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Číslo zboží: 7301002

Kč Kč Kč

€/kus €/kus €/kus

Super cenaSuper cena

TO NEJLEPŠÍ
PRO SEZÓNU

PL ATNOS T  DO 31/12 /2020

CZ

Super cena

	» PROSTĚ	LEPŠÍ	NÁŘADÍ 	» ČISTÁ	ZÁLEŽITOST	» JASNÝ	VÝHLED	



VÝHODY

• Kupujte náhradní díly Vašich zemědělských strojů a příslušenství online u  
    Vašeho odborného prodejce v místě

• Přístup na nejširší sortiment náhradních dílů v Evropě

• Náhradní díly od všech výrobců

• Rozsáhlé vyhledávací funkce a detailní technické informace

• Nejlepší poměr Cena/Výkon 

GRANIT PARTNERSHOP
NAKUPTE NÁHRADNÍ DÍLY SPOLEHLIVĚ A SNADNO ONLINE
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH! // 3

booster
Číslo zboží: 58500070 

• Maximální nabíjecí napětí: 14,9 V  
• Startovací proud: 1170 A  
• Kabel Ø: 25 mm²  
• Rozměry: 310 x 160 x 370 mm

Booster	kabely
Číslo zboží: 50799202 

• do max. 7000 ccm (benzín) /  
   max. 4000 ccm nafta) 
• Nosnost 480 A 
• flexibilní kabel (35 mm² / 4,5 m)

Aku	LED	bodové	světlo	20	W
Číslo zboží: 30099100 

• Včetně zdroje napájení 230 V / 50 Hz  
• Nabíjecí kabel do auta 12 V 1300 lm  
• 50 Hz  
• 6500 K  
• Třída ochrany: IP54  
• 3 hodiny výdrže baterie

Pracovní	světlo	LED	5000	lm
Číslo zboží: 707995000 

• 12/24 V  
• 12 vysoce výkonných LED  
• Výkon ~ 4650 lm • pro osvětlení blízkého pole  
• Rušení potlačeno podle ECE R10  
• třída ochrany: IP66, IP68

Pracovní	světlo	LED	7000	lm
Číslo zboží: 707997000 

• 12/24 V  
• 12 vysoce výkonných LED 
• Výkon ~ 5680 lm  
• pro osvětlení blízkého pole  
• Rušení potlačeno podle ECE R10  
• Třída ochrany IP66/ IP68 
• třída ochrany: IP66, IP68

Pracovní	světlo	LED	7001	lm
Číslo zboží: 707997001 

• 12/24 V  
• 12 vysoce výkonných LED 
• Výkon ~ 5830 lm  
• pro osvětlení na dálku  
• Rušení potlačeno podle ECE R10 
• třída ochrany: IP66, IP68

1092

1936 2199

2499

Číslo	
zboží Označení Obr. Kč €/ks

58500065 

LEM61211, Síťové napětí: 220-240 V (50/60 Hz),  
nabíjecí napětí: 6/12 V, Nabíjecí proud: 1,1 A,  
stupeň ochrany: IP65, Rozměry: 154 x 59 x 38 mm, 
včetně upínacího kolíku

1 1199 43.43

58500067 

LEM1270, Síťové napětí: 220 V - 240 V, Nabíjecí 
napětí: 12 V, Kapacita baterie: nabíjení: 14 - 150 Ah 
/ přijato: 14-225 Ah, Nabíjecí proud: 7,0 A, stupeň 
ochrany: IP65

2 2265 82.08

nabíječka

6999

572

1 2

PLNĚ NABITO

70.15

90.53 39.57

79.67

Kč Kč

Kč

Kč

KčKč

€/kus

€/kus €/kus

€/kus

20.72

253.59

€/kus

€/kus
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH!4 \\

4374

Přepravní	vidlice	balíků
Číslo zboží: 77875530 

• dodání s hroty, 1100 mm dlouhé  
• vzdálenost hrotů 750 mm 
• pro EURO-NORM rám pro rychlou výměnu-připojení  
• nosnost 700 kg

179

Dvojitá	radlice
Číslo zboží: 23532 RS300 45-75 

• hodící se pro různé výrobce  
• prac. šířka = 135 mm 
• poloměr = 300 mm 
• síla = 20 mm

9499

Sada	pro	dovýbavu
Číslo zboží: 778N95842 

• S jedním válcem  
• Maximální výkon: 44/60 kW/PS  
• Centrální přídavné připevnění

3749

Nosič	zátěží
Číslo zboží: 778755239 

• Nosnost 2000 kg

3249

Kolo
Číslo zboží: 81015003 

• PR:10  
• Profil: MAW-200  
• Velikost: 10.0/75-15.3  
• ET: 0  
• ráfek: F 9.00 x 15.3

3499

Kolo
Číslo zboží: 81015004 

• 4 PR 10  
•  Profil: MAW-200  
• Velikost: 11.5/80-15.3  
• ET: 0  
• ráfek: F 9.00 x 15.3

265

Pneu	a	duše
Číslo zboží: 81008003 

•Velikost: 4,00-8, 4,00 x 100  
• PR: 4  
• profil: drážka  
• Ventil: rovný

BEZPEČNÝ TRANSPORT

Kč

158.47
€/kus

135.82

117.71 126.77 9.61

6.49
344.16

Kč
Kč

Kč

KčKčKč

€/kus

€/kus €/kus €/kus

€/kus

€/kus
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH! // 5

799

Sada	stěračů	„Standard“
Číslo zboží: 65499818SET 

• 4x lišta stěrače 16“ 400 mm  
• 4x lišta stěrače 18“ 450 mm 
• 4x lišta stěrače 20“ 500 mm

80

Lišta	stěrače
Číslo zboží: 6549981820 

• Individuální použití jako standardní lišta stěrače  
• včetně adaptéru pro Bajonetové, hákové a  
   šroubové připevnění

1874

Sedadlo
Číslo zboží: 24000061 

• Odpružené sedadlo s regulací odpružení pro váhu  
   od 50 kg do 120 kg  
• zdvih odpružení 120 mm, odpružení s dvojčinným  
   tlumičem  
• délkové nastavení s vedením: rozsah  
   nastavení 220 mm  
• Sedací konzola je vybavena pěti  
   nastaveními sklonu 12°, 16°, 20°, 25°, 42°

4999

Dětská	sedačka
Číslo zboží: 240920226 

• odpružená

28.95 2.90
Kč Kč

€/kus €/kus

Kč Kč

67.89 181.11
€/kus €/kus
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	» GRANIT 	» GRANIT

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH!6 \\

11999

Postřihovací	stroj
Číslo zboží: 58070257 

• Aku: 10,8 V lithium-iont, 2600 mAh 
• Rychlost: 2450 dvojitých zdvihů/min.  
• Délka: 300 mm  
• Hmotnost 990 g 
• Emise hluku (LpAm): 65 dB (A)  
• Doba nabíjení baterie:  
   60 - 70 min

2499

2x	napáječka
Číslo zboží: 580580054 

• s potrubním ventilem HP 20, 230 V 
• 1/2-palcové připojení shora a dole  
• mrazuvzdorné do cca -25°C  
• vhodné pro montáž na potrubí a na zeď

399

2x	napáječka
Číslo zboží: 580700 

s dlouhým tlakovým jazykem z nerezové oceli,  
pro skot a koně, mosazný ventil,  
1/2“ trubkové připojení shora a zespodu

Infračervená	žárovka
Číslo zboží: 58070613 

• Úsporná žárovka, o 30% nižší náklady na energii  
• 100 W

153

Infračervená	žárovka
Číslo zboží: 58070614 

• Úsporná žárovka, o 30% nižší náklady na energii  
• 175 wattů

Kč

14.46
€/kus

90.53 434.75

5.565.56

Kč Kč

KčKč

€/kus €/kus

€/kus€/kus
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	» SWISSINNO 	» GRANIT

	» SWISSINNO

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH! // 7

932

Skladovací	regál	na	palivové	dřevo
Číslo zboží: 7651910001 

• Robustní a snadno použitelné  
• vysoká nosnost  
• jednoduchá a beznástrojová montáž  
• flexibilní skladování  
• variabilní nastavení velikosti  
• úderník lakován práškem pro lepší odolnost proti korozi  
• obsah: 6 prvků  
• Rozměry prvku D x Š x V: 640 × 320 × 990 mm

105

Náhradní	stříkačka	pro	návnady	SuperCat
Číslo zboží: 7651041001K 

• Náhradní návnada pro všechny pasti SWISSINNO (myš a krysa)  
• Netoxické  
• Snadné použití  
• Čisté  
• Efektivní  
• Obsah: 2 ks

176

Košťata	na	sníh
Číslo zboží: 76570197 

• s modrými silnými štětinami   
• se stírací hranou a kovovým držákem   
• vč. násady  
• šířka: 350 mm  
• délka násady: 1500 mm

119

SuperCat	past	na	myši
Číslo zboží: 7651000018 

• Myši jsou chyceny s přírodní návnadou  
   a efektivním systémem  
• připraveno i s návnadou  
• Bez jedů  
• Neublíží dětem a  malým zvířatům  
• Spolehlivá, efektivní  
• vysoká kvóta odchytu  
• Obsah: 2 ks

Kč

4.30
€/kus

33.77

3.82 6.38

Kč

Kč Kč

€/kus

€/kus €/kus
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH!8 \\

249

Plastové	koště	na	listí	černé
Číslo zboží: 7657224 

• Plastové koště na listí černé  
• S kovovou teleskopickou násadou  
• Délka násady: 1300 mm  
• Pracovní šířka: 500 mm  
• Počet hrotů: 26

249

PopUp	zahradní	taška
Číslo zboží: 7657256 

• S pružinovým rámem  
• Vysoká rozměrová stabilita  
• Snadná manipulace  
• Se 3 držadly  
• Ø: 540 mm  
• Výška: 760 mm  
•  Obsah: 168 l

Číslo	
zboží Provedení	/	Popis

Velikost	
(mm)

Nosnost		
(kg) Kč €/kus

7657245 
Víceúčelový pytel pro vaši plodinu. Brambory, zelenina a ovoce 
nejsou otlačené a mohou být skladovány šetrně.  Vyrobeny z 
odolných, extrémně zatížitelných PP/PE pásek, Prodyšné, 10 
ks, Recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí.

400 x 630 12,5 119 4.30

7657246 500 x 800 25 145 5.27

7657247 600 x 1000 50 172 6.23

7657248 

Ekologický pytel pro všechny aplikace, Ideální pro stavební 
suti, kovový odpad, zelený odpad a větve, jakož i pro 
skladování ořechů, ovoce a obilovin, Extrémně odolná jutová 
tkanina, Lze použít vícekrát, lze jej skladovat a přepravovat, 
S lemem v otvoru (bez roztřepení), Recyklovatelný a šetrný k 
životnímu prostředí, 3 ks

600 x 1050 50 159 5.75

119

Bambusový	smeták
Číslo zboží: 76570029 

• s bambusovou násadou  
• ideální pro velké plochy a pro stáje   
• lehké, šetří ruce a záda

629

Hrábě	na	listí
Číslo zboží: 76570298 

• Materiál: PVC (černé)  
• lehké, stabilní a kompaktvní  
• obzvláště vhodné na listí a trávu  
• s dřevěnou násadou  
• Pracovní šířka: 800 mm  
• délka násady: 121 mm  
• Počet hrotů: 30

189

PE	zahradní	taška
Číslo zboží: 7657257 

• Snadná manipulace  
• Pružný polyesterový povrch  
• Se 3 držadly  
• Dvojité prošívání  
• Rozměry D x Š x V: 600 x 600 x 700 mm  
• Obsah: 250 l

132

Listový	drapák	B920
Číslo zboží: 76570403 

• pro snadné odstranění listů, mechu a  
   jiného zahradního odpadu  
• velikost (mm): 390 × 300 mm

Jutový	pytel

Rašlový	pytel

Kč Kč

KčKč

9.02 4.78

22.799.02

€/kus €/kus

€/kus€/kus

6.85 4.30
Kč Kč

€/kus €/kus
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH! // 9

399

Rycí	vidle
Číslo zboží: 7651260548 

• s popelnou násadou  
• 4 hroty  
• Délka násady 850 mm

1999

Pákové	nůžky	na	větve	PowerGear™	X	Bypass	LX98-L
Číslo zboží: 76570591 

• Ořezávací nůžky pro stříhání zeleně  
• Háčkový protikus pro bezpečné držení větví  
• Vysoký komfort a bezpečnost díky protiskluzové rukojeti s inovativní  
   3D strukturou  
• Až 3x vyšší řezný výkon díky patentovanému převodovému mechanismu  
• Výkon řezání větví Ø: max. 50 mm  
• délka: 800 mm

2786

Teleskopické	nůžky
Číslo zboží: 32271018 

• Teleskopické ořezávací nůžky pro stříhání čerstvé zeleně  
• Celkový dosah s uživatelem cca 6 m  
• Řezací hlava se může otáčet o cca 230° a fixovat v libovolné poloze  
• Čisté a hladké řezy díky nepřilnavé horní čepeli  
• Oranžová podpora čepele pro přesné ovládání  
• Vysoký komfort a bezpečnost díky protiskluzným držadlům  
• Lze kombinovat s prodlouženou pilou a sběračem ovoce  
• Větev řezné kapacity Ø: max. 32 mm  
• délka: 2400 - 4000 mm

824

Xtract™	ruční	pila	/	hrubé	ozubení	SW75
Číslo zboží: 32270287 

• Obzvláště vhodné pro čerstvé dřevo  
• S integrovanou sponou na opasek, která se při používání pily vtahuje  
• Rukojeť s neklouzavým povrchem pro bezpečné uchopení  
• S ochranou prstů, která zabraňuje sklouznutí prstů  
• Optimální bezpečnost, protože čepel může být spuštěna do rukojeti  
• Pracuje na tah  
• Řezací kapacity Ø větve: max. 120 mm  
• Délka čepele: 255 mm  
• Celková délka: 550 mm

ČISTÁ ZÁLEŽITOST

100.95

72.42

14.44 29.85

Kč
Kč

Kč Kč

€/kus
€/kus

€/kus
€/kus
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH!10 \\

2932

Sada	nástrčných	klíčů	1/4“,	3/8“,	1/2“	181	ks
Číslo zboží: 7301001 

• Chrom vanadová ocel, matný satén 
• stabilní, jemně ozubená ráčna pro vysoké  
   zatížení  
• ve vysoce kvalitním a velmi stabilním  
   kufříku na nářadí

1065

Sada	silových	šestihranných	nástrčných	ořechů	
1/2“,	11-ks
Číslo zboží: 7301010 

• Chrom-molybdenová ocel, fosfátovaná  
• Krátká verze  
• Ve vysoce kvalitním a velmi stabilním  
   kufříku na nářadí

2665

Sada	silových	šestihranných	nástrčných	ořechů	
3/4“,	8-ks
Číslo zboží: 7301009 

• chrom-molybdenová ocel, fosfátovaná 
• ve vysoce kvalitním a velmi stabilním  
  kufříku na nářadí,  
• 24/27/29/30/32/33/34/36 mm, dlouhé

4999

Paralelní	svěrák	6“
Číslo zboží: 7301640 

• Široké upínací čelisti: 154 mm (6“)  
• celková délka: 460 mm  
• Upínací rozsah 200 mm  
• Neohýbané vedení, dokonce i pro těžká břemena  
• Extra upínací čelisti pro upínací  
   trubky 17 až 105 mm  
• 360° otočný

6874

Paralelní	svěrák	7“
Číslo zboží: 7301641 

• Široké upínací čelisti: 178 mm (7“)  
• celková délka: 532 mm  
• Upínací rozsah 235 mm  
• Neohýbané vedení, dokonce i pro těžká břemena  
• Extra upínací čelisti pro upínací trubky 17 až 105 mm  
• 360° otočný

1279

1/2“	SUPERLOCK	sada	nástrčných	
klíčů,	20	dílů
Číslo zboží: 7301002 

• Chrom vanadová ocel, matný satén  
• stabilní, jemně ozubená ráčna pro vysoké  
   zatížení  
• ve vysoce kvalitním a velmi stabilním  
   kufříku na nářadí

Kč

Kč

181.11

249.05

€/kus

€/kus

96.57

106.23
46.33

38.60
Kč

Kč Kč

Kč

€/kus

€/kus
€/kus

€/kus
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U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální díly. Originální čísla dílů slouží výhradně ke srovnávacím účelům. Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH! // 11

1732

Násobič	momentu	1:64	7	ks
Číslo zboží: 7301340 

• Ve vysoce kvalitním, velmi stabilním kufříku  
   na nářadí  
• 1 “utahovací a uvolňovací nástroj  
• Pro ovládání pomocí dodávané kliky  
• Včetně zásuvek (27, 30 32, 33 mm)  
   a prodloužení

3985

Sada	nástrčných	klíčů	3/4‘‘,	19	ks
Číslo zboží: 7301003 

• chrom vanadová ocel, matný satén 
• velmi robustní ráčna pro vysoké zatížení 
• ve vysoce kvalitním a velmi stabilním  
   kufříku na nářadí

159

Sada	nástrčných	ořechů	1/4“,	
8-dílná
Číslo zboží: 7301012 

• 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14  
• chrom-vanadová ocel  
• včetně konektoru pro montáž na zeď

399

Sada	nástrčných	ořechů	1/2“,	
10-dílná
Číslo zboží: 7301015 

• 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24  
• chrom-vanadová ocel  
• včetně konektoru pro montáž na zeď

PROSTĚ LEPŠÍ NÁŘADÍ

5.75 14.44

62.75144.40

Kč Kč

KčKč

€/kus €/kus

€/kus€/kus
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505

Sada	šroubováků,	6	ks
Číslo zboží: 7301465 

• čepel z oceli S2; kolo  
• brunýrovaný hrot  
• Ergonomická dvousložková rukojeť

1065

Sada	dvojitých	očkových	klíčů,	6-32	mm,	
11-díl.
Číslo zboží: 7301349 

• 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22,  
   21x23, 24x27, 30x32  
• matně chromovaná, satinovaná povrchová úprava  
• v praktickém roletovém pouzdře

1332

Sada	instalatérských	kleští,	3-dílná
Číslo zboží: 7301541 

• Kleště na vodní čerpadlo s ponořenou rukojetí  
• Rychlé nastavení  
• Obsah: 1x kleště na vodní čerpadlo 180 mm,  
   250 mm, 300 mm

1332

Sada	kleští	na	pojistné	kroužky,	4	ks
Číslo zboží: 7301543 

• 19-60 mm  
• Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech s rovnými špičkami  
• Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech se zahnutými špičkami  
• Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích s rovnými hroty  
• Kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích se zahnutými špičkami

1865

Sada	kombinovaných	klíčů,		
6-32	mm,	21	ks
Číslo zboží: 7301350 

• vyrobeno z vysoce kvalitní oceli CR-V 
• Úhlová poloha v zaústění o 15 °  
• Matně chromovaný, saténový povrch

799

Sada	kombinovaných	klíčů,	6-19	mm,	
12	ks
Číslo zboží: 7301351 

• vyrobeno z vysoce kvalitní oceli CR-V  
 • Úhlová poloha v zaústění o 15 °  
• Matně chromovaný, saténový povrch

Kč

Kč

67.58

28.94

€/kus

€/kus

38.60 18.31

48.2648.26

Kč Kč

KčKč

€/kus €/kus

€/kus€/kus
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359

Hákové	nářadí	-	sada	velká,	3	ks
Číslo zboží: 7301496 

• 1x rovný (208 mm), 90° úhlový (208 mm),  
   ve tvaru půlměsíce (183 mm)  
• Pro vyjímání a vkládání O-kroužků a těsnění  
• Chrom-vanadová ocel

332

Hákové	nářadí	-	sada,	4	ks
Číslo zboží: 7301495 

• 4dílná sada háčků s ergonomickou  
   dvousložkovou rukojetí. 
 • Pro vyjmutí a vložení O-kroužků a těsnění

23749

Dynamický	vozík	na	nářadí,	197	ks.
Číslo zboží: 7301021 

• Top-Design  
• nerezová pracovní deska s plastovým podnosem  
• odolná rukojeť  
• držák čisticího papíru  
• zásuvka na odpadkový koš  
• držák na dokumenty  
• zásuvky s kuličkovým vedením 
• 7 zásuvek: 570 x 410 x 74,5 mm  
• 1 zásuvka: 570 x 410 x 153,5 mm  
• Nárazníky na okrajích  
• 2 pevná a 2 otočná kolečka  
• Vybavena profesionálními nástroji řady Black Edition. 

Kč

12.03
€/kus

13.00

860.46

Kč

Kč

€/kus

€/kus
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105

Ochranný	lak	na	póly	baterie		
150	ml
Číslo zboží: 320320133 

• 150 ml

2665

Sortiment	zemnicích	pásek,	15	ks.
Číslo zboží: 50700247 

• Délky: 4x 300 mm; 2x 300 mm; 2x 350 mm;  
   2x 400 mm; 2x 400 mm; 2x 500 mm 
• Šířka: každý 21,2 mm  
• Včetně 1x 150 ml ochranného laku na pólech

687

Protimrazový	ochranný		
koncentrát	pro	polní	postřikovače
Číslo zboží: 320320084 

• koncentrát pro ředění   
• 35% koncentrát na ochranu proti mrazu = -15°C  
• 45% koncentrát na ochranu proti mrazu = -25°C  
• 10 l

332

Zimní	aditivum	na	naftu
Číslo zboží: 320320107 

• Zlepšení ochrany proti chladu o:  
1 : 1000 = -3 °C   
1 : 500 = -6 °C   
1 : 200 = -12 °C  
• 950 ml

79

Odmrazovač	skel
Číslo zboží: 320320124 

• Pro rychlé a efektivní uvolnění  
   od ledu a námrazy.  
• Zpomaluje tvorbu ledu. Velmi  
   dobré chování při nízké teplotě  
   až do -20°C  
• 500 ml

START V ZIMĚ BEZ POTÍŽÍ

Kč

Kč

2.85

24.88

€/kus

€/kus

12.03 3.82 96.57Kč Kč
Kč

€/kus €/kus

€/kus
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Číslo	zboží Označení Barva Kč €/kus

5172314 
Materiál: 100% polyacryl
Podšívka: 100% Thinsulate®
Velikost: univerzální

černá / šedá 79 2.85

51739644 námořnická/šedá 79 2.85

51739645 černá / červená 79 2.85
Čepice

105

Rukavice	z	hovězí	kůže	EISBÄR
Číslo zboží: 51702-10 až -11

• Velikosti: 8-11 
• testovaná prémiová kvalita TÜV/GS rukavice proti zimě  
   až do -30°C  
• EN 388 / EN 511, T

79

Rukavice	„Winter	Grip“
Číslo zboží: 5170431-08 až -11

• Profikvalita  
• Střední úplet, bezešvé  
• Vnitřní strana rukavice je zdrsněná  
• Velmi dobrá ochrana před chladem  
• Povrstvení odvádějící vlhkost  
• Dobré tvarování a jistota úchopu za vlhka  
• Material: Akryl  
• Povrstvení: Latexová pěna s pískovým dotažením (Sandy Finish)

3.82

2.85

Kč

Kč

€/kus

€/kus
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Číslo	zboží Velikost	oblečení	EU Velikost	oblečení	UK Kč €/kus

517500-01 

odolné vůči větru a vodě,  
prodloužený zádový díl, vysoký límec, 

 zesílený, podšívka z mikroflísu,  
zesílený rukáv a lem s  

elastickou pletenou manžetou

S 36-38 1265 45.85

517500-02 M 40-42 1265 45.85

517500-03 L 44-46 1265 45.85

517500-04 XL 48-50 1265 45.85

517500-05 2XL 52-54 1265 45.85

517500-06 3XL 56-58 1265 45.85

Zimní	pi-
lotní	bunda	
QUARTZ

Prodlužený zadní díl

Vysoký zesílený límec

Ramenní límec zesílený 

Rukáv a obruba s elastickým pleteným pásem

ZIMNÍ BUNDY PILOT
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Číslo	zboží Velikost	oblečení	EU Velikost	oblečení	UK Kč €/kus

52471164-S 

 větruodolná, odpuzující vodu, prodyšná a 
pohodlná na nošení, zimní podšívka,  

přední zip, stahovací šňůra v lemu, kapuce 
se stahovací šňůrkou, odnímatelná pomocí 
zipu, dvě boční kapsy se zapínáním na zip,  

jedna náprsní kapsa se zipem vlevo, 
 materiál: 95% polyester, 5% elastan

46/48 (S) 36/38 1599 57.92

52471164-M 50/52 (M) 40/42 1599 57.92

52471164-L 54/56 (L) 44/46 1599 57.92

52471164-XL 58/60 (XL) 48/50 1599 57.92

52471164-XXL 62/64 (XXL) 52/54 1599 57.92

52471164-XXXL 66/68 (XXXL) 56/58 1599 57.92

Softshellová	
bunda	zimní

Šňůrové utažení v pase

Kapuce se šňůrovým utažením

Náprsní kapsa se zipem

Kapuce odepnutelná zipem

Postranní kapsy se zipem
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959

Zimní	boty	PVC	Blizzard
Číslo zboží: 51776130-36 až -48

• Teplé a pohodlné díky silné vycpávce  
• Vynikající izolace proti chladu (-15 °C)  
• Vodotěsný šňůrový pás 
• Špínu odvádějící a zvláště  
   přilnavý profil vnější stélky 
• Výška holeně: 28 cm 
• Materiál: PVC

665

Bezpečnostní	zimní	šněrovací	obuv	S3
Číslo zboží: 51755003-40 až -48

• Velikosti od 40 do 48 
• Bezpečnostní obuv z robustní hověziny  
   s vycpávkou ze tkané plsti, boční  
• kovová mezivrstva a kovová mezistélka  
• Protiskluzová, oleji a palivům odolná  
   2-vrstvá PUR-stélka  
• Vodu odvádějící svrchní materiál  
• Antistatická bota  
• Délka 11  
• EN Norma: DIN EN ISO-20345 S3

2811

Bezpečnostní	obuv	PU	Purofort	Thermo	
+	S5
Číslo zboží: 52471235-38 až -48-49 

• Velikosti: 38-48/49  
• odolná bezpečnostní gumová holínka s tlustou  
   stěnou odolná vůči teplotě až -50°C  
• EN ISO 20345 S5 materiál: pěnový polyuretan

Kč

Kč

Kč

34.73

101.86

24.11
€/kus

€/kus

€/kus
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VAŠE VÝHODY

• Objednejte v GRANIT Partnershopu nebo snadno a rychle přes GRANIT App

• Všechny akce, informace a novinky na první pohled

• S aplikací teď ještě rychleji, pohodlněji vyhledávat a objednávat 

• Přístup k největšímu sortimentu náhradních dílů v Evropě

• Bezplatná App pro iOS a Android

JEDNODUŠE  
NASKENOVAT A ZAČÍT!

  QR-kód naskenovat

  Stáhnout GRANIT App  

  Vybírat a nakoupit!

GRANIT APP
WEBSHOP DO KAPSY
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Od poradenství přes opravy až po prodej Vám stojíme stále s radostí a znalostmi po boku. Přitom nám pomáhá naše rozsáhlá zkušenost, 
s níž Vás podpoříme při všech otázkách a problémech kolem Vaší zemědělské a zahradní techniky jako důvěryhodný partner. Garantujeme 
Vám vždy rychlý a kvalitativně hodnotný servis.

Individuální péče pro nás hraje podstatnou roli, protože často je možné jen v osobním rozhovoru definovat potřeby a najít jejich řešení. Také při  
výběru správného náhradního nebo opotřebeného dílu Vám rádi poradíme. Pomůžeme Vám najít vhodný produkt a můžeme Vám odhalit 
různé alternativy z naší velké nabídky. Přitom dosáhneme díky našemu partnerovi GRANIT na nejširší sortiment v Evropě v náhrad. dílech 
pro zemědělství a v zahradní technice.

Navíc k našemu osobnímu poradenství v místě můžete dosáhnout na kompletní GRANIT sortiment i online přes GRANIT webshop nebo 
GRANIT App. Tak se můžete kdykoliv a odkudkoliv probírat v naší nabídce, požadované zboží objednat velmi pohodlně přes nás a držet 
je již příští ráno v rukou. Ať osobně u nás, po telefonu nebo online – těšíme se na Vaši příští návštěvu a jsme tu rádi pro Vás!

1/4‘‘	bit	box,	57	ks
Číslo zboží: 7301218 

• Ocelové bity S2 s barevnými značkami  
• PH, PZ, SL, HEX, TX, TB  
• Rychloupínací držák bitů  
• V robustní plastové krabičce a s držákem pásu  
• Pro ruční ovládání a elektrické nářadí

572
20.72

Kč

€/kus

SILNÝ PARTNER V SERVISU A SORTIMENTU

VÁŠ SPECIALIZOVANÝ PRODEJCE GRANIT
MILIÓNY DÍLŮ NEUSTÁLE K DISPOZICI


