
M
A

RT
IE

  2
02

0

REVISTA DEALERULUI GRANIT 

GRANIT PARTS, Societate in comandita, Calea Aradului, Nr. 8, et. 6, AGN Business Center Timisoara, 300088, Timiş                                                           www.granit-parts.ro

Doar brandurile de renume:

ROCKINGER

Member of JOST-World

INCEPETI NOUL SEZON INTR-UN MOD OPTIM
GRANIT PARTS va ajuta sa va echipati cabinele cu scaune noi 

Oricine petrece mult timp în utilaje pentru constructii știe: uzura nu 
se oprește la cabină și scaun. Murdăria, fisurile din material, arcurile 
sparte pot da multa bataie de cap. Intr-un final, când utilizarea excesivă 
a benzii adezive nu mai ajută la ascunderea defectelor, veti fi nevoiti 
sa apelati la atelierele de specialitate. GRANIT PARTS va ajuta sa gasiti 
întotdeauna scaunul potrivit pentru clientii dvs.

Noul scaun GSM 20 din PVC de la GRANIT PARTS este înlocuitorul 
ideal pentru scaunele vechi. Clientii dvs. vor vedea o îmbunătătire 
semnificativă multumita scaunului de calitate OEM la un pret atractiv. Cu 
diferite optiuni de setare, scaunul poate fi adaptat nevoilor individuale 
ale utilizatorului. Pe lângă reglarea spătarului și reglarea longitudinală, 
greutatea poate fi reglată și separat. In doar câtiva pași simpli, scaunul 
este reglat perfect pentru toată lumea.
Datorită dimensiunilor diferite de ecartament, PVC-ul GSM 20 de la GRA-
NIT este versatil. Indiferent de marcă, nu este ideal doar ca scaun pentru 
încărcătoare, ci poate fi instalat și în mașini de constructii, stivuitoare 
și multe alte vehicule care sunt folosite in curte, șantier sau în depozit. 
Întrerupătorul de contact integrat al scaunului și cureaua asigură, de 
asemenea, un nivel adecvat de sigurantă și protectie completă.

Noul model de la GRANIT aduce un plus de valoare in vehiculele clien-
tilor. Când reprocesati mașinile, trebuie să începeti cu scaunul.
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»» GRANIT»»»

Scaun»GSM»20»PVC

Cod produs: 2400022760 

ACCESATI»DIRECT»WEBSHOPUL



Conductele hidraulice sunt indispensabile atunci când functionează mașinile. 
Cu toate acestea, în cazul în care o conducta hidraulică se scurge sau chiar 
izbucnește, mașina va fi oprită. Pentru a vă ajuta clientii în astfel de urgente 
în viitor, merită să cumpărati o presă cu furtun pentru propriul atelier. În acest 
fel, nu numai că vă sprijiniti clientii, dar nu veti mai depinde de furnizorii 
externi de servicii, timpii de așteptare inutili și, în același timp, extindeti-vă 
gama de servicii. Partenerul potrivit pentru alegerea presei hidraulice este 
GRANIT PARTS.

Presele noastre răspund celor mai ridicate solicitări pentru utilaje agricole și 
de constructii. Gama de produse GRANIT PARTS include prese pentru servicii 
mobile, ateliere și prese industriale. Toate îndeplinesc cele mai înalte cerinte 
din tehnologie modernă.

La dezvoltarea preselor noastre de furtun, am pus un accent deosebit pe 
ușurinta in utilizare și fiabilitate ridicată. Deci toate presele noastre sunt 
simple și ușor de utilizat. Presele GRANIT, de exemplu, G20 și G32, sunt 
livrate direct cu modulul de bază care se potrivește și include seturi de 
fălci de presă. Este actionat cu ajutorul manetei de la picior. Ambele prese 
sunt echipate cu un sistem de schimbare rapidă, care permite schimbul 
de instrumente să se efectueze cu o economie semnificativă de timp și 
cu care este posibilă utilizarea flexibilă în atelier. Presa este setată cu un 
șurub fără micrometru. Presa cu furtun G32 D cu control PLC Siemens per-

mite introducerea dimensiunilor presei, afișarea și salvarea acestora. Astfel, 
monitorizarea procesului de presare este și mai ușoară. Presa de furtun G16 
asigura o utilizare mobilă optima. Greutatea compacta si usoara, permite 
depozitarea facila.

Presele de la GRANIT PARTS sunt potrivite pentru diferite tipuri de furtun și 
ating forte de presare de până la 2.000 kN. Preturile atractive ale preselor 
noastre subliniază, de asemenea, rentabilitatea acestei achizitii. Extindeti-vă 
gama de servicii cu articole suplimentare importante.

Cuplele de tractare SAUERMANN sunt de calitate ridicate, certificate de catre 
GRANIT PARTS. Noile modele ale producătorului german se caracterizează 
printr-o manevrabilitate extrem de facila. Greutatea redusa cu 5,5 kg permite 
o manipulare mai bună. Datorită sistemului brevetat, cu protectie împotriva 
prafului, acestea permit o ajustare confortabilă și mai ușoară a înăltimii cu 
doar o mână.

Cuplele cu bila 80 permit utilizarea cea mai sigură posibila, datorită unui 
dispozitiv de retinere orizontală cu rotire orizontală. În plus, șoferul poate 
vedea direct de pe scaunul șoferului, dacă ambreiajul este blocat sau nu.

Ambele modele sunt certificate pentru cele mai ridicate sarcini, adică pentru 

o sarcină verticală de 4.000 kg și o valoare D de 120 kN. De asemenea, pot 
fi utilizate cu sau fără directie fortată.

Barele de tractare Sauermann sunt compatibile cu toate remorcile cu lătimea 
șinei de 330 și 390 mm, indiferent de producător.

De asemenea, oferim calote potrivite de la Sauermann. Spre deosebire de 
calotele turnate, designul lor forjat din otel le face mult mai rezistente la uzură 
și, desigur, mai durabile. Calotele de înaltă calitate de la Sauermann au fost, 
de asemenea, dezvoltate pentru cele mai mari încărcări și sunt proiectate 
pentru o încărcare verticală de până la 4.000 de kilograme.

»» GRANIT»»»»»

Presse»G16»HP»(Plus)

Cod produs: 81504511   

• incl. seturi falci presare (G14-G16-G19-G23-G27-G31)

• Forta presare (kN): 955

• Domeniu presare (mm): Ø 10 - 45

• Furtun: 2-sarma pana la DN 25 (1“);  

   4-spirale pana la DN 16 (5/8“)

• Greutate (kg): 28 / 33

• Deschidere max. (mm): +20

»» GRANIT

PRESSE»G32»D»Display

Cod produs: 81504515  

 • incl. seturi falci presare (G14-G16-G19-G22- 

   G26-G30-G34-G39-G45-G51-G57-G63-G69)

 • Forta presare (kN): 2000

 • Domeniu presare (mm): Ø 10 - 87

 • Furtun: 4-spirale pana la DN 51 (2“)

 • Deschidere max. (mm): +33

»» SAUERMANN»»»»»»

Insertie»Piton-Fix»

Cod produs: 711756911 

• Latime sina (mm): 390

• Sarcina (kg): 3000

• Valoare D (kN): 120

»» SAUERMANN»»»»»»

Calota»cu»bila

Cod produs: 711107100  

• ISO 24347,

• Sarcina 4000 kg

• Fixare cu 6 suruburi

• Flansa 8 orificii 

• Sablon perforare: 145 x 145 x 21 mm 

• Valoare Dc (kN): 93,6

»» GRANIT»»»

PRESSE»G20

Cod produs: 81504506 

• include seturi falci presare (G14-G16-G19-G23-G27- 

   G31-G36-G41-G47), modul inferior si mecanism deservire

• Forta presare (kN): 1370

• Domeniu presare (mm): Ø 10 - 61

• Furtun: 2-sarme pana la DN 38 (1 ½“); 4-spirale pana la DN 31 (1 ¼“)

• Motor (kW/PS): 3,0 / 4,0 ( 400V)

• Deschidere max. (mm): +25

»» SAUERMANN»»»»»

Bila,»insertie»80»

Cod produs: 711756910 

• Latime/sablon perforat (mm): 390

• Sarcina (kg): 4000

• Valoare D (kN): 120

• Latime sina (mm): 390

»» SAUERMANN»»»»»

Ochet»de»tractare

Cod produs: 711115100 

• ISO 24347

• 6-orificii

• cu insurubare inferioara

• Sarcina (kg): 4000 

• a (mm): 57,5; b (mm): 130;

   c (mm): 180; d (mm): 257
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ECHIPARE OPTIMA! CUPLE DE TRACTARE DE SIGURANTA
Echipati-va cu accesorii utile, precum presele pentru furtun de la GRANIT PARTS Cuple de tractare de la producatori de renume GRANIT PARTS
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»» GENESIS»»»»»

KOCKON»M2»80»ULTIMATE»PL-CAP

Cod produs: 374824510014   

• Domeniu de utilizare: SCANIA Series 4

• Material: aluminiu

• Greutate (g): 1200

• Debit (l/min.): 120

»» GENESIS

KOCKON»M2»105»XL»PL-CAP

Cod produs: 374824512016  

 • Domeniu utilizare: DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES:    

  Toate modelele de camioane; IVECO: Stralis, EuroStar,  

  EuroTec,  Trakker, EuroTrakker, EuroCargo mit Blechtank;  

  RENAULT: Premium, Magnum, Midlum cu rezervor din tabla

 • Material: aluminiu

 • Greutate (g): 905

 • Durchflussmenge (l/min.): 120

Defectiunile utilajelor in timpul sezonului de recoltare implica mult 
timp pierdut, nervi și bani. Un fapt extrem de deranjant este atunci 
cand utilajele sunt manipulate de persoane straine. Din păcate, se 
întâmplă adesea ca utilajele agricole, camioanele sau utilajele de 
constructie să nu fie utilizate, deoarece persoane necunoscute au 
pompat motorina in timp ce vehiculele au fost stationate. Pagubele 
acesot furturi se ridica rapid la sute de euro.

Dacă credeti că o simplă blocare a capacului de combustibil îi 
împiedică pe hoti să facă ceva, s-ar putea să vă astepte o surpriza 
neplacuta. Deoarece aceste încuietori pot fi deschise cu mijloace 
simple. Din acest motiv, oferim protectia împotriva furtului de com-
bustibil Genesis Kockon.

Cu cele două module diferite, seria XL și seria finală, avem produsul 
potrivit pentru toate tipurile de autovehicule. Toate modulele oferă o 
protectie eficientă și sigură și posibilitatea instalării imediate. După 
scoaterea capacului rezervorului, modulele pot fi înșurubate pe ori-
ficiul rezervorului fără a suferi modificări mecanice sau cu ajutorul 

șuruburilor suplimentare. După ce dispozitivul antifurt este înșurubat, 
acesta nu mai poate fi îndepărtat. Conul integrat împiedică introdu-
cerea furtunurilor sau a altor asemenea, în rezervor, în cazul încercării 
de furt. În același timp, este încă posibilă alimentarea rapidă și fără 
combustibil, deoarece poate trece suficient combustibil peste con. 
Așa ca, rezervorul va fi in sigurantă, iar realimentarea nu este un 
calvar.

Exista optiuni de upgradare a dispozitivelor noastre anti-furt Kockon 
Mach II. Pe lângă capacul standard al combustibilului, acesta include 
și unul ventilat. Ambele sunt disponibile cu sau fără blocare.

La GRANIT PARTS gasiti siguranta antifurt potrivita.

NU VETI MAI AVEA SURPRIZE NEPLACUTE
Cu dispozitivul antifurt pentru carburant de la  GRANIT PARTS 


