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BARE DE BESTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

FORHANDLER MAGASIN
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VI ØNSKER ALLE ET GODT NYTT ÅR!
Med stor forventning tar GRANIT fatt på 2019.

Etter et spennende og vellykket 
2018, er det nå tid for å takke 
alle våre kunder for den store 
tilliten og det gode samarbeide. 
Sist år gjorde vi igjen vårt beste 
for å yte den best mulige service 
og støtte for kundene våre.

Vi har i tillegg til dette invistert 
mye sist år for å bli enda 
hurtigere, og oppgradere 
webhoppen med enda bredere  
sortiment. Alt dette gjør vi 
for å tilby forhandlerene våre 
en bedre service som gjør 
hverdagen enklere, som igjen 
betyr at forhandlerene kan tilby 

enda bedre service videre til sine 
kunder.

For å måle om vi har lykkes i 
innsatsen, gjennomfører vi 
stadige omfattende kunde- 
undersøkelser. Resultatene fra 
disse undersøkelsene hjelper 
oss til å bli dyktigere, og tilby 
kundene våre en enda mer mål-
rettet service.

Vi er tilfreds med resultatene fra 
den aktuelle undersøkelsen. De 
forhandlerene som deltok, vur-
derte produktsortimentet vårt 
som veldig godt. Samtidig har 

vi kunnet gi det våre forhandlere 
ønsket, nemlig en utvidelse av 
produktsortimentet vårt. Vi fikk 
også god karakter på pålitelig-
heten av leveransene våre, noe 
som er veldig viktig for våre 
kunder.

Den nye webshoppen er våre 
kunders foretrukne verktøy 
når de søker etter reservedeler. 
Denne har deltakerene også 
vurdert som veldig god. Også 
her har dere bidratt til å gi oss 
mange nye ideer til ytterligere 
forbedring. Disse vil i løpet 
av våren bli med i den videre  

utviklingen av webshoppen vår.

De av kundene som deltok,  
legger også stor vekt på  
kundesenterets viktige funksjon.  
De gav oss gjennomsnitts- 
karakteren 2, der vennlighet og  
faglighet fikk beste karakter 1,7.

Vi takker atter en gang alle 
som deltok i undersøkelsen, 
og for all den positive tilbake-  
meldingen. Vi gleder oss veldig 
til et suksessfullt 2019 sammen 
med deg.



GRANIT Parts Norge • Billingstadsletta 19a • 1396 Billingstad • 22337080 • sales.no@granit-parts.com www.granit-parts.no

MER ENN 1.500 NYE TRAKTOR RESERVEDELER

På mer enn 1600 sider finner forhandlerene 
både gamle og nye reservedeler til traktorer. For 
første gang er trykkluft fra CUNA med i program-
met. Fra GRANIT Parts eget merke har vi fått  
liftarms krokkoblinger i kategori 1, 2S og 3 såvel 
som liftarmer passende til John Deere. Annet 
nytt i katalog 2 er dreiebare skjermholdere og 
reservedeler til kjøretøysoppbygning. Våre 
spesialister har også utvidet seteprogrammet 
fra GRANIT og Grammer, og utstyrsprogram-
met til seter er mye mer omfattende enn før.  
 
 
 
 

Nytt i katalog 2 TRAKTOR RESERVEDELER er 
at tilhengerteknologien er delt opp. For at du  
lettere kan søke og finne den riktige reservedelen, 
er artiklene nå plassert i begynelsen og sortert 
etter mål og utførsel. Alle artiklene fra katalogen, 
men også flere andre andre artikler finner du  
alltid i webshoppen. Forøvrig ble alle traktorruter 
supplert med nøyaktige tegninger.

GRANIT Krokkobling

fra side 466 Artikelnummer: 20088002

• max ytelse (kW): 74

• A (mm): 56

• B (mm): 34

• C (mm): 115

• utførsel: Kat. 2

NY

GRANIT Koblinger til traktorer

fra side 392 Artikelnummer: 84199625

• uten slangetilslutning med ventil Ø 18 x 1,5 mm

• passende til system CUNA

NY

GRANIT Luftsete til smale traktorer

fra side 1439 Artikelnummer: 240920218
NY

GRANIT Dreielig skjermholder

fra side 1382 Artikelnummer: 65415679

• skjermholder, venstre

• passende til Massey Ferguson

NY

• Luftfjæret sete med regulering 

• fjærløft 100 mm

• luftfjæring og hydraulisk støtdemper

• lengdeinnstilling 

• justering av setehøyde 

• justerbart rygglene
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MOTOR RESERVEDELER FRA A TIL Å

Den nye utgaven av katalog 3 (motor) 
imponerer med sine 1792 sider. På 12 
kapitler finner du alt fra eksosetterbe-
handling, veivaksler, stempler, toppstyk-
ker og alle reservedelene tydelig oppdelt.  
GRANITs motoreksperter har igjen utvidet sor-
timentet. Totalt er det 2961 nye produkter i den 
oppdaterte katalog 3. Særlig reserve- og sli-
tedeler til Common Rail innsprøytningssystem 
har det blitt mer av. Eksempelvis er eksoset-
terbehandling på de første sidene i katalogen 
veldig utvidet.

 
 
 
 

Følgende kapitler er tilføyd: injeksjonspumper og 
tilbehør, Common Rail injektorer, drivstofftan-
ker, olje- og drivstoffkjøler, motorventiler, motor-  
oppheng, forvarmerslanger og universal 
flex-rør og rørforbindelser såvel som pas-
sende adaptere til kjølesystemet. Også nytt 
i motorens kjøleområde er vifte-/viskose-
koblinger og blåserhjul, kjøler olje- og driv-
stoffkjøler fra BEHR HELLA. Borg Warner  
presenterer også sitt eget kapittel for blåser-
koblinger og blåserhjul. Alle artiklene fra kata-
log 3 finner du også i GRANIT Webshoppen!

GRANIT Motorlager

fra side 962 Artikelnummer:  380060051

• til forskjellige Fendt Favorit traktorer

NY

GRANIT NOX-Sensor på katalysatorutgang 

fra side 5 Artikelnummer: 38017887

• 5-poler 

• ledning 2.5 

• lengde 615 mm

• til Common Rail motorer

NY

GRANIT Utluftningsventil

fra side 959 Artikelnummer: 38006987

• til Common Rail motorer

• kan brukes til mange Fendt og Deutz-Fahr traktorer

NY

GRANIT Eksoskjøler

fra side 4 Artikelnummer: 38017881

• til Common Rail motorer

• passende til Case Farmall og Case Quantum

NY

MANGE NYHETER SPESIELT TIL 

COMMON RAIL MOTORER!


