
TO NEJLEPŠÍ
PRO PODZIM

PL ATNOS T  01.10.  -  31.12.2022

TUDY ROVNOU  
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171104

Číslo zboží: 7304502

GRANIT BLACK EDITION  
Aku LED inspekční lampa BEX 
3 v 1

Top cena

Kč bez DPH

545

Číslo zboží: 11097442

PROBOSS  
Sedadlo AS3510, vzduchové 
odpružení

Top cena

Kč bez DPH

24.999

Číslo zboží: 52470154-L

GRANIT  
Ochranné kalhoty COMFORT 

Top cena

Kč bez DPH

2.665

GRANIT PARTS k.s. • Karlov 1119 • 594 01 Velké Meziříčí
Ceny v CZK a € bez DPH. K dostání u participujících dealerů Partnershop GRANIT. Další informace na www.granit-parts.cz/service/supportyourlocalpartner



 GRANIT BLACK EDITION  
NOVÝ ČISTIČ BRZD PLUS

VÝHODY:
• bez alergenních par
• bez 80/110 speciálního benzínu
• 100% bez n-Hexanu
• se syntetickým uhlovodíkem
• s acetonem
• s isopropanolem

• snížené požární riziko
• nehořlavý pohon,  
 nemůže nastat zahoření 
• vysoká elektrická vodivost
• výše spodní hranice exploze >= 1,5 Vol%

• multifunkční použití
• výborný proti ojejovým a tukovým nečistotám 
• dobrý proti polarizujícím nečistotám jako soli,  
 kovy a prach
• dobrý proti nečistotám po lakování 
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NOVINKY

 » GRANIT BLACK EDITION
Vozík DynamicPro Service, vybav. 195 ks
Dílenský vozík DynamicPro (11096295), včetně držáku na notebook 
(11052026) a 5 vysoce kvalitních sad vložek pro 5 zásuvek  
Obah:  
• 7303000 sada vložek 1/1 nástrčné klíče 1/2“ a 1/4“ 95 ks  
• 7303002 sada vložek 1/1 klíče na šrouby 28 ks  
• 7303003 sada vložek 1/1 šroubováky 36 ks  
• 7303005 sada vložek 1/1 kladiva, pilníky a příslušenství 26 ks  
• 7303006 sada vložek 1/1 kleště 10 ks 
Číslo zboží: 11255671 

 » GRANIT BLACK EDITION
Čistič brzd Plus
Čistič se sníženým fyziologickým namáháním pro údržbu, opravy a mon-
tážní práce v řemeslném sektoru. Odstraňuje a rozpouští mastné nečistoty, 
mastnotu a silikon na brzdových kotoučích, dílech spojky, převodových 
dílech, lanech, dílech nářadí atd.  
 
ECO vlastnosti  
• bez mikroplastů  
• neobsahuje sloučeniny fluoru  
• bez alergenních parfemací  
• bez n-hexanu  
• stlačená pohonná hmota C02  
 
Vlastnosti:  
• S acetonem  
• Odstraňuje olej, mastnotu, pryskyřici a silikon  
• Váže a smývá prach z oděru  
• Vysoký tlak stříkání pro optimalizovaný čisticí účinek  
 i na těžko přístupných místech  
• Snížení rizika požáru a následků požáru  
• Dolní mez výbušnost i> vol. 1,5 %

Číslo zboží: 11029038  

 » GRANIT BLACK EDITION
Servisní dílenský vozík
• vysoce kvalitní konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm  
• vysoká stabilita  
• verze se 3 úrovněmi  
 - horní a spodní úrovně: 678 x 463 x 57 mm  
 - střední úrovně: 678 x 398 x 55 mm  
• každé patro s protiskluzovou podložkou  
• s masivním úchopem pro bezpečný posuv vozíku  
• se 2 otočnými a 2 pevnými kolečky o průměru 125 mm  
• včetně držáku na plechovky  
• práškově lakovaný, lesklý černý

Číslo zboží: 11096297 

1690.00
€/kus 38.345 KČ

245.00
€/kus

5.559 KČ

3.99
€/kus

90 KČ
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 » GRANIT BLACK EDITION
Akumulátorový LED reflektor BEX 4000
• 40W LED bateriový reflektor s COB LED (6500K)  
• 11,1 V 4400 mAh Li-Ion baterie s indikátorem  
 stavu baterie a nabití  
• 3 nastavitelné úrovně osvětlení  
 - Režim vysokého výkonu: 4000 lm (±10%) /  
  doba svícení: 1,5 hod. (±15 min)  
 - Normální mód: 1600lm (±10%) /  
  doba svícení: 4,0 hod. (±30 min) 
 -Eko režim: 800 lm (±5%) /  
  doba svícení: 9,0 hod. (±30 min)  
• rukojeť lze otočit o 180°

Číslo zboží: 11011199 

 » GRANIT BLACK EDITION
Akumulátorová LED dílenská lampa  
BEX 700
• Hlavní pracovní světlo se stmívatelnou vysoce  
 výkonnou COB LED 70-700 lm  
• přídavné bodové světlo  
• otočné o 180° vodorovně i svisle  
• s magnetickou základnou a výklopným hákem  
• Li-Ion baterie 3,7 V / 2 600 mAh s indikátorem  
 úrovně nabití  
• Doba svícení: až 16 hodin  
• Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny  
• Včetně USB nabíjecího kabelu  
• Ochrana IP54 a IK07

Číslo zboží: 7304500 

 » GRANIT BLACK EDITION
Akumulátorová LED dílenská lampa  
BEX 3 v 1
• Hlavní pracovní světlo vpředu s vysoce  
 výkonnou COB LED 200/100 lm  
• Hlavní pracovní světlo na zadní straně s  
 vysoce výkonnou COB LED 180 lm  
• Přídavné bodové světlo (80 lm SMD LED)  
 pro přesné osvětlení  
• Ultra tenký design (6 mm) a se svislým  
 nastavením 180°  
• s magnetickou základnou  
• Li-Ion baterie 3,7 V / 700 mAh  
• Doba svícení: až 3,5 hodin  
• Doba nabíjení: přibližně 2,5 hodiny  
• Včetně USB nabíjecího kabelu  
• IP54 a IK07 chráněné

Číslo zboží: 7304502 

 » GRANIT BLACK EDITION
Sada nástrčných klíčů HeavyGrip, 1/4“, 1/2“, 25 ks.
Řešení problémů pro každou dílnu!  
• nástrčné ořechy HeavyGrip povolují až 85% opotřebovaných  
 šestihranných šroubů  
• chrom-vanadová ocel  
• matný satén  
• stabilní ráčna s jemným ozubením pro vysoké zatížení  
• ráčna: 72 zubů s funkcí rychlého uvolnění  
• nově vyvinuté dvousložkové rukojeti  
• rychlá výměna nástrčných ořechů díky tlačítkovému zámku  
• otočení vpravo / vlevo lze přepnout pomocí páčky  
• ve vysoce kvalitním, velmi stabilním kufříku na nářadí BLACK EDITION s  
 organizačním systémem

Obsah:  
• 1/4“, 1/2“ reverzibilní ráčna, 72 zubů  
• 1/4“ nástrčný ořech HeavyGrip,  
 6/7/8/9/10/12/13 mm  
• 1/2“ nástrčný ořech HeavyGrip,  
 10/11/12/13/16/17/19/20/21/22/ 
 24/27/30/32 mm  
• 1/2“ nástavec 125 mm  
• 1/4“ nástavec 100 mm 
Pohon (palce): 1/4“, 1/2“

Číslo zboží: 7302025 

 » GRANIT BLACK EDITION
Sada nářadí, 25 ks
Obsah:  
• Dvojitý otevřený klíč 8x9, 10x11, 12x13, 17x19 mm  
• Douočkový ráčnový klíč 10x19 - 13x17 mm  
• Instalatérské kleště, 180 mm  
• Sada úhlových klíčů s vnitřním šestihranem, 10 ks  
• Šroubováky: PH1, PH2, plochý: 3, 4, 5,5 mm  
• Hliníkový teleskopický magnetický držák  
• Hliníkové teleskopické zrcátko  
• Měrky vůle ventilů,  
 20 listů 0,05-1 mm  
 
Skladování ve vysoce kvalitní textilní  
tašce GRANIT BLACK EDITION

Číslo zboží: 7302222 

 » GRANIT BLACK EDITION
Sada šroubováků, 6 ks
Popis:  
• s dvousložkovou rukojetí umožňuje vysoký přenos výkonu bez prokluzu  
• čepel ze speciální oceli, kulatá  
• s šestihranem pro vyšší přenos síly (od 5,5 mm)  
• Identifikace držadla pro snadné nalezení a třídění šroubováků

Obsah: 
 • PH1, PH2 s hnacím šestihranem  
• ploché 5,5, 6,5 mm s šestihranem  
• ploché, 3, 4 mm

Číslo zboží: 7301465 

59.90
€/kus 1.359 KČ

139.00
€/kus

3.154 KČ

229.00
€/kus

5.196 KČ

45.00
€/kus

1.021 KČ

24.00
€/kus

545 KČ

19.90
€/kus

451 KČ
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PROSTĚ LEPŠÍ NÁŘADÍ

 » GRANIT BLACK EDITION
Sada klíčových pilníků, 6 ks
• s 2-komponentní rukojetí umožňuje bezpečnou práci  
 bez uklouznutí  
• Vhodné pro obrábění oceli, plastů a dřeva  
• Speciální ocel  
Obah:  
• 1x plochý bodový pilník 100 mm  
• 1x plochý pilník 100 mm  
• 1x tříhranný pilník, 100 mm  
• 1x čtyřhranný pilník, 100 mm  
• 1x kulatý pilník, 100 mm  
• 1x půlkruhový pilník, 100 mm

Číslo zboží: 11045406 

 » GRANIT BLACK EDITION
Sada šroubováků, 17 ks
Popis:  
• Čepel ze speciální oceli  
• dvousložková rukojeť  
• ve vysoce kvalitním, velmi stabilním kufříku  
 GRANIT BLACK EDITION s organizačním systémem  
 
Obsah:  
• PH 1, 2, 3  
• PZ 1, 2, 3  
• Plochý 2,5 mm  
• Plochý s úderovou čepičkou: 4, 5,5, 6,5, 8  
 (od 5,5 mm s hnacím šestihranem)  
• T10, T15, T20, T25, T27, T30

Číslo zboží: 7301464 

 » GRANIT BLACK EDITION
1/2“ momentový klíč
Popis:  
• Snadno čitelný dvojitý displej Nm / lbf-ft  
• Hlasitý cvakavý zvuk a silný impuls při dosažení  
 požadovaného točivého momentu  
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť  
• Plně pochromovaná matná ocelová trubka  
• Tlačítko pro spolehlivé zablokování nastavení točivého momentu  
• Tolerance točivého momentu ± 3%  
• Včetně kalibračního listu a sériového čísla  
• ve vysoce kvalitním, velmi stabilním kufříku BLACK EDITION s organizačním systémem

Výstup: 12,5 mm (1/2“) 
Točivý moment (Nm): 40 - 200 
Rozdělení stupnice: 1.00 Nm

Číslo zboží: 7301341 

 » GRANIT BLACK EDITION
Dílenské pilníky, 5-dílná sada
Popis:  
• Sada 5 dílenských pilníků s ergonomickými 2-komponentními úchyty  
• Vhodné pro obrábění oceli, plastů a dřeva  
• Speciální ocel  
• Zdvih 2 
Obsah:  
• 1x plochý pilník 200 mm  
• 1x tříhranný pilník, 200 mm  
• 1x čtyřhranný pilník, 200 mm  
• 1x kulatý pilník, 200 mm  
• 1x půlkruhový pilník, 200 mm

Číslo zboží: 7301469 

 » GRANIT BLACK EDITION
3/4“ momentový klíč
Popis:  
• Snadno čitelný dvojitý displej Nm / lbf-ft  
• Hlasitý cvakavý zvuk a silný impuls při dosažení  
 požadovaného točivého momentu  
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť  
• Plně pochromovaná matná ocelová trubka  
• Tlačítko pro spolehlivé zablokování nastavení točivého momentu  
• Tolerance točivého momentu ± 3%  
• Včetně kalibračního listu a sériového čísla  
• ve vysoce kvalitním, velmi stabilním kufříku BLACK EDITION s organizačním systémem

Výstup: 20 mm (3/4“) 
Točivý moment (Nm): 150 - 800 
Rozdělení stupnice: 5.00 Nm

Číslo zboží: 7301342 

22.50
€/kus 511 KČ 39.90

€/kus 905 KČ

75.00
€/kus

1.702 KČ

380.00
€/kus

8.622 KČ

99.00
€/kus

2.246 KČ
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FIT NA ZIMNÍ SEZÓNU

01
01

02

 » GRANIT
Startovací sprej
• studený startér pro všechny naftové a benzínové motory  
• chrání baterii a motor  
• nabízí bezpečný studený start i při nízkých teplotách  
• objem 400 ml

Číslo zboží: 320320004 

Chlorid hořečnatý
• Protimrazová ochrana pro plnění pneumatik  
 traktoru vodou  
• kontejner: 25 kg  
 
Chemické / technické údaje:  
• Chlorid hořečnatý (MgCl2): 47,2%  
• pH - hodnota nasyceného roztoku: 5,5  
• Teplota rozkladu: 120 °C  
• Barva: bílá / nažloutlá

Číslo zboží: 21088886 GEB25 

02
 » GRANIT
Odstraňovač rzi ledem
• chlazení povrchu materiálu na -40°C  
• neobsahuje pryskyřice, kyseliny a silikony  
• kompatibilní s gumou a těsněním  
• objem 500 ml

Číslo zboží: 320320118 

Číslo zboží Balení €/kus Kč

2105600203 5 l kanystr 26.04 719

2105660401 20 l kanystr 94.17 2.599

 » GRANIT
Olej ve spreji
• tekutý antikorozní prostředek neobsahující rozpouštědla  
• Oblasti použití: pro motorová vozidla, zemědělské stroje a zařízení  
• bez grafitu a MoS2  
• produkt vytváří tenký, mastný film.  
• používejte se stříkacími pistolemi, štětci a ručním postřikovačem  
 
vlastnosti:  
• barva: světle žlutá  
• kompatibilní s neželeznými kovy  
• dobrá ochrana proti korozi

 » GRANIT
SP - MIX BOX montážní zátka
• všechny typy hadic a potrubí lze hermeticky uzavřít  
• při demontáži, opravách a výměnách hydraulických  
 součástí zabrání únikům olejů a chemikálií a  
 poškození životního prostředí

Číslo zboží: 81505403 

3.95
€/kus

109 KČ

5.62
€/kus

155 KČ

31.49
€/kus

869 KČ

WEBSHOP
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PERFEKTNĚ VYBAVENO
0101

 » GRANIT
Silikonový sprej
• vyživuje, chrání, maže a izoluje bez mastnoty  
• odstraňuje vrzající a pískající zvuky  
• udržuje gumu elastickou a zabraňuje zamrzání  
 kaučuku dveří a kufru  
• objem 400 ml

Číslo zboží: 320320011 

02

02

 » GRANIT
Přilnavý sprejový tuk
• bílé přilnavé mazivo odolné vůči vodě a  
 teplotě až do +200°C  
• mimořádně adhezivní dlouhodobé mazivo pro  
 mazání řetězů, ozubených kol, tyčí, válečků,   
 ocelových lan a pružin.  
• odolný proti korozi a opotřebení  
• vytváří trvalý, nestékající mazací film  
• objem 400ml

Číslo zboží: 320320035 

 » GRANIT
Odstraňovač pryskyřice
• odstraňuje stromovou pryskyřici z motor.  
 pil a plotových nůžek  
• zařízen k odstranění pryskyřic  
 a ptačinců z lakovaných, skleněných,  
 chromových a plastových povrchů  
• objem 500 ml

Číslo zboží: 320320122 

 » GRANIT
Nástřikové lepidlo
• Silný přilnavý efekt  
• Rychlé schnutí  
• Odolné vůči vodě a benzínu  
• Provozní teplota -30°C až +80°C,  
 krátkodobě (do 1 hodiny) +100°C  
• rovnoměrný rozstřik  
• Lepí tkaniny, pěnu, kůži, papír,   
 lepenku, krytiny z plastu, vinylu,  
 izolační rohože a pryže  
• objem 400 ml

Číslo zboží: 320320135 

 » GRANIT
Montání lepidlo bílé
S OKAMŽITOU POČÁTEČNÍ ODPOVĚDNOSTÍ  
• Barva: bílá  
• bez izokyanátu a silikonu  
• lze přelakovat a přetřít  
• brousitelné, bez zápachu  
• trvale elastické a univerzálně použitelné  
• objem 310 ml

Číslo zboží: 320320097 

 » GRANIT
Univerzální čisticí ubrousky
• savé, oboustranné, antibakteriální, šetrné k pokožce,  
 jemné a silné s mikrokuličkami  
• šetrné k životnímu prostředí a pokožce  
• znovu uzavíratelné obaly  
• k čištění rukou, nástrojů a povrchů.  
• obsah: 80 ubrousků

Číslo zboží: 320320095 

 » GRANIT
Zkoušečka ochrany proti mrazu
• pro rychlou a přesnou kontrolu hladiny  
 nemrznoucí směsi  
• pro etylenglykol (etandiol) - směsi vody v chladicích  
 okruzích (traktory, užitková vozidla, automobily atd.)  
• možná vizuální kontrola rzi a jiných nečistot  
• lze použít i při okolní teplotě nižší než 10°C  
• Kyvadlový displej (až -43°C/-45°F)

Číslo zboží: 11045408 

5.76
€/kus

159 KČ

8.66
€/kus

239 KČ

13.00
€/kus

359 KČ

5.40
€/kus

149 KČ

8.66
€/kus

239 KČ

3.95
€/kus

109 KČ

4.67
€/kus

129 KČ
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 » GRANIT
Misková napáječka
• Litinová mísa, smaltovaná  
• Mosazný trubkový ventil s hladkým chodem,  
 hladký průtok vody, žádné rozstřikování  
• 1/2“ trubkové připojení, shora a zdola

Číslo zboží: 580763 

 » HEINIGER
Postřihovací stroj
• Xplorer pro koně a skot se 2 Aku 
• Aku: 10,8 Volt Lithium-Ion, 2 600 mAh  
• Aku nabíjecí doba: 60 - 70 minut  
• rychlost: 2 450 dvojitých zdvihů /min. 
Provedení:  
Bezdrátový zastřihovač Xplorer je vybaven nejnovější technologií baterií Lilon.  
To umožňuje nejen až dvě hodiny bezdrátového stříhání, ale také eliminuje riziko 
paměťového efektu. Díky jedinečnému dvojitému ozubenému kolu je výkon optimálně 
přenášen z motoru na stříhací hlavu. Praktický LED displej na nabíječce zobrazuje  
aktuální úroveň nabití baterie. Střihač je velmi tichý a velmi lehký. 
Technická data:  
• 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

Číslo zboží: 58070257 
 » GRANIT
Kartáč na krávy
• Zvýšení výtěžnosti mléka  
• Přírůstek hmotnosti u hovězího dobytka (eliminuje parazity)  
• Méně případů svrabu, vší a lišejníků  
• Krátké lesklé vlasy  
• Výška (mm): 900  
• Počet kroužků kartáče: 20

Číslo zboží: 58050109 

 » GRANIT
Napáječka
• pro krávy a koně  
• 1/2“ trubkové připojení shora a zdola

Číslo zboží: 580700 

Práškovaný povrch

16.99
€/kus

469 KČ

28.94
€/kus

799 KČ

543.44
€/kus

14.999 KČ

543.44
€/kus

14.999 KČ
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DOBŘE VYBAVENÉ

 » GRANIT
FarmCam 360 HR
Flexibilní a mobilní 360° WiFi monitorovací 
kamera pro vnitřní i venkovní použití.  
• Motorické otáčení a naklápění  
• 360° výhled do všech stran bez slepých míst  
• Funkce nočního vidění

Číslo zboží: 11028451 

 » GRANIT
Infračervený zářič
Provedení:  
• všechna zařízení jsou podrobena testu GS  
• méně hromadění tepla na objímce díky zlepšené cirkulaci vzduchu,  
 což má za následek delší životnost infračervené žárovky  
• zařízení je chráněno proti kapající vodě  
• kabel 5 m  
• testováno podle norem EU 60335-1 a 60335-2  
• vhodné pouze pro infračervené lampy do 175 wattů  
• bez světel

Číslo zboží: 58070603 

 » GRANIT
Infračervená žárovka
• pro sálavé topení 58070603  
• 150 wattů  
• červená

Číslo zboží: 58070609 

 » BLUELINE
Kloubový hřídel
Lz (mm): 710 
Konstrukční velikost: F21 
Profilové párování: G1 / G2 
Provedení - traktor: 1 3/8“ 6 zubů 
Provedení - přístroj: 1 3/8“ 6 zubů 
Velikost kříže na straně traktoru (mm): 22 x 54,8 
Velikost kříže strany zařízení (mm): 22 x 54,8

Číslo zboží: 377071021912 

 » BLUELINE
Kloubový hřídel
Lz (mm): 860 
Konstrukční velikost: F22 
Profilové párování: G3 / G4 
Provedení - traktor: 1 3/8“ 6 zubů 
Provedení - přístroj: 1 3/8“ 6 zubů 
Velikost kříže na straně traktoru (mm): 24 x 61 
Velikost kříže strany zařízení (mm): 24 x 61

Číslo zboží: 377086022912 

53.22
€/kus

1.469 KČ

65.91
€/kus

1.819 KČ

344.17
€/kus 9.499 KČ5.40

€/kus 149 KČ

15.89
€/kus 439 KČ
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Číslo zboží Kategorie Provedení A (mm) B (mm) C (mm) €/kus Kč

20012056 1 / 2 standard 19 50 51 3.00 83

20012058 2 standard 25,4 50 51 2.13 59

20012061 2 / 3 standard 25,4 60 51 3.43 95

20012064 3 standard 32 60 51 3.19 88

 » GRANIT
Koule třetího bodu

Číslo zboží Kategorie Provedení A (mm) B (mm) C (mm) €/kus Kč

20011128 2 standard 28 56 45 2.32 64

20011130 2 / 3 standard 28 64 45 3.09 85

20011132 3 standard 37 64 45 3.09 85

 » GRANIT
Koule do ramen

Číslo zboží Kategorie A (mm) B (mm) €/kus Kč

20011114 1 22 44 6.52 180

20011115 1 / 2 22 56 6.81 188

20011117 2 28 56 5.70 157

 » GRANIT
Koule s límcem

BA

Číslo zboží Kategorie A (mm) B (mm) €/kus Kč

20011119 3 / 2 38 56 6.71 185

20011121 2 / 3 28 64 6.47 179

20011123 3 37 64 6.57 181

 » GRANIT
Koule s límcem

BA

A

C

B

C

B A

 » GRANIT
Hák spodního závěsu
původní výrobce 
B (mm): 34 
C (mm): 115

Číslo zboží: 20088002 

 » GRANIT
Zrcátko
Referenční číslo: 0.010.3564.0

• nevyhřívané  
• pro tyč Ø 18 mm  
• široký úhel

Číslo zboží: 65404062 

 » GRANIT
Nádrž
• 12 V  
• 1,5 L  
• univerzální s držákem a pumpičkou

Číslo zboží: 65499114 

 » GRANIT
Lišta stěrače
Referenční číslo: New Holland: 73329276

• individuální použití jako standardní stírací lišta  
• včetně adaptéru pro ff. vstup: Bajonetové, hákové a šroubové připevnění

Číslo zboží: 6549981822 

55.76
€/kus

1.539 KČ

22.43
€/kus

619 KČ

14.44
€/kus

399 KČ

3.59
€/kus

99 KČ
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POHODLÍ JE TEN ROZDÍL

01

01

02

02

 » GRANIT
Potah sedadel
• velur  
• vhodné pro sedačky  
 Grammer 721, 722, 731

Číslo zboží: 24000127 

 » GRANIT
Vyhřívání sedadel
• 12 V  
• snadná údržba, nízká spotřeba energie  
• připojení k zapalovači cigaret  
• vhodné pro mnoho velikostí sedadel  
• s vestavěným termostatem a pojistkou

Číslo zboží: 24020035 

 » GRANIT
Potah sedadla
• šedá  
• vhodné pro automobily 
Šířka (cm): 75 
Hloubka (cm): 60 
Šířka opěrky (mm): 74 
Výška opěrky (cm): 73

Číslo zboží: 24000107 

 » PROBOSS
Sedadlo AS3510, vzduchové  
odpružení
Technická data:  
• Vzduchové odpružení s 12voltovým  
 kompresorem  
• Podélné horizontální odpružení  
• plynulé nastavení výšky  
• Podélné nastavení:  
• Nastavení sklonu opěradla  
• podpora meziobratlových plotének  
• nastavitelné područky Comfort Plus  
• nastavitelné prodloužení zad  
• rotace max. 20° vpravo / vlevo  

• Šířka sedáku sedadla 510 mm  
• Výška sedadla 270–370 mm  
• Hmotnost 39,5 kg  
• Schránka na dokumenty na opěradle  
• Nastavení hloubky sedáku  
• Nastavení sklonu sedáku  
• 5-cestný nastavitelný tlumič

Číslo zboží: 11097442 

 » PROBOSS
Sedadlo AS3520, vzduchové 
odpružení
Technická data:  
• Vzduchové odpružení s 12voltovým  
 kompresorem  
• Podélné horizontální odpružení  
• plynulé nastavení výšky  
• Podélné nastavení:  
• Nastavení sklonu opěradla  
• podpora meziobratlových plotének  
• nastavitelné područky Comfort Plus  
• nastavitelné prodloužení zad  

• nastavitelný tlumič nárazů  
• rotace max. 20° vpravo / vlevo  
• Šířka sedáku sedadla 520 mm  
• Výška sedadla 270-370 mm  
• Hmotnost 39,5 kg

Číslo zboží: 2408803520 

53.22
€/kus

1.469 KČ

9.75
€/kus

269 KČ

 » GRANIT
Potah sedadla
• černé  
• vhodné pro velká sedadla traktoru 
Šířka (cm): 63 
Hloubka (cm): 42 
Šířka opěrky (mm): 63 
Výška opěrky (cm): 58

Číslo zboží: 24000101 
19.53

€/kus

539 KČ

24.24
€/kus

669 KČ

778.95
€/kus 21.499 KČ905.76

€/kus 24.999 KČ
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01

01

 » GRANIT
Kabinový filtr
MANN-č.: CU4197.2  
Fendt OE: H816810140071

Číslo zboží: 8003118 

02

02

 » GRANIT
Zimní aditivum do nafty
• Zlepšení ochrany proti chladu o:  
1 : 1000 = -3 °C  
1 : 500 = -6 °C  
1 : 200 = -12 °C  
950 ml 
Balení: 950 ml

Číslo zboží: 320320107 

 » GRANIT
Ruční pákové sudové čerpadlo
• Pro čerpání topného oleje, motorového  
 oleje a nafty  
• S válcovým závitem 1 1/2“ & 2“  
• Pro barely 60 + 200 l  
• Rychlost dodávky: cca 300 ml / zdvih

Číslo zboží: 50099041 

 » GRANIT
Motorový olej
Motorový olej LL SAE 10W-40 je motorový olej šetřící palivo s nízkým třením  
vyrobený z nekonvenčních základních olejů a syntetických olejů.  
Je navržen pro použití v benzínových a naftových motorech a také v  
turbodmychadlových motorech a vozidlech s katalyzátorem.  
 
Klasifikace: API SL, API CF,  
ACEA A3, ACEA B4  
Kontejner: 20 l

Číslo zboží: 21010W-40 GEB20 

 » PRESSOL
Sada trychtýřů, 6 ks
• 6 trychtýřů  
• Ø 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm  
• s odnímatelným mosazným sítem

Číslo zboží: 50002372043 

9.75
€/kus

269 KČ

78.21
€/kus

2.159 KČ

13.73
€/kus

379 KČ

12.28
€/kus

339 KČ

23.14
€/kus

639 KČ

 » GRANIT
Palivový filtr
Přípoj hadice: 6 mm, 8 mm  
MANN-č.: WK31/2  
Fleetguard č.: FF5480

Číslo zboží: 8001028 1.20
€/kus

33 KČ
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VŽDY PŘIPRAVEN

01

01

 » GRANIT
Palivový filtr
MANN-č.: P917x  
Fleetguard č.: FF167A  
Donaldson č.: P55-6245

Číslo zboží: 8001015 

02
02

 » GRANIT
Filtr motorového oleje
MANN-č.: WK67/1  
Fleetguard č.: FL3692

Číslo zboží: 8002032 

 » MANN FILTER
Filtr motorového oleje
GRANIT č.: 8002030  
Fleetguard č.: FL3402

Číslo zboží: 565W940 

 » FLEETGUARD
Filtr motorového oleje
MANN-č.: W9019  
GRANIT č.: 8002221

Číslo zboží: 739LF16117 

 » HIFI
Palivový filtr
Přípoj hadice: 8,5 mm  
MANN-č.: WK4002  
Fleetguard č.: FF5430

Číslo zboží: 5674706 

 » MANN FILTER
Palivový filtr
GRANIT č.: 8001007  
Fleetguard č.: FF5018

Číslo zboží: 565WK731 

 » FLEETGUARD
Palivový filtr
Přípoj hadice: 10 mm  
Hifi č.: SN149

Číslo zboží: 739FF149 

3.22
€/kus

89 KČ

8.16
€/kus

225 KČ

17.83
€/kus

492 KČ

5.27
€/kus

145 KČ

1.78
€/kus

49 KČ

6.23
€/kus

172 KČ

2.14
€/kus

59 KČ

 » HIFI
Filtrační patrona
Srovnávací č.: DZ105100  
vhodné pro mnoho běžných modelů John Deere 
řady 5M/R, 6M/R

Číslo zboží: 56712159 45.62
€/kus

1.259 KČ
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01

01

 » GRANIT
Kalač
• Hmotnost hlavy (g): 3000  
• Délka (mm): 900  
• Typ rukojeti: bílý ořech

Číslo zboží: 32270142 

02

02

 » GRANIT
Univerzální sekera
• Hmotnost hlavy (g): 1250  
• Délka (mm): 700  
• Typ rukojeti: bílý ořech

Číslo zboží: 32270228 

 » GRANIT BLACK EDITION
Brousek na nože a sekery
• Ideální pro bezpečné přeostření seker, seker a nožů  
• Optimální úhel ostření díky dvěma vodicím úrovním,  
 které lze různě nastavit  
• Protiskluzové nožičky pro bezpečné postavení  
• Odolná keramická brusná vložka  
• Pravotočivý a levotočivý

Číslo zboží: 7540000085 

 » GRANIT
Ruční obraceč kmenů
• Hmotnost hlavy (g): 550  
• Délka (mm): 380  
• Typ rukojeti: jasan

Číslo zboží: 32270230 

 » GRANIT
Ruční obraceč kmenů
• Hmotnost hlavy (g): 550  
• Délka (mm): 800  
• Typ rukojeti: jasan

Číslo zboží: 32270231 

 » STUBAI
Lopatka
• Hmotnost (g): 3500  
• Délka (mm): 1300

Číslo zboží: 32270784 

 » GRANIT
Pouzdro na křídu
• Délka (mm): 115

Číslo zboží: 32270672 

25.56
€/kus

705 KČ

22.17
€/kus

612 KČ

6.90
€/kus

156 KČ

18.79
€/kus

519 KČ

22.17
€/kus

612 KČ

62.75
€/kus

1.732 KČ

8.65
€/kus

239 KČ
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PROFESIONÁLNÍ KVALITA
01

01

 » GRANIT
Univerzální sekera
• Hmotnost hlavy (g): 1600  
• Délka (mm): 800  
• Typ rukojeti: bílý ořech

Číslo zboží: 32270229 

02

02

 » GRANIT
Ruční sekera
• Hmotnost hlavy (g): 600  
• Délka (mm): 360  
• Typ rukojeti: jasan

Číslo zboží: 32270225 

• Trvanlivost značky: 9 až 12 měsíců  
• Aplikační teplota: -15°C až 50°C  
• Doba schnutí: cca 5 minut  

• Fluorescenční značení  
• KWF certifikováno  
• Objem 500 ml

Číslo zboží Barva €/kus Kč

32270821 růžový 5.56 153

32270822 červená 5.56 153

32270823 oranžový 5.56 153

32270824 žlutá 5.56 153

32270825 zelená 5.56 153

32270826 modrá 5.56 153

32270827 bílá 5.56 153

 » SOPPEC
Fluorescenční značkovač

 » GRANIT
Měřicí pásmo
• stabilní hliníkové pouzdro  
• silná vratná pružina pro optimální napnutí  
• jasně čitelné rozměry  
• jedna strana v decimetrech, jedna strana s  
 převodní stupnicí pro odečtení průměru kmene  
 v centimetrech přímo ze zjištěného obvodu  
• Délka (m): 15  
• Provedení: Sklopný háček

Číslo zboží: 32271027 

Rozsah použití: Značení na všech površích:  
• Kov (drsný, mastný, mastný)  
• Dřevo (suché nebo vlhké)  
• Lepenková krabice  
• Dlaždice  
• Asfalt  
• Plast

Číslo zboží Barva Obsah €/Množ. Kč

32270043 modrá 12 kusů 5.07 140

32270044 žlutá 12 kusů 5.07 140

32270046 červená 12 kusů 5.07 140

 » SOPPEC
Značkovací křída

9.13
€/kus

252 KČ

28.94
€/kus

799 KČ

27.49
€/kus

759 KČ
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02

02

 » GRANIT
Koza na řezání
• stabilní provedení  
• výrazné ozubené lišty zabraňují otáčení kmene  
• prostorově úsporné úložiště, které lze složit  
• (nemontované)

Číslo zboží: 32270251 

01

01

 » FREUND VICTORIA
Skladovací stojan na dříví
• vhodné pro trvalé používání  
• práškově lakovaný pro lepší odolnost proti korozi  
• vysoká odolnost díky robustní konstrukci  
• jednoduchá a beznástrojová montáž  
• variabilní nastavení velikosti  
• flexibilní skladování  
• Rozměry prvku D x Š x V: 640 x 320 x 990 mm

Číslo zboží: 7651910001 

 » GRANIT
Koza na řezání
• stabilní provedení  
• vysoká stabilita  
• kontinuální opěrná plocha pro malé a  
 krátké kousky dřeva  
• Prostorově úsporné úložiště, které lze složit  
• (nemontované)

Číslo zboží: 32270464 

 » EDER
Naviják Powerwinch 500
Přípustná tažná síla, přímý směr (kg): 500 
Přípustná tažná síla, složená (kg): 1000 
pro Ø lanka (mm): 8 - 12 
Motor (kW/HP): 1,0 / 1,36 
Motor: 4-taktní Honda 
Váha (kg): 8,5

Číslo zboží: 32271090 

 » GRANIT
Novoleen navijákové lano
• Ochranný PU povlak pro vysokou odolnost proti oděru, vlhkosti,  
 UV záření a chemikáliím  
• Tepelně předpjaté, výsledkem je nejnižší natažení s nejvyšší pevností  
• Ideální pro lana lesních navijáků, kotevní lana nebo jako prodloužení tažného lana  
• Žádné riziko poranění drátěnými háky  
• Optimální navíjení na kabelovém bubnu  
• Nízká hmotnost, nadnášení  
• Není nutné domazávání  
• Snadné spojování  
• Barva: žlutá  
• Kmen < 1% 

Kompletováno k okamžitému použití 

s kovem vyztuženou smyčkou na háček a očkem  
s bezpečnostní západkou

Ø lanka (mm): 10 
Délka (m): 50 
Minimální mez pevnosti ve spoji (t): 9,9

Číslo zboží: 32270973 

 » GRANIT
Big Bag
• s víkem zástěry na zavázání  
• okrajový pás  
• 4 zvedací smyčky  
• Materiál: Polypropylen  
• podle DIN EN ISO 21898

Číslo zboží Provedení Rozměry (mm) €/kus Kč

5001015 uzavřené dno 900 x 900 x 1050 8.16 225

5001016 výsyp na dně 900 x 900 x 1150 9.13 252

43.43
€/kus

1.199 KČ

21.69
€/kus

599 KČ

69.03
€/kus

1.905 KČ

289.81
€/kus

7.999 KČ

1376.78
€/kus

37.999 KČ
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POJĎME NA TO!

Číslo zboží Velikost rukavice €/kus Kč

52471355-8 8 (M) 4.78 132

52471355-9 9 (L) 4.78 132

52471355-10 10 (XL) 4.78 132

52471355-11 11 (2XL) 4.78 132

52471355-12 12 (3XL) 4.78 132

 » GRANIT
GRANIT zimní rukavice
• podle EN 388, CE-Cat II  
• vyrobeno z robustní přírodní hovězí kůže  
• hřbet ruky vyrobený z vodoodpudivé nylonové tkaniny  
• s pletenou manžetou a integrovanou ochranou  
 kůže proti pulzu  
• zesílené dlaně  
• plně podšitý extra silným rounem  
• Barva: bílo-modrá  
• Materiál: Hovězí useň

 » GRANIT
Kombinovaná lesnická helma 
COMFORT
Designováno od 3M  
• Ochranná helma  
• Snadné nastavení pomocí ráčnového systému  
• Krátký okraj pro optimální nerušený výhled  
• Dobré odvětrání  
• Svařovací páska  
• Norma: EN 397-2012  
• Velikost: 54-62 cm  
• Barva: oranžové chrániče sluchu  
• Norma: EN 352-3  
• hodnota izolace: SNR

Číslo zboží:  
52471262 

Číslo zboží
Velikost 

oblečení EU €/kus Kč

52470156-S 46/48 (S) 28.94 799

52470156-M 50/52 (M) 28.94 799

52470156-L 54/56 (L) 28.94 799

52470156-XL 58/60 (XL) 28.94 799

52470156-2XL 62/64 (XXL) 28.94 799

52470156-3XL 66/68 (XXXL) 28.94 799

 » GRANIT
Lesní bunda COMFORT
• Vrchní materiál odpuzující vodu s prodlouženou zadní částí  
• 4 kapsy s pogumovanými voděodolnými zipy  
• pletená manžeta pro teplé a pohodlné nošení  
• elastická vložka po stranách pro optimální flexibilitu  
• Lokty a ramena vyztužená tkaninou Cordura  
• reflexní proužky pro dobrou viditelnost  
• odnímatelná kapuce  
• Podšívka z fleece  
• Antiperspirační látky  
• univerzální 

Materiál:  
100% polyester  
Protiskluzová tkanina: 225 g / m²,  
100% polyester 600 polyester  
• Cordura tkanina s PU povlakem 

Barva: červená / černá

Číslo zboží
Velikost 

oblečení EU €/kus Kč

52470160-XS XS 7.20 199

52470160-S S 7.20 199

52470160-M M 7.20 199

52470160-L L 7.20 199

52470160-XL XL 7.20 199

52470160-2XL XXL 7.20 199

 » GRANIT
Pracovní triko COMFORT
• Antiperspirantní polyesterová tkanina  
• S reflexními pruhy pro dobrou  
 viditelnost 

Materiál:  
100% polyester Mock Mesh 

Barva: červená / černá

Číslo zboží
Velikost 

oblečení EU €/kus Kč

52470154-XS 44-46 96.57 2.665

52470154-S 48 96.57 2.665

52470154-M 50-52 96.57 2.665

52470154-L 54 96.57 2.665

52470154-XL 56-58 96.57 2.665

52470154-2XL 60 96.57 2.665

 » GRANIT
Ochranné kalhoty COMFORT
• tvar A  
• třída ochrany proti proříznutí 1  
• dodatečná ochrana motorové pily na zadní straně lýtka  
• 4 kapsy na zip  
• 1 taška na nářadí / náčiní  
• reflexní pásky pro dobrou viditelnost  
• zesílená oblast kolen  
• elastická látka v rozkroku a prohlubni pro větší volnost pohybu  
• elastický pas s poutky na opasek  
• tlačítka pro připevnění podvazku 

Materiál:  
• Svršek: 88% polyester 12% elastan  
• zpevněné oblasti: 100% polyesterová tkanina  
 Cordura s PU potahem  
• Podšívka kapsy: 100% bavlna  
• Ochrana proti proříznutí: 100% Polyester 

Barva: červená/černá

Číslo zboží
Velikost 

oblečení EU €/kus Kč

52470158-S S 24.11 665

52470158-M M 24.11 665

52470158-L L 24.11 665

52470158-XL XL 24.11 665

52470158-2XL XXL 24.11 665

52470158-3XL XXXL 24.11 665

 » GRANIT
Oboustranná vesta COMFORT
• Oboustranný design  
• jedna strana červená s reflexními pruhy pro dobrou viditelnost  
• jedna strana černá s prošívaným designem  
• vodu odpuzující polyester s lehkou tepelnou izolací  
• 2 kapsy s pogumovanými nepromokavými zipy (černá strana)  
• 1 kapsa s pogumovaným nepromokavým zipem (červená strana)  
• zesílená oblast ramene  
 

Materiál:  
• 100% polyester  
• Protiskluzová tkanina: 225 g / m²  
 100% polyester 600 Danier  
• Cordura tkanina s PU povlakem 

Barva: 
červená 
/ černá

34.73
€/kus

959 KČ



18 \\ 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!

POD PROUDEM
01

01

 » GRANIT
Baterie 12 V / 95 Ah
• Jmenovité napětí (V): 12  
• Kapacita (Ah): 95  
• Výkon při studeném startu EN (A): 850  
• Startovací baterie, technologie EFB  
• D x Š x V (mm): 353 x 175 x 190  
• Obvod 2  
• Typ pólu 1  
• Spodní lišta B03

Číslo zboží: 5850010063 

02

02

 » GRANIT
Baterie 12 V / 95 Ah
• Jmenovité napětí (V): 12  
• Kapacita (Ah): 95  
• Výkon při studeném startu EN (A): 810  
• Startovací baterie, technologie AGM  
• D x Š x V (mm): 353 x 175 x 190  
• Obvod 2  
• Typ pólu 1  
• Spodní lišta B13  
• ETN: 595 901 081

Číslo zboží: 5850010094 

Startovací kabely
• Rozsah napětí (V): 12 / 24  
• Odolnost: 480 A  
• Délka kabelu (m): 4,5  
• Průřez (mm²): 35  
• Rozsah použití:  
 Benzínové motory max. 7,500 ccm;  
 naftové motory max. 4,000 ccm

Číslo zboží: 11140346 

 » GRANIT
Startovací kabely
• Rozsah napětí (V): 12 / 24  
• Odolnost: 550 A  
• Délka kabelu (m): 5,0  
• Průřez (mm²): 50  
• Rozsah použití:  
Benzínové motory max. 7,500 ccm;  
naftové motory max. 4,000 ccm

Číslo zboží: 11140347 

 » GRANIT

 » TRIMBLE
Displej GFX-350 (včetně Nav-500)
Displej Trimble GFX-350:  
• 7palcový dotykový displej HD s nepoškrabatelným sklem  
• Operační systém Android s aplikacemi  
• Uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládání  
• Příjem GPS, Glonass a Galileo v kombinaci s přijímačem NAV-500  
• Řízení sekcí a variabilní dávkování  
• Vhodné pro automatické ovládání  
• Rozšiřitelné o přijímač NAV-900  
• Kompatibilní s ISOBUS  
• Rychlá instalace 
Display: GFX-350 (17,8 cm) 
Přesnost: 2,5 cm (RTK): Ne 
Přesnost 10-15 cm (RTX): Ne 
Přesnost 20-30 cm (RTX): EGNOS

Číslo zboží: 6030010009 

 » GRANIT
Digitální manometr
Provedení:  
• Oblast tisku: 0 - 250 bar  
• Přípojka: G1/4 (BSP)  
• Průměr: 60 mm  
• Ukazatel měřícího rozsahu: bar,  
 PSI, MPa, kg(f)/cm²

Číslo zboží: 85050000 

 » GRANIT
Digitální manometr
Provedení:  
• Oblast tisku: 0 - 700 bar  
• Přípojka: G1/4 (BSP)  
• Průměr: 80 mm  
• Ukazatel měřícího rozsahu: bar, PSI,  
 MPa, kg(f)/cm²

Číslo zboží: 85050001 

115.89
€/kus

3.199 KČ

191.99
€/kus

5.299 KČ

27.14
€/kus 749 KČ 67.72

€/kus 1.869 KČ

2173.88
€/kus

59.999 KČ

64.09
€/kus

1.769 KČ

144.88
€/kus 3.999 KČ



// 19Všechny ceny jsou v CZK a € bez DPH!

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ
01

03

02

 » HATZ
Reverzní startér
• hodící se pro motory HATZ řady 1B  
• porovnání číslo: 000002319100

Číslo zboží: 23815H50001 

 » HATZ
Vzduchový filtr
• vhodné pro motory HATZ Řada 1B20, 1B30  
• porovnávací číslo: 000050426000

Číslo zboží: 23815H60001 

 » HATZ
Palivový filtr 7my
• vhodné pro motory HATZ řady 1B, 1D, E5/E6.., 2G  
• porovnávací číslo: 000050478800

Číslo zboží: 23815H60009 

 » GRANIT
KS 12L (M18x1,5) DN12-BG3 20 ks
Referenční číslo: KS 12L 3

• Metrický válcový vnější závit, vnitřní kužel 24°  
• ISO 7241/A ocel, bez chromu (VI) potaženo 
Jmenovitá šířka: DN 12 
Konstrukční velikost: 3 
Přípoj: 12L 
M18 x 1,5

Číslo zboží: 87000633 

 » GRANIT
KM 12L (M18x1,5) DN12-BG3 5 ks
Referenční číslo: KM 12L 3

• metrický válcový vnější závit, vnitřní kužel 24°  
• ISO 7241/A ocel, bez chromu (VI) potaženo 
Jmenovitá šířka: DN 12 
Konstrukční velikost: 3 
Přípoj: 12L 
M18 x 1,5

Číslo zboží: 87000607 

 » HYPEX
Ventil P45 1x dvoučinný  
(A-B uzavřený / zpětná pružina)
• Je možná přestavba ventilů pro uzavřené systémy  
 nebo s přenosem tlaku  
• Vybaven hlavním přetlakovým ventilem a  
 zpětným ventilem zatížení 
Provedení: 4/3-cestný, 1 x dvojčinný (A-B zavřený /  
pružinový návrat) 
Funkce řídicího pístu: 1 x dvojcest. 
Přípoj P (BSP): G 1/2“ 
Přípoj A-B (BSP): G 3/8“ 
Přípoj T (BSP): G 1/2“

Číslo zboží: 87002800 

01

02
03

Číslo zboží Označení Referenční číslo €/kus Kč

729WN00005 Pěchovací vložka 5000118106, 5100042451 108.66 2.999

729WN00006 Vlnovec 5000177356, 5100031986 72.42 1.999

729WN00007 Vlnovec 5001006882 72.42 1.999

Číslo zboží Označení Referenční číslo €/kus Kč

729WN00009 Gumový nárazník 5000156979, 5100032053 21.69 599

729WN00010 
Odstředivá 
spojka

5000086430, 5100045607, 
5100032207

26.78 739

729WN00013 Karburátor 5000117285 72.42 1.999

 » GRANIT
Náhradní díly pro technologii zhutňování půdy

154.31
€/kus

4.259 KČ

14.44
€/kus

399 KČ

8.65
€/kus

239 KČ

47.07
€/kus

1.299 KČ

24.24
€/kus

669 KČ

89.81
€/kus

2.479 KČ



VÁŠ ODBORNÝ PRODEJCE GRANIT - PŘÍMO VE VAŠEM REGIONU!

VAŠE VÝHODY 
• Přístup na v Evropě nejrozsáhlejší sortiment  
 náhr. dílů 
• Náhradní díly všech výrobců 
• Rozsáhlé vyhledávací funkce a detailní  
 technické informace 
• Dodání druhý den  
• Nejlepší poměr cena/výkon

GRANIT WEBSHOP
JEŠTĚ VÍCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO AKTUÁLNÍ SEZÓNU NAJDETE ONLINE!

NASKENUJTE A  
ZAREGISTRUJTE SE

Jako specializovaní prodejci v agrosegmentu Vám nabízíme osobní 
poradenství a přístup. Díky naší rozsáhlé zkušenosti Vám můžeme být 
po boku při všech dotazech a problémech ohledně 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 s GRANIT na nejširší sortiment v Evropě 
náhradních dílů pro zemědělství. 


