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Instrucţiuni de construire a silozurilor circulare de stocare



Deoarece configuraţia standard de livrare a silozurilor variază de la o ţară la alta, 
conţinutul pachetului livrat poate diferi de cel descris în acest manual.

Antti-Teollisuus Oy îşi rezervă toate drepturile asupra acestui manual.

Antti-Teollisuus Oy îşi rezervă dreptul de a modifica designul produsului fără notificare prealabilă, 
chiar şi după publicarea acestui manual.
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DIMENSIUNILE ŞI GREUTATEA SILOZURILOR DE STOCARE
Siloz de cereale D5,3 m FI07 4-10 rânduri pe fundaţie din beton; specificaţie

Nr. 
produs

Denumire Nr. schiţă Greutate Rândul 
nr. 4 

Rândul 
nr. 5

Rândul 
nr. 6

Rândul 
nr. 7

Rândul 
nr. 8

Rândul 
nr. 9

Rândul 
nr. 10 

FI FI FI FI FI FI FI

Articol 690127 690128 690129 690130 690131 690132 690133

Volum (m³) 111,6 136,6 161,6 186,6 211,6 236,6 261,6

Înălţimea mantalei peretelui de la fundaţie 
(mm)

4606 5742 6878 8014 9150 10286 11422

Înălţimea silozului preasamblat de la fundaţie 
(mm)

5900 7000 8150 9300 10450 11550 12750

A76102 Placă de bază a silozului rotund A76102 2,78 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

32863 Element siloz circular  1,25/2.500 32863 30,70 27,0 34,0 41,0 48,0 55,0 62,0 69,0

33494 Element siloz circular cu trapă de acces de  
1,25/2.500

33494 30,70 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0

33374 Element siloz circular cu trapă de acces de 
2/2.500

33374 50,0 1 1

690580 Muchie superioară L = 2392 32141 5,00 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

33336 Pachet elemente acoperiş D5,3 M03 33336 435,60 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A76021 Con central al silozului rotund D1317/D250 A76021 40,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A76014 Capac în acoperiș al silozului rotund, fixare 
prin șuruburi

A76014 13,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

690450 Uşă conveier 22308 29,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

690200 Suport tub protecţie partea 1 32137 3,57 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

690205 Suport tub protecţie partea 2 32137 4,08 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

42450 Pachet conveier cu melc D5,3-7,5 42450 37,18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

33312 Suport vertical 1136/4 M03 33312 10,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 28,0

32860 Suport vertical 2272/3 32860 11,43 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 14,0

32861 Suport vertical 2272/2 32861 8,34 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

32862 Suport vertical exterior 500/3 M03 32862 1,88 0,0 14,0 14,0 28,0 28,0 42,0 56,0

A76224 Scară 2,9M M19 A76224 16,50 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

A76251 Pachet montare scară  2,9M M19 A76251 10,00 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

A76253 Bară superioră de sprijin M19 76253 2,50 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

A71904 Tub protecţie D310-1750 A71904 26,94 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A71905 Tub protecţie D310-2000 A71905 30,78 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

22532 Trapă acces D7,5-D5,3 CE 22532 81,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

A75967 Trapă acces D7,5-D5,3 A75967 38,69 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

A76101 Bandă de etanșare, partea inferioară a 
mantalei

A76101 4,73 6 6 6 6 6 6 6

106050 Pachet şuruburi 5,3 PRS 18,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

106051 Pachet şuruburi 5,3 KRS 17,00 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

106052 Pachet şuruburi 5,3 SUPP 7,70 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0

110540 Piuliţă M8 0,01 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

101810 Şurub 8x16 AM 0,02 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

300410 Mastic de etanşare gri din butil 0,30 17 18 24 27 31 35 39

A71895 Pachet asamblare 5,3 A71895 32,26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Greutate totală kg 1929 2312 2546 2999 3232 3712 4119
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PACHETE DE ŞURUBURI PRS KRS SUPORT

102270 Șurub hexagonal cu guler 10x25 ZN8.8 
DIN6921

721 518 224

102271 Șurub hexagonal cu guler 10x30 ZN8.8 
DIN 6921

28

102272 Șurub hexagonal cu guler 10x40 ZN8.8 
DIN 6921

64

102273 Piuliţă cu guler M10 ZN 8 DIN 6923 813 518 224

111550 Şaibă M10 DIN125 ZN 45

101810 Şurub cu cap hexagonal  ZN 8.8 8x16 AM 
DIN933

24

110540 Piuliţă M8 ZN 8 DIN934 24

105951 Diblu cu cap îngropat 5x35 ZN 34

131010 Ancoră de expansiune KA 16x140-145 14

111210 Poanson 12/5 L=150 1
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Siloz de cereale D7,5 m FI07 6-10 rânduri pe fundaţie din beton; specificaţie

Nr. 
produs

Denumire Nr. 
schiţă

Greu-
tate

Rândul 
nr. 6

Rândul 
nr. 7

Rândul 
nr. 8

Rândul 
nr. 9

Rândul 
nr. 10

690080 690081 690082 690083 690084

Volum (m³) 338 389 440 492 543

Înălţimea mantalei peretelui de la fundaţie (mm) 6878 8014 9150 10286 11422

Înălţimea silozului preasamblat de la fundaţie (mm) 8607 9743 10879 12015 13151

A76102 Pyörös jalkalevy A76102 2,78 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

33333 Element siloz circular 1,5/2.500 M03 33333 37,50 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

33334 Element siloz circular 2,0/2.500 M03 33334 50,00 19 29 39 49 59

33374 Element siloz circular cu trapă de acces de 2/2.500 33374 50,0 1 1 1 1 1

690580 Muchie superioară L = 2392 32141 5,00 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

33337 Pachet elemente acoperiş D7,5 M03 33337 995,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A76021 Con central al silozului rotund D1317/D250 A76021 40,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A76014 Capac în acoperiș al silozului rotund, fixare prin șuruburi           A76014 13,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

690450 Uşă conveier 22308 29,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

690200 Suport tub protecţie partea 1 32137 3,57 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

690205 Suport tub protecţie partea 2 32137 4,08 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

33324 Suport tub protecţie M03 inferior 1500 33324 10,00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

33325 Suport tub protecţie M03 superior 1500 33325 12,00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

42450 Pachet conveier cu melc D5,3-7,5 42450 0,50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

33312 Suport vertical  1136/4 M03 33312 10,00 0,0 20,0 0,0 20,0 40,0

22539 Suport vertical  2272/3 M03 22539 15,00 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0

22540 Suport vertical  2272/2 M03 22540 9,15 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

33317 Suport vertical exterior 500/3 M03 33317 2,50 40,0 60,0 60,0 80,0 100,0

A76224 Scară 2,9M M19 A76224 16,50 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

A76251 Pachet montare scară  2,9M M19 A76251 10,00 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

A76253 Bară superioră de sprijin M19 A76253 2,50 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

A71903 Tub protecţie D310-1250 A71903 19,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A71904 Tub protecţie D310-1750 A71904 26,94 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A71905 Tub protecţie D310-2000 A71905 30,78 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

106060 Pachet şuruburi 7,5 PRS 20,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

106061 Pachet şuruburi 7,5 KRS 24,00 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

106062 Pachet şuruburi 7,5 TKI 20,50 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0

110540 Piuliţă M8 0,01 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

101810 Şurub 8x16 AM 0,02 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

300410 Mastic de etanşare gri din butil 0,30 36 42 47 53 58

22532 Trapă acces D7,5-D5,3 CE 22532 81,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A76101 Pyörös vaipan alaosan tiivistelista A76101 4,73 9 9 9 9 9

A71895 Pachet asamblare 5.3 A71895 32,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A71896 Pachet asamblare 7,5 A71896 22,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Greutate totală kg 5082 6004 6530 7353 8149
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IMPORTANT DE REŢINUT – A SE CITI MAI ÎNTÂI

1. După acceptarea livrării, deschideţi pachetul şi desprindeţi plăcile pereţilor şi ale acoperişului, stivuite unele 
peste celelalte, pentru a evita oxidarea. Realizați verificarea de recepție conform listei de ambalare.

2. Urmaţi cu stricteţe instrucţiunile pentru a asigura construcţia rapidă şi lipsită de probleme a silozului.

3. Nu uitaţi să utilizaţi masticul de etanşare. Dacă perioada dintre livrare şi construcţie va fi una lungă, depozitaţi 
masticul la o temperatură constantă.

4. Rândul superior al peretelui şi acoperişul sunt unite între ele prin intermediul muchiei superioare. Distanţele 
dintre orificiile din zonele de îmbinare trebuie să fie de 168 mm (a se vedea pagina 16).

5. Respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de asamblare a acoperişului.

6. Pentru operaţiunile de ridicare, utilizaţi numai echipamente de ridicare adecvate, aflate în stare bună de func-
ţionare. Nu depăşiţi sarcinile maxime permise ale echipamentelor de ridicare. Dacă utilizaţi o macara, asigu-
raţi-vă că aceasta este adecvată şi că a fost inspectată pentru compatibilitatea cu lucrarea de asamblare.

Pachete de şuruburi:

Pachet de bază: 
Pentru ataşarea acoperişului şi a conului central la muchia superioară. Asamblarea inelelor de ridicare, trapei de 
acces și a benzii de etanșare inferioare pentru placa de bază la fundația din beton.

Pachet pentru rândurile peretelui:
Fixarea elementelor peretelui şi a contrafişelor pe un rând al peretelui şi ataşarea muchiei superioare pe perete.

Pachet de contrafişe:
Ataşarea extensiilor contrafişelor.

PACHETE DE ŞURUBURI PRS KRS SUPORT
102270 Șurub hexagonal cu guler 10X25 ZN 8 DIN 6921 835 740 320

102271 Șurub hexagonal cu guler  10X30 ZN 8.8 DIN 6921 56

102272 Șurub hexagonal cu guler  10X40 ZN 8.8 DIN 6921 96

102273 Piuliţă cu guler  M10 ZN 8 DIN 6923 987 740 320

111550 Şaibă M 10 DIN125 ZN 65

101810 Şurub cu cap hexagonal ZN 8.8 8X16 AM DIN933 24

110540 Piuliţă M8 ZN 8 DIN934 24

105951 Diblu cu cap îngropat 5X35 ZN 50

131010 Ancoră de expansiune KA 16X140-145 20

111210 Poanson 12/5 L=150 WURTH 0714-6316 1
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PACHET ASAMBLARE SILOZ CIRCULAR A71895 D5,3

Rând Cod identificare Denumire Cantitate

1 300530 CUTIE DE CARTON NR. 3 500X280X250 ATELIER 1

2 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 32

3 111563 ŞAIBĂ  M10 D34/D11X3  DIN440R ZN 64

4 503017 INEL DE FIXARE PENTRU USCĂTOR/ÎNCĂLZITOR PL4X150X160 30DEG 4

5 690660 CONTRAPIESĂ INEL DE FIXARE PENTRU SILOZ CIRCULAR 4

6 115801 PIESĂ DIN PLASTIC CELULAR 100×100×200 16

7 117815 AUTOCOLANT TRIUNGHIULAR PENTRU PLĂCI, ROŞU/ALB 1

8 408040 MANUAL DE INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE PENTRU SILOZURI CIRCULARE DE STO-
CARE

1

9 33357 PL. SUPORT SILOZ CIRCULAR M03 2×164×438 8

10 800271 MASTIC ETANŞARE/ADEZIV GRI 310 ML 1
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PACHET ASAMBLARE ŞI EXTENSIE SILOZ CIRCULAR A71896 D7,5

Rând Cod identificare Denumire Cantitate

1 300530 CUTIE DE CARTON NR. 3 500X280X250 ATELIER 1

2 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 16

3 111563 ŞAIBĂ M10 D34/D11X3  DIN440R ZN 32

4 503017 INEL DE FIXARE PENTRU USCĂTOR/ÎNCĂLZITOR PL4X150X160 30DEG 4

5 690660 CONTRAPIESĂ INEL DE FIXARE PENTRU SILOZ CIRCULAR 4

6 115801 PIESĂ DIN PLASTIC CELULAR 100×100×200 8

7 117815 AUTOCOLANT TRIUNGHIULAR PENTRU PLĂCI, ROŞU/ALB 1

8 33357 PL. SUPORT SILOZ CIRCULAR M03 2×164×438 16
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ASAMBLAREA SILOZULUI DE STOCARE

Verificați conținutul livrării și comparați-l cu lista de ambalare imediat după preluarea livrării și înainte de a începe 
asamblarea. Producătorul are responsabilitatea de a corecta orice probleme legate de componentele defecte sau 
absente, însă nu are obligaţia de a suporta orice alte costuri apărute.

Dacă silozul este prevăzut cu con interior din oțel, consultați în afară de aceste instrucțiuni și instrucțiunile de 
asamblare 408155.

NOTĂ! 
Citiţi instrucţiunile de mai multe ori înainte de a începe construcţia, pentru a memora numele componentelor şi 
ordinea de asamblare a acestora. Pentru a evita problemele, efectuaţi asamblarea pe etape, conform descrierii 
de mai jos.

Conul central al acoperișului poate fi încărcat cu o sarcină maximă de 500 kg, ca urmare a elementelor de 
acționare. Elementul de transport trebuie sprijinit pe conul central astfel încât sarcina să nu se sprijine în între-
gime pe elementul de îmbinare al țevii conului.   a se vedea paginile 74, 75.

TURNAREA FUNDAŢIEI (CONSULTAŢI SCHIŢELE FUNDAŢIEI)

Turnaţi fundaţia silozului în formă dreaptă sau conică. Dacă doriţi să facilitaţi operaţiile de golire a silozului, utili-
zaţi forma conică. Un con ascuţit va oferi, de asemenea, mai mult spaţiu. De exemplu:

Spaţiu suplimentar asigurat de o pantă de 25°

Schiţele fundaţiei utilizează o podea conică cu panta de 25°.

Grosimea dalei fundaţiei va fi stabilită în funcție de dimensiunea silozului, de desenul structural standardizat şi 
de calitatea solului din zona de instalare. În zonele aflate la altitudine mică, în care pânza freatică poate cauza 
probleme, se recomandă să turnaţi fundaţia pe un strat de nisip şi să o ridicaţi cât mai mult posibil sau să drenaţi 
complet solul de sub fundaţie. Fundația silozului trebuie întotdeauna asigurată cu izolație la îngheț a solului și 
drenare a subsolului.

Fixarea silozului pe fundaţie, turnarea şapei şi hidroizolaţia: consultaţi schiţele fundaţiei pentru silozul dvs.

Pentru autorizaţia de construcţie şi reglementările aplicabile, contactaţi autorităţile locale din domeniul 
construcţiilor.

ø5,3 m

9,6 m³

ø7,5 m

28 m³



13 03-2021

Instrucţiuni de construire a silozurilor circulare de stocare

SCULE NECESARE PENTRU ASAMBLAREA SILOZULUI

2 buc. .................................................................................. Cheie inelară sau cheie tubulară de 17 mm cu clichet*)

1 buc. ..........................................................................................................poanson conic (inclus în pachetul livrat)

1 buc. .................................................................................................................................................pistol de mastic

1 buc. .. ciocan rotopercutor, maşină de găurit + burghie de Ø 10 mm şi Ø 12 mm, şi burghie pentru piatră de Ø5 și Ø16 mm

1 buc. .....................................................................................................................polizor unghiular + disc de tăiere

1 buc. .........................................................................echipament de ridicare adecvat pentru lucrările de asamblare

5 buc. ................................................................................................................................cricuri pentru silozul D7,5

4 buc. ................................................................................................................................cricuri pentru silozul D5,3

NOTĂ!  *) Strângeţi corect toate şuruburile la cuplul indicat. Pentru şuruburile M10 din clasa de rezistenţă 
8.8, cuplul corect de strângere este de 50 Nm. Cea mai rapidș cale de a strânge șuruburile implicș utilizarea unei 
șurubelnișe pneumatice sau a unei mașini de gșurit cu acumulator.

Operaţiile de ridicare necesare pentru asamblarea silozului pot fi efectuate cu ajutorul unei macarale, inspectate în 
prealabil pentru a se determina dacă este adecvată pentru lucrări de asamblare.

Instalarea rândului superior al peretelui începe după turnarea şi uscarea fundaţiei. Rândul peretelui va fi asamblat 
pe fundaţie.
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ASAMBLAREA SILOZULUI

Instalarea rândului superior al peretelui

Semnul plus (+) este ştanţat pe colţul interior al fiecărei plăci a peretelui pentru a indica direcţia corectă de 
asamblare. Instalaţi plăcile astfel încât, în silozul asamblat, semnul + şi orificiile de Ø12 mm să fie amplasate la 
marginea inferioară a plăcilor. Utilizaţi poansonul pentru a facilita procesul. Fantele trebuie să fie întotdeauna 
orientate către interior! Consultaţi figura 1.

Fixați plăcile pereților folosind șuruburile hexagonal cu guler M10x25. Puneți un șurub hexagonal cu guler pe 
partea exterioară și o piuliță cu gât pe partea interioară. Dacă este necesar, pentru șaibe se poate utiliza mastic 
de etanșare.

Înainte de a fixa plăcile peretelui, aplicaţi mastic de etanşare între rândurile de orificii, a se vedea figura 2. Mas-
ticul se usucă foarte rapid, deci nu trebuie întins simultan pe mai multe plăci. Veţi avea nevoie de câte un tub de 
mastic de etanşare pentru fiecare două plăci ale peretelui.

Strângeţi mai întâi şuruburile din partea de jos a profilurilor plăcilor peretelui, pentru a vă asigura că acestea aduc 
plăcile în poziţia corectă. Strângerea trebuie efectuată din centru către margini. Înainte de strângere, asiguraţi-vă 
că silozul este perfect drept; în caz contrar, montarea dreaptă a următoarelor rânduri va fi mai dificilă.

Fante

Orificii ø12
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e
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Fig. 1: Placă perete

Placa elementului văzut din interiorul silozului
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MASTIC DE ETANŞARE

MASTIC DE ETANŞARE

Fig. 2: Aplicarea masticului de etanşare pe placa peretelui.  Dacă este necesar, pentru șuruburile cu guler se poate utiliza 
mastic.
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Instalarea muchiei superioare
După finalizarea asamblării rândului superior, instalaţi muchiile superioare care permit fixarea acoperişului pe 
perete. Consultaţi şi figura 9. La instalarea muchiei, asiguraţi-vă că distanţa dintre orificiile din zonele de îmbinare 
este de 168 mm. Strângeţi şuruburile muchiei superioare. Îmbinarea muchiei superioare nu trebuie amplasată pe 
îmbinările panourilor peretelui. Fig. 3.

PLACĂ ACOPERIŞ

ÎMBINAREA MUCHIEI 
SUPERIOARE

MUCHIE 
SUPERIOARĂ

PLACĂ PERETE

Fig. 3: Fixarea muchiei superioare pe placa 
peretelui, în interiorul silozului.

Asamblarea silozului
Silozul poate fi asamblat cu ajutorul unei macarale sau cu cinci cricuri de instalare. 

Alegeţi cea mai potrivită metodă de asamblare dintre următoarele patru opţiuni:

1 Dacă asamblaţi acoperişul pe primul rând/rândul superior al peretelui şi intenţionaţi să utilizaţi cricuri, 
instalaţi cricurile înainte de asamblarea acoperişului. Silozul trebuie ridicat la 35 cm de la sol cu aju-
torul cricurilor, înainte de asamblarea acoperişului pe acesta! Consultaţi secţiunile „Asamblarea acoperi-
şului pe primul rând/rândul superior al silozului” (pagina 22)! Apoi, continuaţi cu secţiunea „Instalarea plăcilor 
următoare ale peretelui” (pagina 25).

2. Pentru a asambla acoperişul la sol, lângă siloz, folosind cricuri pentru montare, este necesar să insta-
laţi cricurile înainte de a ridica acoperişul pe primul rând/rândul superior al peretelui. Silozul trebuie 
ridicat la 35 cm de la sol cu ajutorul cricurilor înainte de ridicarea acoperişului pe acesta! Consultaţi 
secţiunea „Asamblarea acoperişului la sol” (pagina 19)!  Apoi, continuaţi cu secţiunea „Instalarea plă-
cilor următoare ale peretelui” (pagina 25).

3. Dacă nu utilizaţi cricuri pentru asamblarea silozului şi asamblaţi acoperişul la sol, consultaţi secţiunile 
„Asamblarea acoperişului la sol” (pagina 19) şi „Instalarea inelelor de ridicare” (pagina 24)! Apoi, conti-
nuaţi cu secţiunea „Instalarea plăcilor următoare ale peretelui” (pagina 25).

PLACĂ DE SUSŢINERE PENTRU 
COLŢUL ACOPERIŞULUI

PLACĂ 
ACOPERIŞ

MUCHIE 
SUPERIOARĂ

PLACĂ PERETE

PIESĂ ÎN U L
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4. Dacă nu utilizaţi cricuri pentru asamblarea silozului şi instalaţi acoperişul pe primul rând/rândul supe-
rior, consultaţi secţiunile „Asamblarea acoperişului pe primul rând/rândul superior al silozului” (pagina 
22) şi „Instalarea inelelor de ridicare” (pagina 19)! Apoi, continuaţi cu secţiunea „Instalarea plăcilor 
următoare ale peretelui” (pagina 25).
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Instalarea acoperişului
Puteţi începe instalarea acoperişului imediat ce aţi finalizat primul rând al peretelui.

Dacă intenţionaţi să instalaţi, la asamblare sau ulterior, unul sau mai multe podeste pe siloz, citiţi pagi-
nile 36-55 înainte de a instala acoperişul. Amplasarea podestelor şi a scării de perete va afecta poziţia 
trapei de acces din acoperiş.

Acoperişul silozului poate fi asamblat la sol, lângă acesta. În acest caz, trebuie să aveţi la dispoziţie o macara 
pentru ridicarea acoperişului. Opţional, puteţi asambla acoperişul pe primul rând/rândul superior al silozului, utili-
zând un suport construit de dvs.

După instalarea acoperişului, ridicaţi silozul pe cricuri, menţinându-l în poziţie orizontală prin acţionarea alter-
nativă a cricurilor, până la înălţimea maximă de ridicare a acestora, de cca 120 cm. Apoi, instalaţi încă un rând 
al peretelui (a se vedea secţiunea „Instalarea plăcilor următoare ale peretelui”, la pagina 25). După instalarea 
următorului rând al peretelui, coborâţi silozul la sol şi ataşaţi echipamentul de ridicare la panourile rândului inferior 
al peretelui, folosind metoda utilizată pentru ataşarea acestora la rândul superior al peretelui. Repetaţi procedura 
până la instalarea tuturor elementelor peretelui. Dacă faceţi pauze în timpul asamblării silozului, coborâţi-l la sol 
la fiecare întrerupere a lucrărilor; nu lăsaţi silozul ridicat pe cricuri. Nu instalaţi ultima placă din rândul aflat curent 
în poziţia inferioară, pentru a putea intra cu uşurinţă în siloz. La asamblarea ultimului rând al silozului, puteţi 
utiliza trapa de acces, instalată înainte de finalizarea ultimului rând al peretelui, pentru a ieşi din siloz şi a scoate 
sculele din acesta. 

Acoperişul poate fi asamblat la sol, lângă siloz. În acest caz, trebuie să aveţi la dispoziţie o macara pentru ridi-
carea acoperişului. Opţional, acoperişul poate fi asamblat pe primul rând/rândul superior al peretelui, cu ajutorul 
unui suport construit de dvs.

Pachetul de secţiuni de acoperiş include o secţiune de acoperiș prevăzută cu un orificiu pentru trapa de acces. În 
timpul asamblării, respectați locația corectă a acestei secțiuni de acoperiș cu orificiu.
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Fig. 4: Suport pe sol
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Fixaţi corect suportul pe sol pentru a preveni mişcarea acestuia în timpul asamblării acoperişului. Instalaţi plăcile 
acoperişului una câte una şi etanşaţi cu mastic zonele de îmbinare (veţi avea nevoie de 1 tub pentru silozul D5,3 
şi 3 tuburi pentru silozul D7,5) (figura 6). Fixaţi plăci de susţinere a colţurilor acoperişului la fiecare două secţiuni 
ale acoperişului şi, pentru silozul D7,5, la fiecare secţiune a acoperişului, în cel de-al doilea şi al treilea orificiu 
dublu, numărate de la marginea exterioară a acoperişului (figura 5). Asamblaţi împreună secţiunile acoperişului.
Instalaţi scara şi trapa de acoperiş cu orientarea corectă.
Nu uitaţi să strângeţi şuruburile!

ALTERNATIVA 1 Asamblarea acoperişului la sol

Acoperişul poate fi, de asemenea, asamblat pe primul rând al peretelui, a se vedea pagina 22.

Asamblaţi acoperişul la sol, lângă siloz, folosind un suport temporar amplasat la sol sau o placă auxiliară de 
ø1200, susţinută de macara. Suportul şi placa auxiliară trebuie construite la locaţia de asamblare, de exemplu din 
placaj cu grosime de 3 cm.  Consultaţi schiţa.
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Acoperiş

D40/11
s = 3

Piesă în U

Suport de colţ

Muchie 
superioară

Perete

Fig. 5a D5,3: Instalarea plăcii de susţinere pentru colţul acoperişului la fiecare două 
secţiuni ale acoperişului şi fixarea acoperişului pe muchia superioară.

Fig. 5b D7,5: Instalarea plăcii de susţinere pentru colţul acoperişului între toate secţiunile 
acoperişului şi fixarea acoperişului pe muchia superioară.

Fig. 6: Aplicarea masticului între plăcile acoperişului

Aplicaţi mastic de etanşare în jurul rândurilor 
de şuruburi

Acoperiş
D40/11
s = 3

Muchie 
superioară

Perete

Suport de colţ

Stâlp

Piesă în U
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ALTERNATIVA 2 Instalarea conului central pe acoperiş
Conul central nu trebuie instalat înainte de finalizarea asamblării restului acoperişului. Notă! Nu scoateţi supor-
tul de sub acoperiş înainte de a instala conul central! Centraţi conul central în mijlocul deschiderii din centru 
înainte de a începe ataşarea acestuia. 

Fixaţi conul central pe îmbinarea verticală a fiecărei plăci a acoperişului folosind şuruburi M10×25 (figura 7).  
Umpleţi spaţiul dintre acoperiş şi conul central folosind piese din spumă de cauciuc (D5,3 -> 16 buc.,  
D7,5 ->24 buc.). La silozul D5.3 s-ar putea să fie nevoie să tăiați pentru a micșora puțin piesa din cauciuc spon-
gios (~3 cm) pentru a o fixa mai bine.

Con central

Placă acoperiş

Fig. 7: Fixarea conului central la îmbinarea verticală

După finalizarea asamblării acoperişului, ridicaţi acoperişul pe primul rând al peretelui silozului, folosind bara 
de ridicare (figura 8). Conul central trebuie să fie instalat în momentul ridicării acoperişului. Construiţi bara de 
ridicare la punctul de asamblare, folosind, de exemplu, o bară cu secţiune dreptunghiulară, goală pe interior, de 
140×80, L=400 sau un material echivalent şi sudaţi pe aceasta un inel de ridicare. Introduceţi bara de ridicare sub 
acoperiş, prin deschiderea conului central. Ridicaţi cu atenţie acoperişul pe elemente. Apoi, centraţi acoperişul în 
raport cu elementele şi fixaţi-l pe muchia superioară folosind clemele în U (2 buc. la fiecare placă a acoperişului). 
Asiguraţi-vă că fixaţi o parte a clemei în U pe muchie şi cealaltă parte pe placa acoperişului (figura 5).

Fig. 8: Ridicarea acoperişului pe siloz cu ajutorul unei bare de ridicare

Con central

Acoperiş

Bară de ridicare
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Asamblarea acoperişului pe primul rând/rândul superior al silozului
Construiţi la punctul de asamblare un suport temporar folosind, de exemplu, placaj cu grosimea de 3 cm. (Figura 9).
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Fig. 9: Suportul de asamblare a acoperişului

Instalaţi plăcile acoperişului una câte una (schiţele 1-4) şi etanşaţi cu mastic zonele de îmbinare ale acestora  
(veţi avea nevoie de 1 tub pentru silozul D5,3 şi 3 tuburi pentru silozul D7,5). 
Fixaţi plăci de susţinere a colţurilor acoperişului (cod articol 33357) între secţiunile acoperişului, în cel de-al doilea 
şi al treilea orificiu, numărate de la marginea exterioară a acoperişului (figura 10b). Numai silozul D7,5 m are 
orificii duble pentru fixarea acestor piese.
În cazul silozului D5,3, plăcile de susţinere trebuie instalate la fiecare două îmbinări (8 buc.), iar în cazul silozului 
D7,5 – la fiecare îmbinare (16 buc.).
Ataşaţi plăcile acoperişului una la cealaltă şi marginile inferioare ale acestora la muchia superioară a peretelui.  
În prima etapă, fixaţi acoperişul pe muchia superioară folosind numai patru cleme în U. Instalaţi clemele la dis-
tanţe egale pe toată circumferinţa pentru a facilita centrarea acoperişului. Fixaţi clemele în U folosind şuruburi 
M10×40. Instalaţi scara şi trapa de acces pe acoperiş cu orientarea corectă. Nu uitaţi să strângeţi toate şuru-
burile!

Schiţa 1. Fixarea primelor două plăci ale acoperişului.  
Nu fixaţi conul central al acoperişului în acest moment.

Schiţa 2. Conectaţi plăcile acoperişului, în număr de opt, 
una la cealaltă şi la muchia superioară. 
Efectuaţi asamblarea în sens orar.
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Schiţa 3. Aliniaţi ultima îmbinare folosind un poanson şi 
fixaţi şuruburile, începând de la marginea inferioară.

Schiţa 4. Fixaţi plăcile acoperişului pe muchia superioară. 
Fixaţi şi strângeţi conul central. Acoperişul este acum  
asamblat. Fixaţi scara şi trapa de acces pe acoperiş.

Nu începeţi fixarea celorlalte cleme în U pentru muchia superioară înainte ca toate plăcile acoperişului să fi fost 
ridicate în poziţie şi ataşate atât unele la celelalte, cât şi la muchia superioară, cu ajutorul primelor patru şuruburi. 
Nu păşiţi pe acoperiş înainte de instalarea tuturor şuruburilor!

Nu instalaţi conul central al acoperişului înainte de finalizarea asamblării restului acoperişului. Nu scoateţi su-
portul temporar de sub acoperiş înainte de a instala şi fixa conul central. Dacă îndepărtaţi suportul, secţiunea 
acoperişului se poate răsturna din cauza greutăţii asamblorului. Conul central trebuie centrat în mijlocul deschi-
derii din centru înainte de a începe ataşarea acestuia. Fixaţi conul central pe îmbinarea verticală a fiecărei plăci 
a acoperişului, folosind şuruburi M10×25 (figura 7). Umpleţi spaţiul dintre acoperiş şi conul central folosind piese 
din cauciuc spongios (16 buc. pentru D5,3 şi 24 buc. pentru D7,5). Poate fi necesar să tăiaţi piesele din spumă 
de cauciuc în bucăţi mai mici pentru a se potrivi mai bine în cazul silozului D5,3 (~3 cm). Notă! Este recomandat 
să instalaţi în acest moment pe acoperiş scara şi trapa de acces, înainte de a instala următoarele panouri ale 
peretelui (a se vedea figurile 19 şi 28).
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Instalarea inelelor de ridicare
După asamblarea acoperişului şi a primului rând/rândului superior, instalaţi inelele de ridicare. Fixaţi inelele 
de ridicare la îmbinarea acoperişului silozului şi elementele peretelui (a se vedea figura 11, Fixarea inelelor de 
ridicare), la distanţe egale, pe mijlocul elementelor peretelui (figura 10), folosind șuruburile hexagonal cu guler 
M10×30.

Orificiile pentru inelele de ridicare trebuie realizate la locaţia de instalare. Pentru construirea silozului sunt nece-
sare 4 inele de ridicare pentru D5,3 şi 8 inele de ridicare pentru D7,5. NOTĂ! Lanţurile care vor fi utilizate pentru 
inelele de ridicare trebuie să fie suficient de lungi pentru ca unghiul dintre orizontală şi lanţ să fie de minimum 
45 de grade.

Fig. 10: Ridicarea silozului cu o macara. Următorul rând al perete-
lui este în curs de asamblare. Panourile peretelui se suprapun.  
Nu uitaţi să utilizaţi masticul de etanşare.

Inel de ridicare

Placă acoperiş

Muchie superioară
Consolă pentru inelul de ridicare

Suport vertical  
(observaţi că suportul nu ajunge până sus)Panou perete

Fig. 11: Fixarea inelului de ridicare
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Schiţa 12a: Suporturi verticale pentru silozuri. D5.3

Grosimea tuturor 
plăcilor elementelor 
peretelui  
s = 1,25
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Instalarea panourilor următoare ale peretelui

Pentru a instala următoarele panouri ale peretelui, este necesar să ridicaţi silozul folosind o macara (figura 10) 
sau cricuri. Ridicaţi silozul la cca 120 cm de fiecare dată pentru a facilita asamblarea panourilor peretelui.

După ridicarea silozului, conectaţi cel de-al doilea rând de sus al peretelui la marginea inferioară a rândului supe-
rior (consultaţi instrucţiunile de la „Asamblarea rândului superior al peretelui”).

Grinzile trebuie distribuite astfel încât să permită finalizarea simultană a două rânduri de elemente. Apoi, instalaţi 
grinzile în poziţie (a se vedea figura 12a şi figurile 12b1 şi 12b2). Aplicaţi mastic de etanşare în jurul orificiilor din 
spatele grinzilor. Nu uitaţi să lăsaţi rândul de orificii de pe grinzi fără şuruburi, pentru a evita munca inutilă.

Conectaţi grinzile una la cealaltă folosind prelungitoarele ( 33317). Toate prelungitoarele sunt identice, chiar dacă 
grosimea materialului suporturilor variază. Strângeţi suporturile la cuplul specificat (50 Nm folosind șuruburile 
hexagonal cu guler M10). Nu puteţi instala ulterior prelungitoarele între suporturile verticale, deci este necesar să 
le instalaţi în timpul asamblării, înainte de a instala următoarea bară în partea inferioară. Îmbinările verticale ale 
fiecărui rând al peretelui vor fi aliniate cu mijlocul plăcilor de pe rândul superior (figura 14). Respectaţi grosimea 
materialului pentru elementele peretelui silozului D7,5 m. Aceasta este de 1,5 mm pentru cele patru rânduri de 
sus şi de 2,0 mm pentru celelalte rânduri.

Instalaţi elementele astfel încât rândul median de orificii al panoului de perete de la partea superioară să se 
alinieze întotdeauna cu rândul interior de orificii pentru şuruburi de pe partea dreaptă a plăcii de perete care va 
fi instalată, care rămâne vizibil. Instalarea elementelor trebuie să se efectueze în sens orar. Suporturile trebuie 
instalate pe fiecare rând. Nu uitaţi că grosimea suporturilor variază de la un rând la altul (figurile 12a şi 13).
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Fig. 12b1: Peretele silozului văzut din exterior

PA
R

TE
A 

IN
FE

R
IO

AR
Ă

PA
R

TE
A 

SU
PE

R
IO

AR
Ă

Fa
nt

e

Pe
re

te
le

 s
ilo

zu
lu

i v
ăz

ut
 d

in
 e

xt
er

io
r



27 03-2021

Instrucţiuni de construire a silozurilor circulare de stocare

Fig. 12b2: Suportul văzut din faţă.

Instalaţi suporturile unul după celălalt, folosind 
îmbinări cap la cap.

Placă de bază A76102. Notă! Placa de bază trebuie 
atașată pe bara verticală de sprijin când silozul nu este 
pe sol.

Marginea inferioară a grinzii suportului trebuie să fie la nivel cu 
marginea silozului; observaţi poziţia orificiilor din grindă.Suprafața 
inferioară a plăcii de bază este aproximativ 10 mm sub marginea 
inferioară a mantalei silozului.

Direcția de instalare a suporturilor verticale; orificiile mari ale suportului la 
marginea inferioară.
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Rândul nr. 6 Rândul nr. 7

Rândul nr. 8 Rândul nr. 9 Rândul nr. 10

Fig. 13: Suporturi verticale pentru silozuri. D7.5

Fig. 14: Panouri suprapuse ale peretelui.

Notă! Procedaţi cu atenţie pentru a nu confunda suporturile cu grosimi diferite ale materialului. Pentru a evita 
confundarea suporturilor, grupaţi-le pe categorii.
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Conectarea la fundaţie a silozului asamblat.
Imediat după fixarea plăcilor de pereți și terminarea asamblării silozului, coborâți silozul pe fundația din beton. 
Dacă înălțimea nu este corectă, folosiți garnituri de fixare între plca de bază și beton. Notă!Plăcile de bază tre-
buie atașate pe bara verticală de sprijin a silozului înainte de coborâre! 

Atașați plăcile de bază fundației din beton folosind ancorele de expansiune M16x140, 1 ancoră/placă. Faceți 
un orificiu D16, cu adâncimea de 140 mm pentru ancorele de expansiune. Curățați orificiul realizat înainte de a 
instala ancora. (Asigurați-vă că fundația din beton s-a întârit suficient după turnare pentru a asigura o atașare 
fermă a ancorelor)

Ancorele de expansiune sunt incluse în livrarea pachetului de bază cu șuruburui pentru siloz. Placa de bază 
poate fi de asemenea atașată folosind o ancoră chimică M16.  Notă!Fiecare ancoră trebuie să poată suporta o 
forță de tracțiune de 10 kN și un efort de forfecare de 10 kN.

Etanșați bordul inferior al mantalei silozului folosind banda de etanșare A76101. Fixați banda de etanșare de 
mantaua silozului prin rândul gol din manta folosind șuruburile M10 și de beton folosind dibluri 5x35. Aplicați com-
pus butilic între banda de izolare și beton precum și între banda de izolare și mantaua silozului pentru a etanșa 
suficient. Introduceți șuruburile pe barele de sprijin verticale din interior și puneți trei șaibe sub capac pentru a 
împiedica vârful șurubului să preseze asupra suportului.
 

Dacă silozul are podea plată sau este prevăzut cu con din beton, izolați suprafața de contact dintre betonul de la 
bază și betonul de suprafață aplicând un strat de izolație față de umezeală. Izolația față de umezeală cu bitum 
trebuie realizată înainte de betonarea suprafeței. Piesele metalice galvanizate la cald, care rămân sub betonul 
de la suprafață, trebuie și ele izolate împotriva umezelii cu bitum. Zinc proaspăt, care nu a fost încă pasivizat, 
reacționează cu ingredientele din beton, și drept urmare, provoacă eroziunea. Din acest motiv, piesele acoper-
ite cu beton trebuie protejate. Consultați desenele de construcție standardizate și detaliile din acesta pentru 
mai multe informații detaliate referitor la obiectele care trebuie protejate. Notă!Izolația cu bitum și betonarea de 
suprafață trebuie realizată pe toată fundația betonată.

Suprafața de contact dintre manta și cimentare va fi etanșată folosind mastic de etanșare. (a se vedea desenul 
de construcție standardizat pentru mai multe instrucțiuni detaliate)

Fig. 15:

Ancoră de expansiune  M16x140

Șurub hexagonal cu guler M10x30,
Piuliţă cu guler M10



Mastic elastic de etanşare
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Fig. 16

VĂZUT DIN PARTEA LATERALĂ, LA 
NIVELUL SUPORTURILOR VERTICALE

Şapă Stâlp

Bandă de etanșare 
A76101

Placă de bază A76102.

Ancoră de expansiu-
ne M16x140

Placă de bază 
A76102.

Piuliţă cu guler 
M10

Șurub hexago-
nal cu guler 
M10x30

Fig. 17: 

Cimentarea trebuie întărită cu bare din oțel

VĂZUT DIN PARTEA FRONTALĂ, LA 
NIVELUL SUPORTURILOR VERTICALE

M10x25

A76101

Diblu cu cap 5x35

 Izolația față de umezeală 
cu bitum 

 Izolația față de umezeală 
cu bitum 
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Instalarea trapei de acces în perete
Instalaţi trapa de acces pe interiorul peretelui silozului, între suporturi, într-o poziţie adecvată şi uşor accesibilă. 
Unul dintre elemente are prevăzută o deschidere pentru trapa de acces.

În cazul silozurilor D7,5 cu podea dreaptă, trapa trebuie instalată pe cel de-al treilea rând al peretelui; în cazul 
silozurilor cu podea conică, aceasta va fi instalată pe cel de-al doilea rând (a se vedea figura 18).

În cazul silozurilor D5,3 cu podea dreaptă, trapa trebuie instalată pe cel de-al doilea rând al peretelui; în cazul 
silozurilor cu podea conică, aceasta va fi instalată fie pe primul rând, fie pe cel de-al doilea.

La silozurile D5,3 cu 4-8 rânduri de pereți, dimensiunea găurii de acces este de 686x686 mm.

În cazul silozurilor D5,3 cu perete de 9-10 rânduri şi al tuturor silozurilor D7,5, dimensiunea deschiderii pentru 
trapa de acces va fi de 814×814 mm.

Îmbinarea dintre mantaua silozului și cadrul trapei de acces va fi etanșată cu mastic butilic, care este aplicat între 
cadrul trapei de acces și flanșa silozului.

Rândul nr. 3

Grâne

Rândul nr. 2

Grâne

Podea dreaptă
Podea conică de 15-25°

Fig. 16: Instalarea trapei de acces

D5,3 şi D7,5
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Instalarea trapei de acces pe acoperiş
Din motive de siguranţă, trapa de acoperiş trebuie instalată sub scară, pe aceeaşi secţiune a acoperişului pe care 
este instalată scara.

Pachetul de secţiuni de acoperiş include o secţiune diferită, prevăzută cu orificii pentru trapa de acces.

Fixaţi trapa folosind şuruburi M10×25 şi aplicaţi mastic adeziv de etanşare (figura 19).

Fig. 17: Etanşarea trapei de acoperiş. 

Etanșați folosind 
substanță de 
etanșare cu adeziv

Etanșați folosind 
substanță de 
etanșare cu adeziv

Etanșați îmbinarea dintre cadrul trapei de acces și secțiunea acoperișului folosind o substanță de etanșare cu adeziv. 
Aplicați un strat de substanță de etanșare cu adeziv în jurul fiecărei găuri dintre secțiunea acoperișului și cadrul 
trapei de acces. După ce ați strâns cu cheia gaura de acces, etanșați marginea inferioară a cadrului trapei de acces 
aplicând substanță de etanșare cu adeziv pe partea interioară, în jurul întregului cadru.
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Instalarea scării de perete PAK şi a cuştii de protecţie
Dacă intenţionaţi să instalaţi unul sau mai multe podeste pe siloz, citiţi paginile 36-53 înainte de a instala scara. Poziţia 
podestelor va afecta instalarea scării.

Elementele scării au lungimea de 3 metri.Pachetul livrat conţine numărul necesar de elemente de scară conform înălţi-
mii silozului, cutiile cu accesorii pentru elemente (1 buc. Pachetul livrat conţine numărul necesar de elemente de scară 
conform înălţimii silozului, cutii de montare (câte 1 pentru fiecare element)  și barele superioare de sprijin pentru capătul 
superior al scării.

Începeţi dimensionarea scării amplasând treapta superioară la marginea acoperişului silozului. NOTĂ!  Dacă elemen-
tul de jos al scării este prea lung, scurtaţi-l corespunzător.

Fig. 20: Piese pentru scara de perete şi cuşca de protecţie (dotări opţionale).

BARĂ SUPERIOARĂ DE
SPRIJIN 
A76253; 2buc.

PACHET CUŞCĂ DE
PROTECŢIEA76250
Numărul de pachete
va depinde de înălţimea silozului

(incl. piesele marcate cu **)

PACHET PIESE CIRCULARE 
CUŞCĂ DE PROTECŢIE 
A76249
Numărul de pachete va depinde 
de înălţimea silozului

(incl. piesele marcate cu ***)

CLEMĂ DE SCARĂ B (*)
A76235, 4buc.

PIESA CIRCULARĂ (***) 
A76228, 4buc.

CUŞCĂ DE PROTECŢIE 1,5m (**) 
A76229, 14buc.

ŞURUB CU CAP HEXAGO-
NAL  M8x16 (***) 
101810, 32buc.

CLEMA PIESEI CIRCU-
LARE (***)
 
A76230, 8buc.

CLEMĂ DE SCARĂ A (*)
A76234, 4buc.

PIULIŢĂ M8 (*) 
110540, 32buc.

PIULIŢĂ 
M8 (***) 
110540, 32buc.

ŞURUB CU CAP HEXAGONAL 
M8x16 (*) 
101810, 28buc.

ȘURUB DE 
BLOCARE 
M8x25 
107902, 28buc.

NYLOC 
PIULIŢĂ 
M8(***) 
110790, 28buc.

ELEMENT SCARĂ 2,9m
A76224, numărul elementelor
depinde de înălţimea scării

PACHET MONTARE
SCARĂ
A76251
Număr de pachete 1 pentru 
fiecare element de scară

(incl. piesele marcate cu *)
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Instalarea cuştii de protecţie a scării (dotare opţională)
Cuşca de protecţie trebuie asamblată la o înălţime la care componenta circulară a cuştii se află la nivelul capete-
lor de sus ale barelor superioare de sprijin. 

La capătul inferior al scării, cuşca se extinde până la înălţimea de 2,2-3 m de la sol.

Fig. 21: Instrucţiuni de asamblare pentru scara de perete şi cuşca de protecţie (dotări opţionale).

Fixaţi componenta circulară superioară
a cuştii la capătul superior al barelor
superioare de sprijin.

Introduceți elementul de fixare a 
piesei circulare A76230 prin crestătura 
instalației în ghidajul superior.

Bare superioare 
de sprijin

Fixaţi scara pe perete folosind 
şuruburi cu cap hexagonal M8×30 
şi piuliţe.

Amplasați șaibele cu aripă M8 în 
interiorul peretelui silozului.

M8x16
+ PIULIŢĂ M8

M8x16
+PIULIŢĂ M8

Amplasaţi treapta superioară 
la marginea acoperişului 
silozului.

Distanţa pe verticală între perechile de cleme 
ale scării trebuie să fie de 1500mm.

Aduceţi perechile inferioare de cleme de
scară la distanţe egale, astfel încât partea
inferioară a scării să fie susţinută corect.

Dacă elementul inferior al scării este 
prea lung, scurtaţi-l corespunzător.

Amplasaţi perechea de cleme superioare a scării sub treapta 
superioară, în dedesubtul ghidajului superior.

Trageți capetele cuștii de 
protecție a piesei circulare 
cu aproximativ 40 mm. Fixați 
capetele prin doar un singur 
șurub.

Dacă este necesar, acoperiți 
cușca de protecție inferioară 
pe o lungime de circa 765 
mm.

Instalați piesa circulară inferioară la o 
înălțime de 2,2 - 3 m față de capătul in-
ferior al scării. Utilizaţi orificiile originale 
din piesele
cuştii de protecţie.

Alăturați elementele scării utilizând ex-
tensia, piesa A76232. Fixați îmbinarea 
cu șuruburi M8x16, 6 buc./îmbinare. 
Piesa de conectare și șuruburile sunt 
incluse în pachetul cu accesorii.

M8x16
+ PIULIŢĂ M8
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Amplasarea podestelor

Fig. 22.

Amplasarea podestelor se face în conformitate cu standardul SFS-EN ISO 14122-4

1 Zona de ieşire
2 Zona de intrare
3 Platformă intermediară sau podest
4 Rampă a scării

Fig. 20a Fără podest, scară 
(cu o singură rampă)

Fig. 20b Scară cu mai multe rampe
Hmax = 10.000 mm Hmax = 6000 mm

Tăiaţi barele cuştii de
protecţie sub podest

Fixaţi componenta circulară 
superioară a cuştii la cca 20 mm sub 
partea inferioară a podestului

În cazul în care asamblarea 
include podeste, clemele scării 
trebuie instalate în spatele scării
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Amplasarea trapei de acces pe acoperiş în raport cu podestul şi scara de 
perete

Poziţia trapei de acces pe acoperiş

La instalarea acoperişului, asiguraţi-vă că scara de perete este aliniată cu trapa de acces de pe acoperiş. Acest lucru 
este important în special dacă silozul este prevăzut cu un podest sau o scară de acoperiş.

Dacă acoperişul este instalat corect, puteţi folosi orificiile neutilizate din mantaua silozului pentru a monta podestul. 
Instalarea acoperişului în poziţia corectă asigură, de asemenea, alinierea corectă a podestului, a scării de perete şi a 
scării de acoperiş.

Fig. 23

Centrul silozului, trapa de acces de pe acoperiş şi 
scara către acoperiş trebuie să fie aliniate

Fig. 24: Amplasarea recomandată a trapelor de acces de pe acoperiş şi a podestelor în cazul unui siloz cu conveier superior

Două sau mai multe silo-
zuri alăturate.
Conveier superior instalat 
deasupra unui grup de 
silozuri

Conveier superior

Suportul conveierului
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Amplasarea trapei de acces pe acoperiş în raport cu podestul

Măsurată de-a lungul (curburii) mantalei exterioare, distanţa dintre clemele podestului este de 1191 mm.  
La această distanţă, mantaua silozului este prevăzută cu orificii care trebuie utilizate pentru montarea podestului  
(în funcţie de situaţie, acesta va fi conectat fie la manta, fie la suporturile verticale). În acest scop, măsuraţi pozi-
ţia corectă a trapei de acces de pe acoperiş de suprafaţa exterioară a mantalei silozului şi marcaţi poziţia respec-
tivă la marginea superioară a mantalei. Aliniaţi deschiderea pentru trapa de acces cu marcajul central. 

Fig. 25.

Dimensiunile de-a lungul suprafeței exterio-
are a mantalei, la valțul mai lat.

Mantaua silozului

Trapă de acces 
pe acoperiş

Scară de perete către 
acoperişul silozului



40 03-2021

Instrucţiuni de construire a silozurilor circulare de stocare

Instalarea scării de acoperiş (dotare opţională)
Consultaţi ilustraţiile din paginile următoare.

Scara de acoperiş este disponibilă ca dotare opţională. 

    Număr articol:
    
Diametru siloz D5,3    Pachet de bază A72971P + pachet suplimentar A72972P
Diametru siloz D7,5    Pachet de bază A72971P + pachet suplimentar (2× A72972P)

Din motive de siguranţă, trapa de acces trebuie instalată sub scara de acoperiş. 
La silozul D7,5, treptele scării, care se află la capac, sunt atașate de placa de protecție folosind piulițe fluture. 
Astfel, treptele sunt mai ușor de îndepărtat pentru utilizarea capacului. 
La silozul D5,3, treptele scării de la capac trebuie să fie aproape de capac, una pe partea balamalei și cealaltă pe 
partea zăvorului capacului, deoarece nu există suficient spațiu petru ele la capac.

Fig. 26: Fixarea scării pe acoperiş
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Asamblaţi scara de acoperiş la sol şi ridicaţi-o pe acoperiş imediat după finalizarea primului rând al peretelui şi a 
acoperişului. Fixaţi scara la îmbinările acoperişului folosind clema în U şi blocul de fixare 52×52 (figura 30).  
Strângeţi bine şuruburile cu cheia. (M10×40 cuplul de strângere 50 Nm)

9 11

10

12

Fig. 27: 

Fig. 28: Fixarea scării de acoperiş pe acoperiş (a se vedea lista de componente la pagina 40)

PACHET DE BAZĂ A72971P

PACHET SUPLIMENTAR A72972P

30 KG

42 KG
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Piesă Articol Denumire Nr. schiţă Nr. 
buc.

Greutate

1 690340 SCARĂ ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR D3,4-7,5, TREPTE 1200 690340 2 1,79
2 A72975 PLACĂ DE PROTECŢIE STÂNGA SCARĂ ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72975 1 3,55
3 A72977 STÂLP STÂNGA SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72977 2 2,68
4 A72973 SUPORT TRIUNGHIULAR STÂNGA SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ 

CIRCULAR
A72973 2 1,25

5 A72960 BALUSTRADĂ SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72960 4 1,74
6 A72976 PLACĂ DE PROTECŢIE DREAPTA PENTRU SCARĂ DE ACOPERIŞ 

SILOZ CIRCULAR
A72976 1 3,55

7 A72978 STÂLP DREAPTA SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72978 2 2,68
8 A72974 SUPORT TRIUNGHIULAR DREAPTA ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72974 2 1,25
9 42448 TREAPTĂ SCARĂ DE ACOPERIŞ 42448 4 1,11
10 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 42442 4 0,16
11 690360 PLACĂ BLOC DE FIXARE 3×52×52 690360 4 0,06
12 400120 ŞAIBĂ ZN PL3 D 40/11 4 0,03

13 102250 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×40 DIN933    4 0,01

14 110540 PIULIŢĂ M8 DIN 934 73 0

15 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934 4 0

16 107902 ŞURUB DE BLOCARE ZN M 8×25 DIN603 4 0,02

17 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 4 0

18 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        8×16 DIN933 68 0,01

19 107911 ŞURUB DE BLOCARE ZN M 8×50 DIN603 4 0,03

20 111020 PIULIŢĂ-FLUTURE ZN M 8 DIN315 4 0,01

21 A76321 CLEMĂ SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR M19 A76321 2 0,64

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE PENTRU PACHETUL DE BAZĂ A72971P 
PENTRU SILOZURI CIRCULARE

Fig. 29:
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Fig. 30: 

Pachetul de bază al scării de acoperiş A72971P şi conectarea acestuia cu 
cele două pachete de piese suplimentare A72972P
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Piesă Articol Denumire Nr. schiţă N r . 
buc.

Greutate

1 690340 SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR D3,4-7,5, TREPTE 1200 69040 1 1,79
2 A72975 PLACĂ DE PROTECŢIE STÂNGA SCARĂ ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72975 1 3,55
3 A72977 STÂLP STÂNGA SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72977 1 2,68
4 A72973 SUPORT TRIUNGHIULAR STÂNGA SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIR-

CULAR
A72973 1 1,25

5 A72960 BALUSTRADĂ SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72960 4 1,74
6 A72976 PLACĂ DE PROTECŢIE DREAPTA PENTRU SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ 

CIRCULAR
A72976 1 3,55

7 A72978 STÂLP DREAPTA SCARĂ DE ACOPERIŞ SILOZ CIRCULAR A72978 1 2,68
8 A72974 SUPORT TRIUNGHIULAR DREAPTA PENTRU SCARĂ DE ACOPERIŞ 

SILOZ CIRCULAR
A72974 1 1,25

9 42448 TREAPTĂ SCARĂ DE ACOPERIŞ 42448 4 1,11
10 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 42442 2 0,16
11 690360 PLACĂ BLOC DE FIXARE 3×52×52 690360 2 0,06
12 400120 ŞAIBĂ ZN PL3 D 40/11 4 0,03

13 102250 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×40 DIN933 4 0,01

14 110540 PIULIŢĂ M8 DIN 934 36 0

15 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934 4 0

16 107902 ŞURUB DE BLOCARE ZN M 8×25 DIN603 8 0,02

17 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 8 0

18 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        8×16 DIN933 28 0,01
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PACHET A72972P DE PIESE SUPLIMENTARE PENTRU SILOZ CIRCULAR, 
INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE

Fig. 31:
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(A75659P) Podest asamblat (dotare opţională)

Fig. 32.

Podest văzut de sus
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Fig. 33.

Piesă Articol Denumire Nr. buc. Greutate

1 A75662 STÂLP PODEST L = 1609 M16 4 7,41

2 A72660 ELEMENT PLATFORMĂ PODEST 444X785X36 2 5,13

3 A75660 GRINDĂ EXTERIOARĂ CADRU PODEST M16 2 4,43

4 A72667 GRINDĂ LATERALĂ CADRU PODEST 2 7,12

5 A72671 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST L1510 3 3,15

6 A75661 GRINDA ORIZONTALĂ A BALUSTRADEI PODESTULUI L = 845 M16 6 1,71

7 A75663 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST M16 1 3,84

8 A76322 PIESĂ FIXARE SILOZ ASAMBLAT CU ŞURUBURI D5.3,D7.5 4 1,25

9 A76332 CONSOLA DE FIXARE A PODESTULUI 4 0,31

10 32862 EXTENSIE SUPORT VERTICAL SILOZ CIRCULAR D 5.3 500/3 M03 4 1,71

11 102200 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X20 DIN933    92 0,02

12 102220 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X30 DIN933   40 0,03

13 110560 PIULIŢĂ M10 ZN 8 DIN934 132 0,01

14 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 80 0,01

Podest văzut din partea laterală Pachetul de livrare a podestului
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Podest asamblat

Măsuraţi diagonalele pe partea
laterală a balustradei

Măsuraţi diagonalele la
capătul balustradei

În cazul în care orientarea podestului nu corespunde dina 
această schiță cu instrucțiuni, fixați piesa 7 prin aceste găuri.

Conectați elementele platformei,  6 buc. de șuruburi de fixare în toate 
(șurub M10x20 + piuliță). 
  
Elementele platformei trebuie plasate unul câte unul în interiorul cadrului 
podestului înainte de a-le alătura.

În cazul în care 
orientarea podestului 
nu corespunde dina 
această schiță cu 
instrucțiuni, rotiți piesa 
7 cu 180° în planul ori-
zontal.

Fig.  34
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Instalarea elementelor platformei în interiorul cadrului podestu-
lui.
Fixați elementele platformei la cadru prin șuruburile de îmbin-
are, 8 buc. în toate (șurub M10x20 + piuliță) 

Fig.  35

Piesă Articol Denumire Nr. buc. Greutate

1 A75662 STÂLP PODEST L = 1609 M16 4 7,41

2 A72660 ELEMENT PLATFORMĂ PODEST 444X785X36 2 5,13

3 A75660 GRINDĂ EXTERIOARĂ CADRU PODEST M16 2 4,43

4 A72667 GRINDĂ LATERALĂ CADRU PODEST 2 7,12

5 A72671 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST L1510 3 3,15

6 A75661 GRINDA ORIZONTALĂ A BALUSTRADEI PODESTULUI L = 845 M16 6 1,71

7 A75663 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST M16 1 3,84

8 A76322 PIESĂ FIXARE SILOZ ASAMBLAT CU ŞURUBURI D5.3,D7.5 4 1,25

9 A76332 CONSOLA DE FIXARE A PODESTULUI 4 0,31

10 32862 EXTENSIE SUPORT VERTICAL SILOZ CIRCULAR D 5.3 500/3 M03 4 1,71

11 102200 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X20 DIN933    92 0,02

12 102220 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X30 DIN933   40 0,03

13 110560 PIULIŢĂ M10 ZN 8 DIN934 132 0,01

14 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 80 0,01
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Instalarea podestului pe mantaua silozului circular

Fig.  36: 

Fig.  37: 

Este recomandat să instalaţi piesele de fixare
(piesa 10) pe manta în prealabil. Dacă este posibil,
utilizaţi orificiile deja existente în mantaua silozului.
Podestul poate fi montat direct pe orificiile din
mantaua silozului asamblat cu şuruburi.

Poziția înălțimii elementelor de fixare (piesa 8 und 10)
conform desenului 38.

Dacă alegeți să faceți găurile, stabiliți dimensiunea
locației acestora conform vederii 38.
Distanța circumferențială dintre liniile centrale ale
suporților este de 1191 mm (măsurând de-a lungul
suprafeței mantalei prin intermediul unei rulete de
măsurat). a se vedea desenul 37.

Mantaua silozului

Notă! Piesa 14 (şaibă) se va instala
pe interiorul mantalei silozului
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Fig.  38

Piesă Articol Denumire Nr. buc. Greutate

1 A75662 STÂLP PODEST L = 1609 M16 4 7,41

2 A72660 ELEMENT PLATFORMĂ PODEST 444X785X36 2 5,13

3 A75660 GRINDĂ EXTERIOARĂ CADRU PODEST M16 2 4,43

4 A72667 GRINDĂ LATERALĂ CADRU PODEST 2 7,12

5 A72671 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST L1510 3 3,15

6 A75661 GRINDA ORIZONTALĂ A BALUSTRADEI PODESTULUI L = 845 M16 6 1,71

7 A75663 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST M16 1 3,84

8 A76322 PIESĂ FIXARE SILOZ ASAMBLAT CU ŞURUBURI D5.3,D7.5 4 1,25

9 A76332 CONSOLA DE FIXARE A PODESTULUI 4 0,31

10 32862 EXTENSIE SUPORT VERTICAL SILOZ CIRCULAR D 5.3 500/3 M03 4 1,71

11 102200 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X20 DIN933    92 0,02

12 102220 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X30 DIN933   40 0,03

13 110560 PIULIŢĂ M10 ZN 8 DIN934 132 0,01

14 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 80 0,01
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Instalarea podestului pe suporturile verticale ale silozului circular

Fig. 39: 

Podestul poate fi conectat direct la suporturile verti-
cale. Piesa 10 (32862, în total 4 buc.) nu va fi utilizată 
în acest caz.
Conectaţi platforma la suporturile verticale folosind
piesele de fixare 8 (A76322, în total 4 buc.)

Fixarea cu şuruburi pe suporturile verticale: Şurub
8×30 – piuliţă M10. O şaibă M10 trebuie amplasată 
sub capul şurubului şi sub piuliţă.
Este recomandat să utilizaţi orificiile deja existente
în suportul vertical. Cel puţin primele şuruburi trebuie
instalate în orificiile existente.

Suporturi verticale pen-
tru silozuri circulare.

1
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Instalarea podestului lângă suporturile verticale ale silozului circular

Fig. 40

Fixați la mantaua silozului de lângă suporturile ver-
ticale la fel ca în desenele 36, 37 și 38,  cu excepția 
faptului că găurile de fixare trebuie făcute în mantaua 
silozului.

Piesă Articol Denumire Nr. buc. Greutate

1 A75662 STÂLP PODEST L = 1609 M16 4 7,41

2 A72660 ELEMENT PLATFORMĂ PODEST 444X785X36 2 5,13

3 A75660 GRINDĂ EXTERIOARĂ CADRU PODEST M16 2 4,43

4 A72667 GRINDĂ LATERALĂ CADRU PODEST 2 7,12

5 A72671 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST L1510 3 3,15

6 A75661 GRINDA ORIZONTALĂ A BALUSTRADEI PODESTULUI L = 845 M16 6 1,71

7 A75663 ŢEAVĂ ORIZONTALĂ BALUSTRADĂ PODEST M16 1 3,84

8 A76322 PIESĂ FIXARE SILOZ ASAMBLAT CU ŞURUBURI D5.3,D7.5 4 1,25

9 A76332 CONSOLA DE FIXARE A PODESTULUI 4 0,31

10 32862 EXTENSIE SUPORT VERTICAL SILOZ CIRCULAR D 5.3 500/3 M03 4 1,71

11 102200 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X20 DIN933    92 0,02

12 102220 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8.8    10X30 DIN933   40 0,03

13 110560 PIULIŢĂ M10 ZN 8 DIN934 132 0,01

14 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 80 0,01
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Instalarea conveierului cu melc

Îmbinarea peretului pentru transportorul elicoidal va fi instalat pe partea laterală a silozului, la o înălțime 
corespunzătoare pe partea interioară, cu fața spre zona de descărcare. Consultați desenul 45 pentru înălțimea 
de instalare; acesta prezintă măsura de la podeaua silozului până la centrul îmbinării peretelui. Îmbinarea va fi 
atașată la cele mai apropiate coame. Consultaţi tabelul pentru a determina lungimea adecvată a conveierului cu 
melc, cu condiţia ca unghiul de instalare să fie apropiat de cel indicat în instrucţiuni.
Realizaţi o deschidere de 388×557 mm în peretele silozului pentru a permite instalarea. Utilizând îmbinarea pere-
telui ca şablon, realizaţi orificii D10,5 pentru şuruburile de fixare. Fixaţi cadrul folosind şuruburi M10. Nu uitaţi să 
aplicaţi mastic de etanşare.

Fig. 41: Îmbinarea peretelui pentru conveierul cu melc

Îmbinare perete

Conveier cu melc

Bară de fier s = 5

Fixare prin sudare

Fig. 42: Centrarea conveierului cu melc pe îmbinarea peretelui atunci când utilizaţi un burduf de protecţie
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Continuaţi asamblând tubul de protecţie pentru conveierul cu melc în ordinea indicată în figura 46. Tăiaţi o fantă 
cu lungime de 625 mm până la centrul tubului prin care cerealele intră în conveierul cu melc. Dacă înălţimea sau 
unghiul de instalare diferă de valorile indicate în instrucţiuni, poate fi necesar să scurtaţi picioarele sau tubul de 
protecţie. Nu renunţaţi, însă, la suporturi, chiar dacă utilizaţi un tub mai scurt.

Conectaţi tuburile unul la celălalt folosind coliere late. Centraţi cu atenţie colierul pe îmbinare. Montaţi, de aseme-
nea, piese de fixare 42445 pentru picioarele de susţinere la îmbinarea prinsă cu colier. Strângeţi complet cele opt 
şuruburi M10×40 ale îmbinării şi asiguraţi-vă că tuburile nu se pot mişca independent unul faţă de celălalt. După 
asamblare, ridicaţi tubul în poziţie, la îmbinarea peretelui, şi fixaţi partea superioară a acestuia pe îmbinarea pe-
retelui folosind două şuruburi M10 (a se vedea figura 47). Realizaţi orificii pentru şuruburi pe ambele părţi.  
NOTĂ! În cazul în care conveierul cu melc este prevăzut cu o cuşcă de protecţie cu diametrul de cca 300 mm, 
poate fi necesar să demontaţi aceste două şuruburi M10 pentru a instala melcul conveierului.

Tubul de protecţie se sprijină pe picioarele de susţinere. Conectaţi capătul superior al piciorului de susţinere la 
piesa de fixare folosind un şurub M12. Piesa de fixare este fixată la rândul ei în colier. Va fi necesar să îndoiţi 
piesele de fixare pentru a regla picioarele la unghiul corect. Conectaţi partea inferioară a piciorului de susţinere la 
piesa de fixare folosind un şurub M12 şi apoi conectaţi-o la fundaţie cu ajutorul unor ancore de expansiune, a se 
vedea secţiunea „Fixarea ancorelor de expansiune”.
Conectaţi piesele picioarelor de susţinere unele la celelalte folosind cel puţin două şuruburi M10.
Este esenţial ca unghiul format de picioarele de susţinere să fie corect. Unghiul corect al picioarelor de susţinere 
este indicat în figura 46. Unghiul dintre conveierul cu melc şi peretele silozului trebuie să fie de 45°.

Centraţi conveierul cu melc şi tubul de protecţie înainte de a etanşa conveierul şi îmbinarea peretelui. Puteţi etan-
şa conveierul cu melc şi tubul de protecţie folosind burduful de protecţie (figura 49) şi piesa de centrare. Piesele 
de centrare (figura 48) sunt disponibile la dimensiuni de 5", 6" şi 8".
Dacă intenţionaţi să utilizaţi un burduf de protecţie, asiguraţi centrarea folosind plăci realizate la punctul de in-
stalare înainte de a instala burduful, a se vedea figura 42. Burduful de protecţie este realizat din cauciuc elastic, 
ceea ce permite utilizarea acestuia cu şuruburi de 5" sau 6". Aplicaţi mastic de etanşare pe piesele de centrare.

Sprijiniţi, de asemenea, capătul de acţionare al conveierului cu melc pe elementul exterior al peretelui, folosind 
de exemplu sârmă cu diametrul de 5 mm. Unghiul dintre perete şi sârmă trebuie să fie de 45 de grade. Utilizaţi un 
inel de ridicare pentru a fixa sârma de perete.
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Rând Articol Denumire Cantitate
1 300599 CUTIE DE CARTON 4310 385×310×250 NO 9A OH 1

2 106003 PACHET ŞURUBURI CONVEIER CU MELC WURTH 9994 200 027 1

3 690210 CLEMĂ TUB PROTECŢIE SILOZ CIRCULAR 32145 4

4 42445 PIESĂ FIXARE TUB PROTECŢIE SILOZ CIRCULAR M03 8

PACHET ŞURUBURI 106003

5 102540 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8 12×40 AM DIN933 8

6 110570 PIULIŢĂ ZN 8 M 12 DIN934 8

7 131022 ANCORĂ EXPANSIUNE M 8×30 0904 010 08 8

8 101810 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8 8×16 AM DIN933 8

9 102250 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN 8,8 10×40 AM DIN933 77

10 110560 PIULIŢĂ ZN 8 M10 DIN934 77

11 111550 ŞAIBĂ ZN M 10 DIN125 48

Fig. 43: Pachet de piese pentru conveierul cu melc 42450

PACHET DE FIXARE PENTRU CONVEIERUL CU MELC, D5,3 ŞI 7,5

CONŢINUTUL PACHETULUI DE FIXARE 42450
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Fig. 44: Piesele tubului conveierului
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D5.3 Dimensiuni 
măsurate de la 
deschiderea pentru 
conveier

Lungimea conveierului cu 
melc L (mm)

ÎNĂLŢIME H (mm) DISTANŢA S (mm)

6500 1680 1850

7500 2390 2560

8500 3100 3270

9500 3800 3970

D7.5 Dimensiuni 
măsurate de la 
deschiderea pentru 
conveier

Lungimea conveierului cu 
melc L (mm)

ÎNĂLŢIME H (mm) DISTANŢA S (mm)

6500 800 970

7500 1500 1670

8500 2210 2380

9500 2920 3090

Fig. 45: Dimensiuni pentru instalare

ÎNĂLȚIMEA DE INSTALARE A ÎMBINĂRII PERETELUI PENTRU TRANSPOR-
TORUL ELICOIDAL 
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Fig. 46: Instalarea conveierului cu melc
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Fig. 47: Asamblarea conveierului cu melc

Aceste găuri 
trebuie făcute.

Nr. buc.
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CENTRAREA CONVEIERULUI CU MELC PE ÎMBINAREA PERETELUI

Fig. 48: Piesă de centrare pentru conveierul cu melc

690461  pentru conveiere cu melc de 5"
690460  pentru conveiere cu melc de 6"
A71612  pentru conveiere cu melc de 8"

REALIZAŢI ÎN CAPAC ORIFICIUL PENTRU TIJA OBTURATORULUI CU 
AJUTORUL UNUI POANSON

interior
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Fig. 49: Burduf de protecţie 690030 pentru melcul de descărcare/îmbinarea peretelui
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INSTALAREA SUPORTULUI CONVEIERULUI ÎNTR-UN SILOZ CIRCULAR 
ANTTI (dotare opţională)

Informaţii generale:
- Suportul conveierului este dimensionat pentru o greutate de 600 kg şi o sarcină a vântului de 370 kg.
- Cuplul de strângere a şuruburilor suportului conveierului este de 50 Nm.
-  Dacă nu există alte indicaţii în schiţa cu instrucţiuni, aceasta este valabilă pentru silozurile de ambele 

diametre, D5,3 şi D7,5.

Cerinţe privind silozul:
Instalaţi placa primului element al silozului circular astfel încât marginea acesteia să se afle la 600 mm în lateralul 
benzii conveierului. În acest mod, vă veţi asigura că suporturile verticale se vor afla la distanţe egale de conveier, 
iar sarcina va fi distribuită uniform pe ambele suporturi verticale.
Peretele silozului circular D5,3 trebuie prevăzut cu suporturi verticale (32861) care ajung, în dreptul benzii conve-
ierului, până la marginea acoperişului.
Este recomandat să instalaţi suportul conveierului după asamblarea a două rânduri ale peretelui silozului şi insta-
larea acoperişului acestuia. 
(Fig. 50 şi 51).

Consultaţi figura 24, care prezintă banda conveierului superior al unui grup de silozuri.



Instrucţiuni de instalare pentru A72097

Greutatea pachetului: 130 kg
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A72097P – PACHET SUPORT CONVEIER PENTRU SILOZURI CIRCULARE 
D5,3 M08

Piesă Articol Denumire Nr. 
buc.

1 32862 EXTENSIE SUPORT VERTICAL SILOZ CIRCULAR D5,3 2

2 32861 SUPORT VERTICAL SILOZ CIRCULAR D5,3 2270/2 M03 2

3 A71919 STÂLP CU PROFIL ÎN Z L = 2500 WM06 2

4 A71916 STÂLP CU PROFIL ÎN Z L = 1250 WM06 2

5 A72054 CONSOLĂ SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M03 4

6 A72085 PLACĂ DE REGLARE SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR M08 8

7 A72058 SUPORT ORIZONTAL CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M08 1

8 A72086 CONTRAFIŞĂ SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M08 9

9 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 2

10 A70812 TIJĂ FILETATĂ - M10 L = 205 4

11 102280 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×50 DIN933    2

12 102210 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×25 DIN933    92

13 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934 110

14 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 16

Fig. 50: 



Fig. 51: Instrucţiuni de instalare pentru A72109

Greutatea pachetului: 138 kg
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A72109P – PACHET SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D7,5 M08

Piesă Articol Denumire Nr. 
buc.

1 A71919 STÂLP CU PROFIL ÎN Z L = 2500 WM06 4

2 A72054 CONSOLĂ SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M03 4

3 A72085 PLACĂ DE REGLARE SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR M08 8

4 A72058 SUPORT ORIZONTAL CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M08 1

5 A72086 CONTRAFIŞĂ SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M08 14

6 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 2

7 A70812 TIJĂ FILETATĂ M10 L = 205 4

8 102280 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×50 DIN933 2

9 102210 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×25 DIN933 80

10 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934 100

11 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 16
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Fig. 52:  Fig.53:  
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Asamblarea suportului conveierului

Diametrul silozului D5,3 m

Notă! Capătul superior al suportului conveierului la instalarea pe mantaua silozului

Diametrul silozului D7,5 m

În silozul D5,3, conectaţi stâlpii cu profil în Z (A71919 şi A71916) unul la celălalt, introducând un stâlp în celălalt 
pe o distanţă de 555 mm; în cazul silozului D7,5 (2 × A71919), un stâlp trebuie introdus în celălalt pe o distanţă de 
1180 mm.

Interblocaţi suporturile folosind trei şuruburi M10×25 şi piuliţele corespunzătoare.



Fig. 54:
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Asamblarea grinzii şi a mecanismului de reglare a înălţimii suportului 
conveierului

Conectarea piesei 1 la stâlpul cu profil în Z: (şurub 10×25 + piuliţă) 4 buc./piesă

Conectarea piesei 1 la grindă (piesa 3) (şurub 10×25 + piuliţă) 3 buc./piesă

Reglarea înălţimii grinzii (piesa 3) la mijlocul plajei sale de reglare. (dimensiune 76 ±3). Consultaţi şi figura 66.

*Dacă banda conveierului ajunge până la suportul vertical al silozului, instalaţi grinda (piesa 3) într-o poziţie asime-
trică, astfel încât consola mai lungă să se afle în dreptul benzii conveierului.



Fig. 55:

69 03-2021

Instrucţiuni de construire a silozurilor circulare de stocare

Piesă Articol Denumire Nr. 
buc.

1 A72085 PLACĂ DE REGLARE SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR M08 8

2 A70812 TIJĂ FILETATĂ M10 L = 205 4

3 A72058 SUPORT ORIZONTAL CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M08 1

4 42442 PIESĂ DE FIXARE SILOZ CIRCULAR M03 2

5 102280 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×50 DIN933 2

6 102210 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×25 DIN933 28

7 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934 46

8 111550 ŞAIBĂ ZN M10 DIN 125 16



Fig. 56:
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Fixaţi piesele de fixare (partea 2) pe stâlpii cu profil în Z conform indicaţiilor din schiţă.

Conectare: Şurub M10×25 + piuliţă M10 (2 buc./piesă de fixare).

Suporturile orizontale şi contrafişele pot fi fixate şi după conectarea la siloz a suportului conveierului.
Consultaţi şi figura 68.

Fixarea contrafişelor şi suporturilor orizontale pentru piesele de fixare 

Piesă Articol Denumire
1 A71919 STÂLP CU PROFIL ÎN Z L = 2500 WM06

2 A72054 CONSOLĂ SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M03

3 A72086 CONTRAFIŞĂ SUPORT CONVEIER SILOZ CIRCULAR D5,3 M08

4 102210 ŞURUB CU CAP HEXAGONAL ZN        10×25 DIN933

5 110560 PIULIŢĂ M10 DIN 934
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Fixarea contrafişelor şi suporturilor orizontale (A72086)
Observaţi reglarea laterală indicată pentru stâlpii cu profil în Z.

Diametrul silozului D5,3 m Diametrul silozului D7,5 m

Fig. 57:



Fig. 58:
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Instalarea suportului conveierului în siloz şi a conveierului pe suport 

* Conectare la suporturile verticale ale silozului cu şuruburi M10×25 + piuliţe M10 (2 buc./piesă de fixare)

În cazul în care conveierul nu intră între suporturile verticale, puteţi regla poziţia stâlpilor cu profil în Z pe laterală 
slăbind numărul necesar de şuruburi, pe plaja de reglare permisă de lungimea fantelor pentru şuruburi (piesele 
A72058, A72085 şi A72086).

** Instalaţi conveierul. Scoateţi şuruburile din partea de jos a conveierului şi echilibraţi conveierul pe suportul orizontal. 
Dacă extensia conveierului ajunge în dreptul suportului, aceasta nu trebuie demontată; suportul orizontal trebuie 
coborât, iar între extensie şi suport trebuie instalate şaibe de reglare, de exemplu din tablă de oţel, cu înălţimea de 
15 mm. Fixaţi conveierul în poziţie folosind piese de fixare (42442) şi şuruburi M10×50.

Conform necesităţilor, amplasaţi şaibe M10 sub capetele şuruburilor şi sub piuliţe.

Max 
500kg



Fig. 59: A72097P-SIILOSSA D5,3A72097P-SIILOSSA D5,3
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Reglarea înălţimii benzii conveierului pentru silozul D5,3

- În cazul în care conectarea este efectuată conform instrucţiunilor, înălţimea conveierului va fi cea indicată în schiţă.

- Spaţiul dintre conveier şi deschiderea de umplere a silozului (746 mm) trebuie să permită instalarea obturatorului 
şi a pieselor de conectare.

- Suportul conveierului este echipat cu un mecanism de reglare fină, controlat cu ajutorul unor tije filetate.

- Dacă plaja de reglare fină este prea scurtă, înălţimea poate fi reglată prin modificarea poziţiei ambilor stâlpi cu 
profil în Z (în paşi de 55 mm).

- Pentru a asigura o stabilitate suficientă, stâlpii cu profil în Z trebuie introduşi unul în celălalt pe o distanţă de 
minimum 445 mm.

Max 
500kg



A72109P-SIILOSSA D7,5 M18
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Reglarea înălţimii benzii conveierului pentru silozul D7,5

- În cazul în care conectarea este efectuată conform instrucţiunilor, înălţimea conveierului va fi cea indicată în schiţă.

- Spaţiul dintre conveier şi deschiderea de umplere a silozului (781 mm) trebuie să permită instalarea obturatorului 
şi a pieselor de conectare.

- Suportul conveierului este echipat cu un mecanism de reglare fină, controlat cu ajutorul unor tije filetate.

- Dacă plaja de reglare fină este prea scurtă, înălţimea poate fi reglată prin modificarea poziţiei ambilor stâlpi cu 
profil în Z (în paşi de 55 mm).

- Pentru a asigura o stabilitate suficientă, stâlpii cu profil în Z trebuie introduşi unul în celălalt pe o distanţă de 
minimum 445 mm.

Max 
500kg

Fig. 60:
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UMPLEREA ŞI GOLIREA SILOZULUI

Atunci când silozul este plin, integritatea acestuia depinde de distribuţia uniformă a sarcinii. Este, prin urmare, 
foarte important ca cerealele să fie distribuite uniform în interiorul silozului în timpul fazelor de umplere şi golire. 
Acest lucru va preveni distribuirea neuniformă a sarcinii. În conul central A76021 al acoperișului, care este carac-
teristica standard a silozurilor, silozul este umplut prin deschiderea pentru umplere, unde conducta verticală D250 
direcționează cerealele către centrul silozului.

Forma porţiunii ieşite în afară a ţevii permite instalarea unui dispozitiv de fixare rapidă care permite conectarea 
altor ţevi de conveier.

Folosirea unui con central orb A76026 în acoperișul silozului (nu este o caracteristică 
standard)

Atunci când se utilizează un con central orb, trebuie să vă asigurați că silozul va fi umplut în centru. 
Realizați o deschidere pentru umplere în conul central pe locația de asamblare tăind o deschidere în placa 
oarbă. Așa cum se impune, scurtați partea cu vârf din secțiunile de acoperiș în locația de asamblare (acesta este 
necesar pentru silozuri D5.3).  Dacă este necesar, distanța dintre secțiunea de acoperiș și conul central trebuie 
îngustată folosind bucăți mai mari din cauciuc spongios decât cele care sunt incluse în livrare.

Fig.  61: Umplerea silozului

Conul central al silozului standard.
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TERMENII DE GARANŢIE:
Antti-Teollisuus Oy garantează toate produsele fabricate de companie în conformitate cu termenii de mai jos:

1. Garanţia este valabilă timp de un an, începând de la data livrării din fabrică; garanţia va acoperi cel puţin un 
sezon de recoltare.

2. Garanţia schimbătorului de căldură al uscătorului/încălzitorului este valabilă timp de cinci ani de la data de 
livrare din fabrică.

4. Instrucţiunile furnizate de către producător şi reglementările aplicabile sunt respectate în timpul asamblării, 
utilizării şi lucrărilor de service.

5. Instalaţia electrică trebuie realizată de către un furnizor de servicii certificat.
6. Producătorul nu este responsabil pentru nicio garanţie sau niciun angajament asumat de către distribuitor.

Compensaţiile în condiţiile garanţiei
Garanţia acoperă repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform deciziei producătorului. Garanţia nu aco-
peră nici pagubele survenite ca urmare a defectării produsului, nici costurile asociate manoperei, transportului 
sau diurnelor, suportate ca urmare a înlocuirii oricăror componente.
Garanţia nu acoperă asamblarea şi reglarea echipamentelor.
O condiție necesară pentru valabilitatea garanției produsului este ca sistemul de comandă și componentele 
utilizate să fie aprobate de Antti-Teollisuus.

Limitări
Compensările acoperite de garanţie nu vor fi acordate în următoarele cazuri:

1. Dacă defectul este cauzat de uzura normală, condiţii anormale de funcţionare, instalarea incorectă, întreţine-
rea incorectă, neglijenţă sau un mod de utilizare diferit de cel pentru care a fost proiectat produsul.

2. Defectul este cauzat de o tensiune incorectă sau orice altă neregularitate din reţeaua de alimentare electrică.
3. Defectul este cauzat de o furtună, un incendiu, o inundaţie sau orice alt factor extern.
4. Defectul este cauzat de apă sau alţi contaminanţi din carburant sau de utilizarea unui carburant inadecvat 

pentru arzător.
5 Dacă utilizatorul modifică aparatul sau conectează la acesta echipamente suplimentare fără aprobarea produ-

cătorului sau dacă valorile implicite presetate ale dispozitivelor de limitare sunt modificate.

Solicitarea compensaţiilor
1. Producătorul şi distribuitorul trebuie anunţaţi în scris, fără întârziere, în privinţa defectului.
2. Modelul, tipul şi numărul de serie, precum şi data livrării/dării în exploatare a aparatului trebuie indicate.
3. La cerere, piesa sau aparatul defect trebuie returnate fără întârziere părţii care asigură garanţia.
 În caz de nereturnare a piesei respective, partea care asigură garanţia va avea dreptul să emită o factură 

pentru piesa de înlocuire.
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Declaraţie de conformitate UE

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FI-25340 KANUNKI
Tel.: +358 (0)2 7744700

declară că

SILOZURILE CIRCULARE ANTTI

se conformează prevederilor următoarelor directive:

- Directiva 2006/42/CE privind utilajele

Kuusjoki 11.11.2019

Kalle Isotalo
Director general


