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GRANIT LED majáky

Super cena

1624 Kč
58.83€/kus

CZ

Číslo zboží: 179316661

» »PŘINÁŠÍMĚ SVĚTLO DO TMY

» »POHODLÍ JE
TEN ROZDÍL
Strana 10 - 11
PROBOSS vzduchová sedačka AS2480

Super cena

532 Kč

19.28€/kus

Číslo zboží: 7070010247

Super cena

15732 Kč

570.00€/kus

Číslo zboží: 2408802480

GRANIT APP
WEBSHOP DO KAPSY

VAŠE VÝHODY
• Objednejte v GRANIT Partnershopu nebo snadno
a rychle př es GRANIT App
• Všechny akce, informace a novinky na první pohled
• S aplikací teď ještě rychleji, pohodlněji vyhledávat
a objednávat
• Přístup k největšímu sortimentu náhr adních dílů v Evropě
• Bezplatná App pro iOS a Android

JEDNODUŠE
NASKENOVAT A ZA ČÍT!
		
1 QR-kód naskenovat
2		 Stáhnout

GRANIT App
3		 Vybírat a nakoupit!

MAXIMÁLNÍ VÝKON
PRO OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY
» »ENDURANCE CARBIDE
Rydlo

» »ENDURANCE CARBIDE
Rydlo

Číslo zboží: 179076661

Číslo zboží: 179506662

• vhodné pro Väderstad

• vhodné pro Köckerling

• referenční číslo 205006

€ bez DPH 59,33

1638

• referenční číslo 915772
Kč

€ bez DPH 44,34

Číslo zboží: 179016661

Číslo zboží: 179286662

• vhodné pro Amazone

• vhodné pro Kuhn

€ bez DPH 62,45

Kč

» »ENDURANCE CARBIDE
Rydlo

» »ENDURANCE CARBIDE
Rydlo
• referenční číslo 78708804

1224

1724

• referenční číslo H2220760

€ bez DPH 72,42

Kč

1999

Kč

TUDY K CELÉMU SORTIMENTU

02

01

03

Číslo
zboží

» »ENDURANCE
CARBIDE
Rydla
a křídlové
radlice

05

04

06

08

07

09

Provedení

Označení

Obr.

Kč/ks

€/ks

179176663

s pájenými tvrdokovovými deskami

vhodné pro Lemken, srovnávací číslo: 310031, 33710008, rozměry: 273,4 x 80 mm,
vhodné šrouby: M12 DIN 608

1

1686

61,10

179176664

s pájenými tvrdokovovými deskami
vlevo

vhodné pro Lemken, srovnávací číslo: 33710019, rozměry: 287,7 x 12 mm,
vhodné šrouby: 1801700019 + 1801700020

2

1374

49,77

179176665

s pájenými tvrdokovovými deskami
vpravo

vhodné pro Lemken, srovnávací číslo: 33710018 rozměry: 287,7 x 12 mm,
vhodné šrouby: 1801700019 + 1801700020

3

1374

49,77

179506661

s pájenými tvrdokovovými deskami

vhodné pro Köckerling, srovnávací číslo: 915776, 506065, 506064,
rozměry: 344,2 x 40-81,5 mm, vhodné šrouby: M12 DIN 608

4

1786

64,72

179506665

s pájenými tvrdokovovými deskami
vlevo

vhodné pro Lemken, srovnávací číslo: 932216, rozměry: 267,1 x 10 mm,
vhodné šrouby: 18063-1265-1

5

1624

58,83

179506666

s pájenými tvrdokovovými deskami
vpravo

vhodné pro Lemken, srovnávací číslo: 932214, rozměry: 267,1 x 10 mm,
vhodné šrouby: 18063-1265-1

6

1624

58,83

179316661

s pájenými tvrdokovovými deskami

vhodné pro Horsch, srovnávací číslo: 00311069, 00310979,
rozměry: 276,7 x 50-80 mm, vhodné šrouby: M12 DIN 608

7

1624

58,83

179316662

s pájenými tvrdokovovými deskami
vlevo

vhodné pro Horsch, srovnávací číslo: 00311274 34060856,
rozměry: 264,2 x 10 mm, vhodné šrouby: 56031 00360037 + 18051-12RMU

8

1561

56,57

179316663

s pájenými tvrdokovovými deskami
vpravo

vhodné pro Horsch, srovnávací číslo: 00311275, 34060857,
rozměry: 264,2 x 10 mm, vhodné šrouby: 56031 00360037 + 18051-12RMU

9

1561

56,57

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!
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CELÝ DEN V TRAKTORU
» »GRANIT
Nosný trojúhelník
Číslo zboží: 77875518

2865

• kat. 2
• do 1400 kg
• vhodné také pro háky
třetího bodu!
• včetně šroubů a závlaček

Kč

€ bez DPH 103,82

» »GRANIT
Přepravní vidlice balíků

» »GRANIT
Přepravní vidlice balíků

Číslo zboží: 77875530

Číslo zboží: 77875526

• s hroty, délka 1100 mm (M22 x 1,5)
• pro rychlou výměnu rámu EURO-NORM
• těžký a stabilní design
• dokonalá konstrukce a zpracování
• nosnost 700 kg
• osvědčená kvalita
• rozměry Š x V (mm): 1120 x 600
• rozteč hrotů 750 mm

• pro přední a zadní hydrauliku
• s hroty (délka: 1100 mm, M22 x 1,5)
• standardní s tříbodovým upevněním a upevněním pro nosný trojúhelník,
kategorie 1 a 2
• nosnost 800 kg

€ bez DPH 163,67

€ bez DPH 169,03

4665

4517

Kč

Kč

» »GRANIT
Kamerový systém 9“

» »GRANIT
Noční kamerový systém 7“

» »GRANIT
Bezdrátová sada světel

Číslo zboží: 50700310

Číslo zboží: 5070010984

Číslo zboží: 7070010171

• bezdrátový, dosah až 100 m
• barevný monitor 9“, 12 a 24 V
• 2 kamery, IP 69K
• noční vidění 1,5 m

• s 15 m kabelem
• barevný 7“ monitor
• kamera s 30 W LED světlem
• 1150 efektivních lumenů

• magnetické uchycení
• výdrž baterie 10 - 20 h
• 7 pól. zásuvka
• dosah 20 m

€ bez DPH 289,81

4 \\

7999

€ bez DPH 265,65
Kč

7332

€ bez DPH 48,26
Kč

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!

1332

Kč

» »GRANIT
Hydraulický třetí bod

» »GRANIT
Mechanický třetí bod

» »GRANIT
Hydraulický třetí bod

Číslo zboží: 20010573

Číslo zboží: 20010104

Číslo zboží: 20011535

• dvojčinný válec, postranní blok
• kat. 2 / 25,4 mm
• zdvih 6 t
• 2 hadice se spojkami

• Eco-Line, kat. 1 / 19 mm
• bez příslušenství

• závit M30 x 3,5
• kat. 2 / 25,4 mm
• délka 535 - 785 mm

€ bez DPH 212,51

5865

€ bez DPH 115,89

Kč

» »GRANIT
Hák spodního závěsu

3199

Kč

» »GRANIT
Koule s límcem

633

€ bez DPH 22,95

» »GRANIT
Sedačka

Číslo zboží: 20088002

Číslo zboží: 20011117

Číslo zboží: 24000038A

• kat. 2L
• výkon do 100 koní
• k navaření

• kat. 2
• 28 / 56 mm

• mechanická, PVC
• s opěrkami pro ruce
• vhodná pro nakladače a VZV

€ bez DPH 5,22

€ bez DPH 125,56

€ bez DPH 46,33

1279

144

Kč

3465

Kč

Kč

Kč

» »GEBOL
Rukavice Master Performance

» »GEBOL
Rukavice Master Impact

» »GEBOL
Rukavice Micro Flex

Číslo zboží: 517042309, 517042310

Číslo zboží: 517042209, 517042210

Číslo zboží: 5170860-?

• velikost 9 a 10
• prémiové rukavice pro náročné uživatele
• neoprenový pás se suchým zipem

• velikost 9 a 10
• protiskluzný silikonový povlak
• syntetická kůže, polyester, spandex, PVC, silikon

• velikost 8 - 11
• syntetické rukavice, 0,7-0,8 mm
• PU, s povrchovou úpravou dlaně

€ bez DPH 9,61

€ bez DPH 10,58

€ bez DPH 1,03

265
» »GRANIT
Krajinářské
rukavice
BASIC

» »GRANIT
Zahradnické
rukavice
Lady

292

Kč

28

Kč

Číslo zboží

Velikost rukavice

Označení

Kč/ks

€/ks

52470152-8

8 (M)

185

6,71

185

6,71

10 (XL)

Dlaně, prsty a palec ze syntetické kůže Amara
Dlaně a konečky prstů vyztužené podložkami z PVC
pro bezpečné držení a optimální ochranu
Hřbet ruky vyrobený z prodyšného spandexu a
ochrana kloubů z Amary pro další ochranu
Neoprenový suchý zip pro pohodlné uchycení na zápěstí

52470152-9

9 (L)

52470152-10

185

6,71

Číslo zboží

Velikost rukavice

Označení

Kč

€/ks

52470153-6

6 (XS)

185

6,71

52470153-7

7 (S)

185

6,71

52470153-8

8 (M)

185

6,71

52470153-9

9 (L)

185

6,71

52470153-10

10 (XL)

185

6,71

Dlaně vyrobené z měkké a odolné kozí kůže
Hřbet ruky vyrobený z prodyšného spandexu
Konce prstů jsou navíc vybaveny kůží, která chrání neht,
Manžeta na suchý zip na zápěstí pro bezpečné držení
Ideální pro výsadbu, odplevelení a jiné práce na zahradě

Kč

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!
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PŘINÁŠÍME SVĚTLO DO TMY
» »GRANIT
LED otočný maják

532

Číslo zboží: 7070010247
• 12/24 V LED technologie
• na nástrčnou trubku
• otočné / jednoduché a dvojité blikání
• Š 128 x V 215 mm
• třída ochrany IP65
• značka schválení: CE,
ROHS, R10, ECE R65,
CISPR třída 5

Kč

€ bez DPH 19,28

více informací na webshopu
» »GRANIT
LED otočný maják

» »GRANIT
LED otočný maják AKU

Číslo zboží: 7070010345

Číslo zboží: 7070010334

• 12/24 V LED technologie
• k našroubování
• otočné / jednoduché a dvojité blikání
• Š 140 x V 130 mm
• třída ochrany IP65
• značka schválení: CE,
ROHS, R10, ECE R65,
CISPR třída 5

• interní baterie; max. 6 hod. provozu
• s magnetem
• záblesk / dvojitý záblesk / rotace
• Š 157 x V 148 mm
• třída ochrany IP65
• značka schválení: CE,
ROHS, R10, ECE R65,
CISPR třída 5

465

1332

Kč

€ bez DPH 16,86

Kč

€ bez DPH 48,26

» »GRANIT
LED pracovní světlo

» »GRANIT
LED pracovní světlo

» »GRANIT
LED pracovní světlo

Číslo zboží: 7070010290

Číslo zboží: 7070010293

Číslo zboží: 7070010296

• jmenovité napětí: 12 / 24 V
• světelný tok teoreticky: 11160 lm
• efektivní světelný tok: 6300 lm
• pro osvětlení na dálku
• otevřené konce kabelů (1,5 m)
• stupeň ochrany: IP67/IP6K9K
• certifikace: ECE R10 / CE / RoHS

• upevnění magnetem
• interní baterie; max. 8 hod. provozu
• nabíjecí napětí: 110 - 230 V
• efektivní světelný tok: 400 lm
• pro osvětlení blízkého pole
• připojení s konektorem DEUTSCH
• 3,0 m vinutý kabel
• stupeň ochrany:
IP65
• certifikace: RoHS
• včetně napájení

• jmenovité napětí: 12 / 24 V
• světelný tok teoreticky: 4950 lm
• efektivní světelný tok: 3087 lm
• pro osvětlení na dálku
• otevřené konce kabelů (0,4 m)
• stupeň ochrany: IP6K9K
• Certifikace: ECE R10 / CE

€ bez DPH 48,26

1332

€ bez DPH 43,43

1199

€ bez DPH 37,63
Kč

» »GRANIT
LED pracovní světlo

1039

Kč

Kč

» »GRANIT
LED světelná lišta

» »GRANIT
LED světelná lišta

Číslo zboží: 7070010299

Číslo zboží: 7070010196

Číslo zboží: 7070010203

• jmenovité napětí: 12 / 24 V
• světelný tok teoreticky: 1800 lm
• efektivní světelný tok: 1440 lm
• pro osvětlení na dálku
• otevřené konce kabelů (1,5 m)
• stupeň ochrany: IP6K9K
• certifikace: CE / RoHs

• jmenovité napětí: 12 / 24 V
• světelný tok teoreticky: 6480 lm
• efektivní světelný tok: 5313 lm
• pro osvětlení na blízko i na dálku
• otevřené konce kabelů (2 m)
• stupeň ochrany: IP68
• certifikace: ECE R10
• 398 x 90 x 55 mm

• jmenovité napětí: 12 / 24 V
• světelný tok teoreticky: 16200 lm
• efektivní světelný tok: 11664 lm
• pro osvětlení na blízko i na dálku
• otevřené konce kabelů (2 m)
• stupeň ochrany: IP68
• certifikace: ECE R10
• 865 x 90 x 79 mm

€ bez DPH 19,28

532
6 \\

€ bez DPH 33,77

932

Kč

Kč

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!

€ bez DPH 64,69

1785

Kč

» »GRANIT
Super aditivum do nafty
Číslo zboží: 320320112
• vhodné pro všechny naftové motory
• snižuje emise CO2 a HC
• čistí naftový systém a spalovací komoru
• udržuje vstřikovací systém čistý
• chrání před opotřebením a korozí
• zvyšuje mazací účinek paliva s nízkým obsahem síry
• zlepšuje zápalnost
• účinné proti růstu a šíření mikroorganismů v palivové nádrži
• pro letní i zimní naftu
• vhodné pro moderní systémy common rail
• 950 ml

384

€ bez DPH 384

» »GRANIT
Sprej na čištění klimatizace

» »GRANIT
Pěnový čistič

» »GRANIT
Čistič skel

Číslo zboží: 320320104

Číslo zboží: 320320117

Číslo zboží: 320320007

• absorbuje nepříjemné pachy
• zanechává příjemnou svěží vůni
• 100 ml

• velmi dobrý čisticí účinek
• odstraňuje nepříjemné pachy
• vhodné pro všechny běžné typy
čalounění ve vozidlech a
domácnostech
• 500 ml

• aktivní pěnový čisticí sprej
s vynikajícím čisticím účinkem
• umožňuje pohodlné, hospodárné,
rychlé čištění bez šmouh
• 600 ml

€ bez DPH 3,36

€ bez DPH 4,40

93

121

Kč

Kč

Kč

€ bez DPH 3,57

99

Kč

» »Tip Top
Sada záplat TT30 Agri Tractor
Číslo zboží: 5005070310
• 12 ks záplat velikosti 1
• 6 ks záplat velikosti 3
• 2 ks záplat velikosti 4
• 1 ks záplaty velikosti 5
• 4 ks záplat velikosti 7
• 3 ks záplat velikosti F3
• 2 ks záplat velikosti 7b
• 2 ks PNO3
• 1 vulkanizovaná kapalina 50 g
• 2 škrabky
• 1 rukojeť
• 1 váleček
• 1 návod

1199

Kč

€ bez DPH 43,43

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!
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01

01

» »PROBOSS
Sedadlo AS1480, vzduchové odpružení
Číslo zboží: 2408801480

Číslo zboží: 2408802480

• Vzduchové odpružení s 12voltovým kompresorem
• Podélné horizontální odpružení
• Plynulé nastavení výšky
• Podélné nastavení:
• Nastavení sklonu opěradla
• Podpora meziobratlových plotének
• Výška sedadla 240–340 mm
• Šířka sedáku sedadla 480 mm
• Hmotnost 31,5 kg

• Vzduchové odpružení s 12voltovým kompresorem
• Podélné horizontální odpružení
• Plynulé nastavení výšky
• Podélné nastavení:
• Nastavení sklonu opěradla
• Podpora meziobratlových plotének
• Výška sedadla 240–340 mm
• Nastavitelné komfortní područky
• Nastavitelné prodloužení zad
• Šířka sedáku sedadla 480 mm
• Hmotnost 35,5 kg

€ bez DPH 521,69

8 \\

14399

Kč

02

» »PROBOSS
Sedadlo AS2480, vzduchové odpružení

€ bez DPH 570,00

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!

15732

Kč

POHODLÍ JE
TEN ROZDÍL
02

03

03

» »PROBOSS
Sedadlo AS3520, vzduchové odpružení
Číslo zboží: 2408803520
• Vzduchové odpružení s 12voltovým kompresorem
• Podélné horizontální odpružení
• Plynulé nastavení výšky
• Podélné nastavení:
• Nastavení sklonu opěradla
• Podpora meziobratlových plotének
• Výška sedadla 270-370 mm
• Nastavitelné područky Comfort Plus
• Nastavitelné prodloužení zad
• Nastavitelný tlumič nárazů
• Rotace max. 20° vpravo / vlevo
• Šířka sedáku sedadla 520 mm
• Hmotnost 39,5 kg

Sedadla PROBOSS se zaměřují na potřeby řidiče. Nastavitelná bederní
opěrka pro podporu bederní páteře, jemné nastavení opěradla, stejně jako
volitelně dostupné nastavitelné loketní opěrky zajišťují neunavující sezení.
S vysoce kvalitními potahovými látkami vyrobenými v Německu zajišťujeme
dlouhodobou odolnost čalounění.

17999

Kč

Sedadla PROBOSS jsou kompatibilní nebo mohou být instalována se sedadly
s následujícím označením: LS95H1/90A(R), MSG95G/721, MSG95G/731,
MSG95G/741, MSG95GL/721, MSG95GL/731, MSG95GL/741, MSG95A/721,
MSG95A/731, MSG95A/741, MSG95AL/721, MSG95AL/731 und MSG95AL/741.

€ bez DPH 652,13

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!
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PRO SKLIZEŇ PÍCE

Číslo zboží

Referenční číslo

Označení

9782414, 06561542, 1-1012-030-115.00,
00-011-054, 116954, 1133936R1,
52506561542/25
3101547R1, 143698.0, 570404, MT-452S,
434991, 0982150600, 5036010454

€

vhodné pro: Deutz-Fahr, Fella, Farendløse, IHC, Krone, Niemeyer, Pöttinger,
PZ, Saphir, Welger, Saphir, Samasz, Claas, Taarup (Kverneland)
délka x šířka (mm): 96 x 40, Ø otvoru (mm): 19,Tloušťka (mm): 3, 25 ks

219

7,92

525139889.0/25

131117, 123707, 135752, 134308,
00139889.4, 139889.4, 139889.3, 139889.0

pravý, vhodné pro: Krone, Fella, délka x šířka (mm): 112 x 48,
Ø otvoru (mm): 19, Tloušťka (mm): 4, 25 ks

377

13,67

525139888.0/25

131118, 23706, 135753, 134309,
00139888.4, 139888.4, 139888.3, 139888.0

levý, vhodné pro: Krone, Fella, pravá délka x šířka (mm): 112 x 48,
Ø otvoru (mm): 19, Tloušťka (mm): 4, 25 ks

377

13,67

525434969/25

4349690010, 434969, 434960999

vhodné pro: Pöttinger, délka x šířka (mm): 112 x 48,
Ø otvoru (mm): 21, Tloušťka (mm): 4, 25 ks

452

16,38

525CM-120/25

CM-120, 434120, 143237.0, 1040041,
1040040

vhodné pro: ŽTR, PZ-Zweegers, Krone, Pöttinger, Vicon, Claas, Fort, Kuhn
délka x šířka (mm): 105 x 46, Ø otvoru (mm): 21
Tloušťka (mm): 3, 25 ks

279

10,10

Balení 25 ks

19

10x10

135

185

10x10

Ø14

Ø18

18

150

125
75

90

80
95
55

185

135

» »GRANIT
Nože

Kč

18
215

180

215

01

Číslo zboží

» »GRANIT
Držáky nožů

02

52506563514

06563514, 11017010550.00

52520036169.0

253045.5, 253045.1,
20036169.0, 20035851.0

525139981.7

139981.7, 139981.5, 1359810

525PZ-0250

03

Referenční číslo

PZ-0250, TF-0288 KO

» »GRANIT
Nůž

04

Označení

Obr.

vhodné pro: Deutz Fahr, Pöttinger, Saphir
série: KM, CAT, TM

Kč/ks

€/ks

1

212

7,68

vhodné pro: Krone, ref. č. 20036169.0
délka (mm): 356

2

945

34,25

vhodné pro: Krone, ref. č. 139981,0, 139981,5, 139981,7; délka (mm): 215

3

460

16,67

vhodné pro: PZ / Zwegers, Krone, Kuhn Deutz-Fahr
série: KM, PZ, CM, TA, 1000

4

252

9,13

» »GRANIT
Nůž

Číslo zboží: 525434126F
Referenční číslo: 00434126001, 00434126

Číslo zboží: 525434135F
Referenční číslo: 00434135001, 00434135

• vhodné pro: Pöttinger
• typy: BOSS I+II, Silo-Profi, Euro-Profi
• tloušťka (mm): 5

• vhodné pro: Pöttinger
• typy: BOSS I+II, Silo-Profi, Euro-Profi
• tloušťka (mm): 5

€ bez DPH 15,41

€ bez DPH 18,60

Kč

513

215

425

430

10 \\

18

14

18

202

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!

Kč

0

400

» »GRANIT
Pero obraceče

» »GRANIT
Sběrací pero

Číslo zboží: 52506580456/20
Referenční číslo: 06580456, 1.1043.030.107.00

Číslo zboží: 52516618868
Referenční číslo: 16618868.86

• balení 20 (černá-modrá)
• hodící se pro Deutz Fahr
• typy: Rotační obraceč KH 4 S, 20, 40, 60, 300 DN,
400, 500 DN, 600 N, 700, 2.36, 2.44, 2.52, 2.76 DN
• Šířka (mm): 96
• Délka (mm): 378
• Tloušťka (mm): 9
• 20 ks
Kč

• 4 závity
• hodící se pro Deutz Fahr
• typy: lisy na balíky RB 3.56, 3.81, 4.50, 4.60, 4.90,
Varimaster 560, 590, GP 80, 81,
120, 121, MP 119, 121, 122, 124, 125, 130, 135,
155, 235, 255, 530, FM 221, 225
• Šířka (mm): 65
• Délka (mm): 167
Kč
• Tloušťka (mm): 5,5

€ bez DPH 48,26

1332

31

€ bez DPH 1,11

» »GRANIT
Pero obraceče
Číslo zboží: 525150862/10
Referenční číslo: 487922, 487734, 488072, 150862,
150296
• vhodné pro Fella
• typy: turbo obraceč TH 360, 370, 410, 410 D, 410
Hydro, 430 D, 440, 520, 520 D, 520, 540 Hydro,
620, 660, 680, 700, 700 D, 800, 900, 1100, 1300
• Šířka (mm): 98
• Délka (mm): 390
• Tloušťka (mm): 9,5
Kč
• 10 ks

€ bez DPH 27,63

763

» »BLUELINE
Kloubový hřídel s volnoběžkou

» »BLUELINE
Kloubový hřídel s homokinetickým kloubem

Číslo zboží: 377086024956R

Číslo zboží: 3771210B48065W

• Lz (mm): 860
• konstrukční velikost: F24
• párování profilů: G5 / G6
• provedení traktor: 1 3/8“ 6 zubů
• provedení zařízení: 1 3/8“ 6 zubů
• volnoběžka otáčení doprava

• Lz (mm): 1210
• konstrukční velikost: B4 80°
• párování profilů: P5 / P6
• provedení traktor: 1 3/8“ 6 zubů
• provedení zařízení: 1 3/8“ 6 zubů
• italský systém

3065

Kč

€ bez DPH 111,06

Kč

€ bez DPH 159,37

» »BLUELINE
Kloubový hřídel

» »BLUELINE
Kloubový hřídel

Číslo zboží: 377071021912

Číslo zboží: 377086023934

• Lz (mm): 710
• konstrukční velikost: F21
• párování profilů: G1 / G2
• provedení traktor: 1 3/8“ 6 zubů
• provedení zařízení: 1 3/8“ 6 zubů

• Lz (mm): 860
• konstrukční velikost: F23
• párování profilů: G3 / G4
• provedení traktor: 1 3/8“ 6 zubů
• provedení zařízení: 1 3/8“ 6 zubů

€ bez DPH 42,95

4399

1185

Kč

1799

Kč

€ bez DPH 65,17

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!
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VŠE PRO CHOVATELSTVÍ
» »GRANIT
Farm Cam

» »GRANIT
Solární zdroj 200
Číslo zboží: 580580477

Číslo zboží: 580633

• včetně baterie
• 8000 V, 0,16 J, délka plotu až 3 km
• výdrž 10-14 dnů bez slunečního svitu

• mobilní kamerový dohled nad vaší farmou
• baterie, nabíječka, SD karta
• noční vidění 10 m
• ke sledování v aplikaci

€ bez DPH 125,56

3465

Kč

9999

€ bez DPH 362,27

Kč

Solární zdroj 600
Číslo zboží: 580580478

» »GRANIT
Liz

• včetně baterie
• 9500 V, 0,65 J, délka plotu až 5 km
• výdrž 10-14 dnů bez slunečního svitu

€ bez DPH 130,39

3599

Kč

Solární zdroj 800
Číslo zboží: 580580481

» »GRANIT
Minerální liz

Číslo zboží: 580921

Číslo zboží: 58031997

• sůl,10 kg
• pro skot, koně, prasata, kozy, ovce a
zvěřinu
• obsah sodíku 39%

• 10 kg
• speciálně pro koně
• 38% Sodík a hořčík, jod, železo,
mangan, zinek, kobalt, selen a měď

€ bez DPH 2,85

€ bez DPH 3,33

• včetně baterie
• 10000 V, 0,96 J, délka plotu až 8 km
• výdrž 10-14 dnů bez slunečního svitu

€ bez DPH 164,20

4532

01
02

Kč

79

92

Kč

Kč

» »GRANIT
Držák lizu
Číslo zboží: 58020523
• 230 x 220 mm

€ bez DPH 2,13

59

Kč

» »GRANIT
Vlhkoměr obilí
Číslo zboží: 525525003
• pro 19 obilných plodin
• paměť, průměrování
• LCD display, čeština
• 9 V baterie

€ bez DPH 234,40

6469

Číslo zboží

» »GRANIT
Izolátory

Označení

Provedení

Kč

€

580326

kruhový izolátor

balení (ks): 25

109

3,96

580312

kruhový izolátor s dlouhou
stopkou

s podporou dlouhlou 220 mm, balení (ks): 25

279

10,10

580026

kruhový izolátor

se závitem do dřeva, balení (ks): 50

132

4,78

58010061

závlačný izolátor

balení (ks): 25

87

3,14

Označení

Provedení

Kč/ks

€/ks

580118

pružina brány

roztáhnutelná do 5 m, pozinkovaná pružina Ø 50 mm

92

3,33

580017

bezpečnostní rukojeť brány

s hákem a tažnou pružinou

25

0,92

580029

bezpečnostní rukojeť brány

s okem a tažnou pružinou

36

1,30

Číslo zboží

» »GRANIT
Rukojeti /
pružiny brány
12 \\

Kč

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!

01

02

01

» »GRANIT
Zkoušečka ohradníku
Číslo zboží: 58058040
• 6 LED indikuje napětí na plotu a zařízení
• pro měření napětí na plotu od 0 - 10 000 V.

€ bez DPH 11,06

01

305

Kč

» »GRANIT
Umělohmotný kůl
Číslo zboží: 580485
• délka 105 cm
• dvojitý stupínek
• ocelový bodec
• UV stabilní

32

€ bez DPH 1,16

Číslo zboží

» »GRANIT
Elektrický
plot

02

Kč

Provedení

Kč/ks

€/ks

58058070

90 cm vysoký, 50 m dlouhý

2265

82,08

58058071

106 cm vysoký, 50 m dlouhý.

2799

101,40

58058073

112 cm vysoký, 50 m dlouhý.

3465

125,56

» »GRANIT
Alkalická baterie

02

» »GRANIT
Napájecí jednotka N2000

Číslo zboží: 5801321

Číslo zboží: 580236

•9V
• 170 Ah
• D x Š x V (mm): 185 x 125 x 160

• 230 V
• hospodárná a spolehlivá
• vhodná pro několik sítí
• snadná montáž
• likviduje vegetaci
• s kontrolou oplocením a
ovládáním, ideální pro
profesionální použití

€ bez DPH 28,94

799

Kč

» »GRANIT
Plašička

Číslo zboží: 647647249

€ bez DPH 53,09

1465

Číslo zboží: 580580480
• funguje na stlačený vzduch
• nepotřebuje elektřinu
• až 120 decibelů
• časovač 40 s až 20 min

Kč

€ bez DPH 173,86

Plašič zvěře
Číslo zboží: 647647250
• 12 V, s 2,5 m kabelem se zástrčkou

€ bez DPH 72,42

Kč

€ bez DPH 115,89

» »GRANIT
Plašič zvěře
9 V, s baterií

3199

1999

Kč

4799

Kč

Používáním plašiče chráníte nejen populaci zvěře, ale také sklízené plodiny před kontaminací zdechlinami zvířat.
Riziko zvířecí populace trpící botulismem v důsledku kontaminovaného krmiva je tak minimalizováno.
Zvuk je cílen pouze v zamýšleném směru, takže si toho řidič všimne jen velmi málo.
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!
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NA ZAHRADU A DO LESA

Číslo zboží

» »GRANIT
Ochranná síť
proti ptákům

Velikost (m)

76570080

2x5

76570081

4x5

76570082

8x8

76570083

2 x 10

76570084

4 x 10

» »GRANIT
Zavlažovací vak
» »GRANIT
Zahradní
hadice

€ bez DPH 17,34

479

Kč/ks

€/ks

52

1,88

100

3,62

305

11,06

100

3,62

185

6,71

rašlová pletenina (poly páska) z polyethylenu stabilizovaného
proti UV, velikost ok: 10 x 10 mm
barva: světle zelená

Číslo
zboží

Číslo zboží: 26071567
• 75 l
• efektivní zavlažování po dobu 5 - 8 h
• 100% polyethylen
• plachtovina Super 200 g/m²
• robustní zip od YKK

Označení

Průměr

26071362

Vlastnosti

1/2“ (13 mm)

26071363

1/2“ (13 mm)

26071364

3/4“ (19 mm)

26071365

3/4“ (19 mm)

UV stabilní a odolné
flexibilní za studena od
-20 ° C do +60 ° C
3 vrstvy, křížová vazba

Délka

Kč

€/ks

25 m

249

9,03

50 m

493

17,87

25 m

428

15,51

50 m

804

29,13

Kč

» »GRANIT
Ochranná obuv COMFORT

» »GRANIT
Clip Lift

» »STUBAI
Lopatka

Číslo zboží: 52471360-?

Číslo zboží: 37270593

Číslo zboží: 32270784

• velikost 38 - 48
• třída ochrany proti prořezu 2
• 2,6 mm Perwanger Gore kůže
• podešev VIBRAM s robustním profilem pro vysokou
odolnost proti skluzu
• podšívka Sympatex nebo Tempor Membrane
• vnitřní podešev: prodyšná paměťová pěna 3,5 mm

• pomůcka pro údržbu žacího ústrojí
• pro zahradní traktory a sekačky
• nosnost 300 kg

• 1300 mm
• protiskluzová ergonomická rukojeť
• zápustkově kovaná ocel

€ bez DPH 144,88

€ bez DPH 56,96

€ bez DPH 144,88

3999
14 \\

3999

Kč

Kč

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!

1572

Kč

» »GRANIT
Lesnická helma COMFORT

» »GRANIT
Rukavice proti prořezu

» »GRANIT
Lesnické pásmo

Číslo zboží: 52471262

Číslo zboží: 52470113-?

Číslo zboží: 32271027

• design od 3M
• ergonomický tvar
• sluchátka a ochranné hledí

• velikost 8 - 12
• třída ochrany 1
• zesílené dlaně

• 15 m
• s kovaným háčkem
• silná vratná pružina

€ bez DPH 33,29

€ bez DPH 10,39

€ bez DPH 24,11

919

287

Kč

» »ENDURANCE CARBIDE
Mulčovací kladívko pro lesní frézy

665

Kč

» »EDER
Odkorňovač

Kč

» »EDER
Fréza na kůrovce

Číslo zboží: 32272012

Číslo zboží: 32271084

Číslo zboží: 32271085

• Made in Germany
• SEPPI č. 228.176.02.005
• kované tělo, tvrzené opotřebitelné části
• design pro lepší drcení a delší životnost

• ESG1
• šířka 120 mm, 4 nože
• kompatibilitu s vaší pilou prověřte na webu
• přiobjednat buben spojky a nosič

• 4 nože s roztečí 24 mm
• k rozrušení kůry a omezení rozvoje kůrovce
• kompatibilitu s vaší pilou prověřte na webu
• přiobjednat buben spojky a nosič

€ bez DPH 181,11

€ bez DPH 226,40

€ bez DPH 53,09

1465

Kč

4999

Kč

6249

V sortimentu také: AHWI / Prinoth, FAE, PICURSA

Kč

» »GRANIT
Lesnické lano

» »GRANIT
Kluzný třmen

Číslo zboží: 32271091

Číslo zboží: 32270261

Číslo zboží: 32270767

• 2-t benzínový motor 4,5 HP
• tažná síla 2400 kg
• pro lano 8 - 10 mm

• Ø 12 mm, metráž
• 6 x 26 drátů, 1960 N/mm² s ocelovým jádrem
• vhodné pro lesnické navijáky

• otočný, pro řetěz 7 a 8 mm
• pro lano max. 16 mm
• min. mez pevnosti 9 t

» »EDER
Naviják Powerwinch 1200

€ bez DPH 1358,65

37499

€ bez DPH 3,82
Kč

105

€ bez DPH 8,65
Kč

239

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!

Kč

// 15

PŘIPRAVENI NA CESTY
01

02

Číslo
zboží

01

Označení

Provedení

Rozměry (mm)

14270815
14270816

» »GRANIT
Krycí síť

14270817
14270818
14270819
14270820
14270821

s otočným, robustním
vyztužením hran a
rozpěrnou tyčí
velikost ok: 45 mm
barva: zelená

tloušťka:
2,0 mm

tloušťka:
3,0 mm

Kč/ks

€/ks

2200 x 1500

292

10,58

2700 x 1500

359

13,00

3000 x 2000

425

15,41

3500 x 2000

532

19,28

3500 x 2500

572

20,72

4000 x 2500

599

21,69

4500 x 2500

732

26,52

Dodatečná pomoc pro zajištění nákladu, síť sama o sobě nestačí k zabezpečení zátěže.

» »GRANIT
Držák opěrného kolečka

» »GRANIT
Zajištění proti krádeži

» »GRANIT
Opěrná noha

Číslo zboží: 14270294

Číslo zboží: 14201104

Číslo zboží: 14270292

• pozinkovaný
• ocelový plech
• upevnění (otvory): 2
• vhodné pro Ø trubky: 48 mm

• pro všechny běžné tažné spojky, pozinkované,
vč. zámku U-šroubu
• lze instalovat v zapojeném stavu

• ergonomická, stabilní plastová rukojeť bez ostrých hran
• výška: 600 mm
• Ø trubky: 48 mm
• zatížení ve stoje: 150 kg

€ bez DPH 3,53

97

16 \\

Kč

€ bez DPH 24,11

665

Kč

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!

€ bez DPH 8,16

225

Kč

02

» »GRANIT
Zakládací klín s držákem
Číslo zboží: 14270572

79

• robustní zpracování
• TÜV testováno
• červený
• zatížení 1600 kg

04

Kč

€ bez DPH 2,85
03

» »Winterhoff
Sada univerzální tažné spojky
Číslo zboží: 14270337
• litina
• připojení oje: Ø 35, 40, 45/46, 50/51 mm
• svislé zatížení: 150 kg
• pro brzděné návěsy do 3 000 kg

03

1599

€ bez DPH 57,92

Kč
04

» »GRANIT
Podpěrné kolo automatické
Číslo zboží: 14270286
• pozinkované, plně automaticky sklopné opěrné kolo
s ocelovým ráfkem a našroubovatelnou deskou
• svislé zatížení max. 250 kg
• délka otáčení až 470 mm

1292

€ bez DPH 46,81

Číslo zboží

» »GRANIT
Nájezdové
rampy

Popis (mm)

Kč

Kč

€/ks

14270826

zahnuté 1500 mm, zatížení na pár 400 kg

2132

77,25

14270830

zahnuté 2000 mm, zatížení na pár 400 kg

2932

106,23

14270825

rovné 1500 mm, zatížení na pár 400 kg

2132

77,25

14270828

rovné 2000 mm, zatížení na pár 400 kg

2932

106,23

14270829

rovné 2000 mm, zatížení na pár 1000 kg

4665

169,03

14270832

rovné 2500 mm, zatížení na pár 1000 kg

5865

212,51

14270834

rovné 3000 mm, zatížení na pár 1000 kg

8532

309,13

Cena za pár. Nevhodné pro řetězová vozidla. Zatížitelnost je závislá na rozestupu náprav.

» »GRANIT
Vlečné lano

» »GRANIT
Box pro zajištění nákladu

» »GRANIT
Kurta

Číslo zboží: 5008140PA05S2

Číslo zboží: 500200024004030

Číslo zboží: 14270786A

• 6 m, červené
• tažná síla 35 t
• k tažení těžkých kolových strojů
• 2 smyčky

• 4 m, šířka 50 mm
• lomová síla 2500 daN
• s ráčnou a háky

• 1x box
• 1x krycí síť 2,3 x 1,4 m
• 1x zakládací klín, červený
• 1x zajištění proti krádeži se zámkem
• 1x adaptér z 13 na 7 pól
• 2x kurta 4 m

€ bez DPH 48,26

1332

Kč

€ bez DPH 7,68

212

€ bez DPH 144,88
Kč

3999

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!

Kč
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PROSTĚ LEPŠÍ NÁŘADÍ
» »GRANIT BLACK EDITION
Dílenský vozík Ultra heavy, vybavený,
216 ks
Číslo zboží: 7301018
• Vysoce kvalitní pracovní plocha ze dřeva 30 mm
• Celkové zatížení: 520 kg
• Skříň s uzamykatelnými dveřmi
• Včetně dvou odkládacích polic
• Zásuvky s kuličkovými ložisky s bezpečnostními madly
(nosnost 25, 30 a 40 kg)
• 6 zásuvek: 570 × 410 × 83 mm
• 2 zásuvky: 570 × 410 × 112 mm
• 2 zásuvky: 570 × 410 × 228 mm
• Tři identické zámky včetně čtyř klíčů
• Včetně osmi držáků nástrojů
• Čtyři uzamykatelná otočná kolečka
S 6 vysoce kvalitními vložkami, vybavenými profesionálním
nářadím ze série BLACK EDITION
• Sada nástrčných klíčů 1/2“ + 1/4“ 95 ks
• Sada nástrčných klíčů 3/4“ 19 ks
• Sada dvojitých otevřených a kombinovaných klíčů, 28 ks
• Sada šroubováků a klíčů, 19 ks
• Sada vložek s kladivem, pilníky a příslušenstvím, 12 ks
• Sada vložek s kleštěmi, 11 ks

€ bez DPH 1557,93

42999

Kč

» »GRANIT BLACK EDITION
Prodloužení na klíče

» »GRANIT BLACK EDITION
Magnetický držák nářadí

Číslo zboží: 7301305

Číslo zboží: 7301905

• prodloužení páky pro uvolnění pevných šroubů
• pro těžko přístupná místa
• vhodné pro očkové a otevřené klíče od 10 mm do 34 mm
• délka: 400 mm
• materiál: chrom-vanadová ocel

• délka: 50 cm
• včetně upevňovacího materiálu
(4x šrouby, 4x hmoždinky)

732

€ bez DPH 26,52

€ bez DPH 17,83

492

Kč

» »GRANIT BLACK EDITION
Sada O-kroužků a nářadí

» »GRANIT BLACK EDITION
Sada pojistných kroužků a nářadí

Číslo zboží: 7309009

Číslo zboží: 7309010

Obsah:
1x třídící kufřík O-kroužky malé, 700 kusů. Rozměry: 3 x 2 až 24 x 3 mm
1x třídící kufřík O-kroužky velké, 140 kusů. Rozměry: 25 x 3 až 42 x 3 mm
1x třídící kufřík 12 fochů nevybavený
1x nástěnný držák pro 4 kufříky na sortiment

Obsah:
1x kufřík pojistných kroužků (vnitřních) DIN 472, 180 kusů
rozměry: 15 x 1 až 38 x 1,5 mm
1x kufřík pojistných kroužků (vnější) DIN 471, 180 kusů.
rozměry: 8 x 0,8 až 34 x 1,5 mm
1x třídící kufřík 12 fochů nevybavený
1x nástěnný držák pro
4 kufříky na sortiment

Včetně sady háčků
BLACK EDITION,
4 ks.

€ bez DPH 193,19

Včetně sady kleští na
pojistné kroužky
BLACK EDITION, 4 ks.

5332

€ bez DPH 217,34

18 \\

Kč

5999

Kč

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!

Kč

TUDY ROVNOU K VOZÍKU
» »GRANIT BLACK EDITION
Úhlový klíč s HeavyGrip rukojetí, 9 ks

» »GRANIT BLACK EDITION
Sada nástrčných klíčů, 181 ks

Číslo zboží: 7301650

Číslo zboží: 7301001

• snadno uvolní opotřebované a zrezivělé šrouby
• dlouhá verze s kulovou hlavou
• pohon HeavyGrip na krátké straně
• kulová hlava na dlouhé straně s magnetem (od 3 mm)
• šestihranný nástrčný klíč
• kalená ocel S2
• v praktickém plastovém držáku
• obsah: 1x 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8.; 10 mm

• 1/4“, 3/8“, 1/2“ sady ráčny a ořechů
• ráčny se 72 zuby
• chrom-vanadová ocel
• matně pochromovaná, satinovaná povrchová úprava
• stabilní kufr s organizačním systémem

€ bez DPH 15,41

425

€ bez DPH 106,23

2932

Kč

» »GRANIT BLACK EDITION
Sada ráčnových klíčů HeavyGrip, 6 ks

Kč

» »GRANIT BLACK EDITION
Sada kloubových ráčnových klíčů, 6 ks

Číslo zboží: 7301353

Číslo zboží: 7301347

• snadno povolí až 80% opotřebovaných a zrezivělých šestihranných šroubů
• ráčna se 72 zuby
• úhel zpětného chodu 5° pro práci ve stísněných prostorech
• chrom-vanadová ocel
• matně pochromovaná, satinovaná povrchová úprava
• otočení vpravo / vlevo lze přepnout páčkou
• v praktickém rolovacím pouzdře
• obsah: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm

• ráčnový kroužek lze sklopit o 180 °
• se 72 zuby
• úhel 5° pro práci ve stísněných prostorech
• chrom-vanadová ocel
• matně pochromovaná, satinovaná povrchová úprava
• otáčení doleva / doprava otočením klíče
• v praktické rolovací taška
• obsah: 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm

€ bez DPH 43,43

€ bez DPH 48,26

1199

Kč

1332

Kč

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!

// 19

VE VAŠEM REGIONU JSME PRO VÁS!

VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE GRANIT
VÁŠ SILNÝ PARTNER V SERVISU A VÝBĚRU

Jako odborní prodejci zemědělských strojů Vám nabízíme osobní poradenství a
technické know-how. Díky naší rozsáhlé zkušenosti Vám můžeme být po boku při všech
dotazech a problémech kolem Vaší zemědělské techniky jako důvěryhodný partner.
Garantujeme Vám vždy rychlý a kvalitní servis. Samozřejmě také ve speciálních a
komplikovaných záležitostech.
Často se dají závady a potřeby zjistit jen při osobním rozhovoru. A také při zajišťování
správných náhradních a opotřebitelných dílů se dobrá rada nedá ničím nahradit.
Pomůžeme Vám najít perfektní produkt a můžeme ukázat výhodnější alternativy. Přitom
dosáhneme díky našemu Partnerství GRANIT na v Evropě nejširší sortiment v náhradních
dílech pro zemědělství.
Kdykoli Vám budeme rádi nápomocni radou i skutkem a těšíme se na viděnou.

