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KUN DE BESTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER
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DET BESTE TIL 2019 – STØRRE ENN NOEN GANG!
Perfekt til starten på året, sørger denne populære sluttkunde-katalogen for ekstra 
kjøpeimpulser fra alle områdene i GRANIT Sortimentet.

GRANIT Arbeidslykt LED 7000

Artikelnummer 707997000

MIYO starter sett

Artikelnummer 26071160

• uavhengig av strøm, med solar

• miljøvennlig pga. automatisert 

   og behovsavhengig  vanning

 

• enkelt og fullt nettverk

• hurtig montering

• bøyle i rustfritt stål til stående og hengende montering

• robust aluminiumshus med kjøleribber 

• 2-polet tilslutningsledning (2500 mm lang) med åpne ender 

   (hvit: - stell / svart: + spenning 12/24 V). 

• TÜV godkjent ifølge standard CIE 84, CIE 70 og       CIE 15. 

(godkjennelsesnr.: 26633255-1/2017)

Den ferske sluttkunde katalogen „DET BESTE 
TIL 2019“ har nå kommet til våre forhand-
lere. Katalogen er utvidet med imponerende 
10 procent i forhold til sist år. Nå inneholder 
katalogen i alt 776 sider, med omtrent 10.000 
artikler, fra 16 forskellige hovedkataloger samt 
1.000 helt nye artikler som GRANIT har utvalgt.

”DET BESTE TIL 2019” er oppdelt i 12 oversikt-
lige kapitler. Hele sortimentet og alle områder 
ble revidert og gått igjennom med krisike øyne. 
Men først og fremst ble nye og innovative  
produkter og produktgrupper framhevet, 
og helt nye kapitler føyet til. For eksempel i 
kapitlet „JORDBEARBEIDING“ har  „HEAVY 
DUTY“ i år et større fokus enn før. I kapittel 
10 „ELEKTRONIKK“ – har vi føyet til nye drifts- 
og startbatterier samt LED lykter. I kapitel 5 

„HØST OG HUSDYR“ er LISTER kreatur- og  

husdyrklippere for første gang i år tatt med i 
programmet. I kapitel 2 - „SKOG, HAVE OG 
PARK“ er vanningskontroll fra MIYO med i 
programmet samt fugebørster fra GLORIA.  
En annen premiere feires i kapitel 11 – 

„HYDRAULIKK“. FASTER merkingssystemer 
„FASTGRIP“ er helt nye i katalogen og hele 
kapitlet – „FRAMAKSEL OG STYREDELER“ .

Sluttkunde-katalogen ”DET BESTE TIL 2019” 
gir forhandlerene en utmerket mulighet for 
å markedsføre og profilere seg for kundene 
sine hele året, og vekke impulskjøp til live.

MIYO er et radiostyrt vanningssystem til grøntområder

i forskjellige størrelser.

• belysning av nærområdet med 12 høytytende LED pærer  
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Pumper til flytende gjødsel, er som 
de fleste landbrukskomponenter 
utsatt for ekstreme belastninger, og 
desverre skjer det også utfall og dyre 
følgereparasjoner. I mange tilfeller 
kunne man unngått disse feilene, 
dersom operatøren straks kunne 
reagert på uregelmessigheter og feil 
i systemet. Det er særlig overopphe-
ting, slit, manglende smøring samt 
forurensing som ødelegger pumpen.

 
 

Med pumpekontroll fra Battioni & 
Pagani, har føreren mulighet til å 
styre pumpens viktigste funksjoner 
fra førerhuset og reagere hurtig der-
som det oppstår feil og uregelmessig- 
heter. Enheten styres via sensorer, som  
konstant kontrollerer oljenivå, kjøle-
vanns- og eksostemperatur, trykk og 
vakuum. Den registrerer også arbeids-
tiden og måler tankfyllingene. Alle 
dataene lagres og kan til enhver tid 
leses.

 

I tillegg gir pumpekontroll fra  
Battioni & Pagani brukeren mulig-
het for å stille inn grenseverdier for 
bestemte parametre slik som eksosluft 
ved manifold, temperatur og arbeids-
trykk samt automatisk rengjøring av 
pumpen. GRANIT tilbyr også en skyller 
til Battioni & Pagani Pump Controller 
og Pump Active Controller. Det kan 
brukes til å rengjøre pumpen ved å 
innsprøyte skyllevæske.

 
 

Pump Controller og Pump Active 
Controller er en god investering for 
bønder og maskinstasjoner, fordi 
den forlenger gyllepumpens levetid 
og reduserer dermed også behovet 
for tidskrevende reparasjoner. Disse 
nye artiklene finner du i GRANIT 
Webshop.

FULL KONTROLL PÅ GYLLEN!
Med pumpekontroll kan alle viktige parametre ved gyllepumpen kontrolleres, 
og pumpens holdbarhet forlenges 
kontrollieren und so die Lebensdauer verlängern.

B&P Pump Active Controller

Artikelnummer: 4056130205001
NYB&P Pump Controller med 4,5 m ledning og skyllesett

Artikelnummer: 4056130104001
NY

Overvåking av:
• oljetrykk
• kjølevannstemperatur
• arbeidstimer
• eksostemperatur
• trykk
• vakuum

Inneholder også:
• tankmåler
• timer

® ®

1. Beskytter pumpen: Hvis de målte 
verdier sensorene måler ligger utenfor de 
uforanderlige parametre som er forinnstilt 
på instrumentet, vil ventilen åpne helt og 
avbryte vakuum- eller trykkfasen.

 
 

2. Innstilling: Brukeren kan innstille den 
ønskede vakuum- eller trykkverdien. Mag-
netventilen åpner delvist for å holde på den 
ønskede vakuum eller trykkverdi.

Tilleggsfunksjon Pump Active Controller
En elektronisk styrt ventil med to funksjoner:

Utførsel: Med automatisk rengjøring ved injektion av skyllevæske. Pumpestyringen advarer dersom temperaturen, vakuumet, eller overtrykket overskrides, og 

hvis oljenivået er for lavt, samt hvis det behøves vedlikehold. I tillegg kan maksimale verdier for trykk, vakuum, temperatur og driftstrykk innstilles uavhengig.  

Pumpens styreenhet er en elektronisk overvåkingsenhet.
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Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG Würzburg, har skapt seg et navn, som en 
av de førende leverandører av elektroniske komponenter innen landbruk og mas-
kinstasjoner. I dag betraktes Ilgenfritz-Electronics som en av verdens ledende, når 
det gjelder intelligente elektroniske løsninger til landbruksmaskiner. Ut over egne 
produkter og løsninger tilbyr Ilgenfritz-Electronics en hurtig og rimelig reparasjon, 
som nå også er tilgjengelig for GRANIT Forhandlere.
 

Dermed kan defekter repareres hurtig, rimelig og bærekraftig, da man slipper å 
utskifte hele den elektroniske komponenten. Test og reparasjon av den defekte 
delen skjer normalt innen 3-5 dager. Det gis 1 års garanti på den reparerte delen!

Elektroniske deler - defekte? 
Gjennem denne servicen tilbyr GRANIT Forhandlerene sine en hurtigt og rimelig 
reparasjon. Ilgenfritz-Electronics tilbyr idag reparasjon av over 350 forskellige 
elektriske komponenter, fra mer enn 120 produsenter.

 
  

• Fendt Vario Terminal 10 tommer
• Fendt VDO Kombi instrument
• John Deere  visning BIF serie 600 PREH, 6010, 6020
• John Deere  Greenstar GS2600*
 *Reparasjoner: display, touchscreen og datakort drev

• John Deere  sprøytecomputer EL-4, kretsløpenhet 412, 638
• John Deere  visning BIF Serie 6000 VDO*
 *utskifting av skadet mekanisk display er ikke mulig. 

    For reparasjon behøver vi fra kunden: 

    driftstimer, dekkstørrelse, BCU sentralstyreenhet JA/NEI

• John Deere  sentralstyreenhet BCU 6010 serie*
 *driftstimer kan ikke programmeres

• John Deere  BaleMaster skjerm + DC45811 presseberegner*
 *utskifting av mekanisk skadet display er ikke mulig

• Claas CEBIS 1, CEBIS 2
 *reparasjon av skjerm og belysning

• Krone Gamma Terminal

Top 10 
Reparasjoner:

GRANIT Forhandlerne kan med øyeblikkelig virkning også gjøre bruk av  
service reparasjoner innen landbruksteknikk fra Ilgenfritz-Electronics.

HELLER REPARERE BILLIG, 

ENN Å INVESTERE I DYRT!

PÅLITELIG OG HURTIG FEILDIAGNOSE VED HJELP 

AV ET SPESIELLT UTVIKLET TESTESYSTEM

HURTIG ELEKTRONIKK-
REPARASJONSSERVICE

Gi beskjed

Avhenting

Kontroll

TilbudBestilling

Reparasjon

Returnering

via epost, telefon eller fax  
før kl 16:00

dagen etter, med UPS

enheten kontrolleres  
og reparasjonstilbudet 
sendes

natten over, hvis mulig

Hurtigst mulig
med garanti

REPARASJONER VED ILGENFRITZ-ELECTRONICS -
KJAPT OG ENKELT VIA GRANIT SERVICESENTERET


