEPUNKTENE TIL VÅREN
På åtte sider presenterer GRANIT Parts den nyeste sluttbrukerbladet: 
Høydepunkter til våren, med aktuelle tilbud fra „Det Beste Til 2018“

Sluttbrukertilbudet „Høydepunkter til våren“ er gyldig helt til den 30 
Juni 2018. På åtte illustrerte sider med totalt 65 „mest solgte“ artikler 
hjelper vi forhandlerne våre med profilering av forretningen deres, og 
skape mersalg.

Bladet er et utdrag fra den suksessrike sluttbrukerkatalogen „DET 
BESTE TIL 2018“. Artiklene i brosjyren er de mest solgte , og de 
produktene med aller størst etterspørsel. I tillegg inneholder bladet 
også helt nye produkter, som f.eks. vidvinkel kraftoverføringsaksler 
fra Blueline som GRANIT har tilføyet i programmet sitt i år, såvel som 
kvalitets verktøy fra HAZET.

KS TOOLS toppnøkkelsett  
1/4“ + 3/8“ + 1/2“

Side 5 

i plastkoffert
• Sekskant-topper
• Flank Traction-Profil
• Krom Vanadium, matt satinert

Best. -nr.: 7889170779

GRANIT Traktorsete

Side 8 

mekanisk fjæret
komplett med ryggforlenger,  
• grått stofftrekk 
• saksefjæring med 
   hydraulisk støtdemper 
• fjærvei 100 mm
• høydejustering 80 mm
• lengdejustering 195 mm 

Best. -nr.: 240920011

GRANIT Hageslange sett

Side 4 

ECO 1/2“ 20m
• fleksibel slange ½“ med 18-tråds armering
• Temperaturbestandig (-20°C til +60°C)
• Sprengtrykk 20 bar (ved 20°C) 
• Hurtigkobling ½“  
   med vannstopp
• Hurtigkobling ½“  
   med krantilslutning (¾“ IG)

Best. -nr.: 26070213

179-DELER I KOFFERT

MONTERT VANNDYSE MEKANISK FJÆRET

GRANIT Batteri gjerdeapparat

Side 2 

B 200
Nom. spenning (V): 9
Ladeenergi (J): 0,18
Impulsenergi max. (J): 0,12
Gjerdespenning max.  
(1. utgang) (V): 8600
Spenning ved 500 Ohm  
(1. utgang) (V): 1500
Strømforbruk (W eller mA): 30 mA
Gjerdelengde max. etter CEE (km): 4 
 Batteri: 580601 - 
(IKKE MEDLEVERT)

Best. -nr.: 580235OHNE

9 VOLT


