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Uwaga!

Chronić zapakowane części przed wilgocią i zapobiegać nawar-
stwianiu się produktów korozji na częściach ocynkowanych.
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Suszarnie 2W

Patrz instrukcje 408070 (pl) 
SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W, PODSTAWA

Ciężar podstawy z osprzętem wynosi 1330 kg.

Suszarnie 3W i 6WC

Patrz instrukcje 408080 (pl) 
SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W, 6WC, PODSTAWA

Ciężar podstawy 3W z osprzętem wynosi 1960 kg.
Ciężar jednej podstawy 6WC z osprzętem wynosi 2055 kg.

MONTAŻ PODSTAWY SUSZARNI

Przed rozpoczęciem montażu, przeczytać wszystkie instrukcje odnoszące się do do-
stawy suszarni. 

ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS OPERA-
CJI PODNOSZENIA!
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Suszarnie 4W, 4WC i 8WC

Patrz instrukcje 408090 (pl) 
SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, PODSTA-
WA

Ciężar podstawy 4W z osprzętem wynosi 3150 kg.
Ciężar jednej podstawy 4WC, 8WC z osprzętem wynosi 
2840 kg.

Procedura montażu, podnoszenia i mocowania do podłogi podstawy jest opisana w 
instrukcjach dla każdego typu suszarni w punkcie MONTAŻ PODSTAWY SUSZARNI.

Spróbować znaleźć bok podstawy z podajnikiem i ramionami przejściowymi (na 
rysunku z prawej strony z przodu) w budynku suszarni w położeniu, gdzie te obiekty 

wymagające regulacji w czasie pracy suszarni są łatwo dostępne.
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SS

ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PROSTOLINIOWOŚĆ GÓRNEJ POWIERZCHNI PODSTAWY! 

Przeprowadzić regulację przez umieszczenie odpowiednich płytek regulacyjnych 
(oznakowanych S na rysunku), wykonanych z blachy stalowej, między płytkami końco-
wymi nóg przedłużających suszarni i przymocowanie płytek w wylewce podłogi. 
Zapewnić, aby płytki zostały umocowane przez spawanie lub śrubami. 

PODCZAS MONTAŻU POŁĄCZENIA DWÓCH SUSZARNI (6WC, 8WC), JEST KO-
NIECZNE RÓWNOLEGŁE USTAWIENIE SUSZARNI WZGLĘDEM SIEBIE! 
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Połączenie sekcji suszących ze sobą do unoszenia
Patrz instrukcje  SUSZARNIE ZIARNA 408071 (pl) ANTTI M06 2W, SEKCJA SUSZĄCA
  SUSZARNIE ZIARNA 408074 (pl) ANTTI M06 2W, KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 0,5 M
  SUSZARNIE ZIARNA 408075 (pl) ANTTI M06 2W, KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 1,0 M
  SUSZARNIE ZIARNA 408081 (pl) ANTTI M06 3W, SEKCJA SUSZĄCA
  SUSZARNIE ZIARNA 408084 (pl) ANTTI M06 3W, KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 0,5 M
  SUSZARNIE ZIARNA 408085 (pl) ANTTI M06 3W, KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 1,0 M
  SUSZARNIE ZIARNA 408091 (pl) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, SEKCJA SUSZĄCA
  SUSZARNIE ZIARNA 408094 (pl) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 0,5 M
  SUSZARNIE ZIARNA 408095 (pl) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 1,0 M

Sekcja susząca 3W jest 
pokazana na rysunku

MONTAŻ SEKCJI SUSZĄCEJ - USTAWIANIE KOŃCA KANAŁU POWIETRZA

1. Mocowanie taśmy uszczelniającej do górnej powierzchni sekcji suszących

1. Umocować taśmy uszczelniające do górnej powierzchni płyty końcowej każdej sekcji suszącej.
Umocować te taśmy uszczelniające w rzędach otworów pod śruby w płytach końcowych (patrz rysunek 
części).

2. Umocować obrzeże taśm uszczelniających do górnej powierzchni płyt bocznych i końcówek kanału 
powietrza każdej sekcji suszącej. 
Umocować te taśmy uszczelniające w rzędach otworów pod śruby w płytach końcowych (patrz rysunek 
części).
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Strona wlotowa
(złączy w kanałach 
½)

Strona wylotowa
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2. (2W, 4W)2
3

X

X

2b. Sekcja susząca 2W

2c. Sekcja susząca 4W

Strona wlotowa
(złączy w kanałach 
½)

Strona wylotowa

2. Mocowanie uch do podnoszenia w sekcji suszenia (rysunek na poprzedniej stronie (3W) i na tej stronie (2W i 4W))

1. Przestrzegać następujących wskazówek podczas planowania kolejności podnoszenia sekcji suszących.
- nogi wsporcze sekcji suszenia (x na rysunku 2 (3W) na poprzedniej stronie i 2 (2W i 4W) poniżej)
* grubość materiału nóg w zmontowanych na gotowo sekcjach suszących od dołu do góry może się zmieniać
* zapewnić zamontowanie nóg w kolejności podanej w instrukcjach montażu

- dolne płyty żaluzji zakończenia kanału powietrza najniższej sekcji suszącej

- przewody powietrza w najwyższej sekcji suszącej (grubość materiału 2 mm) i górne płyty odcinające końcówki 
kanału powietrza

2. Zamocować ucha do unoszenia do górnej powierzchni płyt końcowych sekcji suszącej.
Zamocować dwa ucha do unoszenia do sekcji suszącej 2W (patrz rysunek 2b).
Zamocować cztery ucha do podnoszenia do sekcji suszących 3W i 4W (patrz rysunki 2a i 2c). 
Sprawdzić właściwe położenie uch na rysunkach.

3. Zamocować ucha do ponoszenia, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16, 8 szt. / ucho do ponoszenia).

4. Połączyć układy „sekcja susząca – końcówka kanału powietrza”, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 
16).

5. Połączyć układy „sekcja susząca – końcówka kanału powietrza”, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (8 szt. 
M10 x 25).
Śruby te przymocowane są do górnego i dolnego końca nóg wsporczych sekcji.
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3. 4. Unoszenie sekcji suszących

Zachowywać wszystkie właściwe procedury bez-
pieczeństwa pracy
Uwzględniać nośność stosowanego dźwigu.

2W

Podnosić jednocześnie najwyżej dwie sekcje. 

Ciężar jednej sekcji wynosi 690 - 870 kg.
Ciężar końcówek kanału powietrza jest włączony w 
podany ciężar.

3W

Podnosić jednocześnie najwyżej trzy sekcje. 

Ciężar jednej sekcji wynosi 1000 - 1 200 kg.
Ciężar końcówek kanału powietrza jest włączony w 
podany ciężar.

4W

Podnosić jednocześnie najwyżej dwie sekcje. 

Ciężar jednej sekcji wynosi 1270 - 1 550 kg.
Ciężar końcówek kanału powietrza jest włączony w 
podany ciężar.

Długość 
jednej czę-

ści łańcucha 
1,6 m

Długość jednej 
części łańcucha 

1,6 m

Całkowita liczba sekcji suszących i sekcji górnych w suszarni nie powinna 
przekraczać 13.

Liczba sekcji górnych nie powinna przekraczać 5.
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4.

1

3 1

4

Strona wlotowa 
(otwory w kanałach ½)

Strona wylotowa

Strona wlotowa sekcji 
suszenia, zależnie od 

położenia nagrzewnicy, może 
być również umieszczona po 
tej samej stronie podstawy co 

podajnik (przeciwnie niż na 
rysunku).

Sekcja susząca 
3W i podstawa 
są pokazane na 
rysunku

Nie zapomnieć przykręcić 
śrub w dolnej żaluzji 
zakończenia kanału 

powietrza między sekcją 
suszenia i długą stroną 

podstawy. 
Śruby wkręcane są 

wewnątrz zakończenia 
kanału powietrza.

4. Podnoszenie sekcji suszących i mocowanie ich do podstawy suszarni

1. Umocować obrzeże taśm uszczelniających do górnej powierzchni podstawy suszarni.
Umocować taśmy uszczelniające w rzędzie otworów pod śruby w płytach końcowych i płytach bocznych (patrz rysunek 
części).

2. Przestrzegając instrukcji podnoszenia, unieść sekcję lub sekcje suszące na podstawę. 
Osiować otwory pod śruby w sekcji suszącej z otworami w podstawie, stosując na przykład kołki o średnicy 8 mm. 
Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm uszczelniających podczas opuszczania sekcji suszących.

3. Przymocować najniższą sekcję suszącą do podstawy, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16).

4. Przymocować najniższą sekcję suszącą do podstawy, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (8 szt. M10x25).
Śruby te przymocowane są do górnego i dolnego końca nóg wsporczych sekcji.
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5.
Sekcje suszące 3W 
są pokazane na ry-
sunku

Strona wlotowa (otwory w 
kanałach ½)

Strona wylotowa

5. Unoszenie i przymocowanie najwyższej sekcji suszącej

Grubość materiału wszystkich przewodów w najwyższej sekcji suszącej wynosi 2 mm.

Ta sekcja susząca jest mocowana do następnej sekcji poniżej w taki sam sposób, jak wszystkie inne 
sekcje suszące są mocowane między sobą.
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1

1

MONTAŻ SEKCJI GÓRNYCH I POKRYWY

Łączenie sekcji górnych do podnoszenia
Patrz instrukcje  SUSZARNIE ZIARNA 408072 (pl) ANTTI M06 2W, SEKCJA GÓRNA
  SUSZARNIE ZIARNA 408082 (pl) ANTTI M06 3W, SEKCJA GÓRNA
  SUSZARNIE ZIARNA 408092 (pl) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, SEKCJA GÓRNA

Sekcja górna 3W jest pokazana na rysunku

1. Mocowanie taśmy uszczelniającej do górnych powierzchni sekcji górnych

1. Umocować obrzeże taśm uszczelniających do górnej powierzchni płyt bocznych i końcówek kanału 
powietrza każdej sekcji górnej.
Umocować taśmy uszczelniające w rzędzie otworów pod śruby w płytach końcowych i płytach bocznych (patrz 
rysunek części).



Antti-Teollisuus Oy 13 408076 01-01-2010

Antti WM06Suszarnia

3
+ 
6

X

2. (2W)

7

2

5

2C

5

M 8 x 16

M 8

2a. Sekcja górna 2W
3W i 4W na następnej stronie

Uszczelnienie
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8
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2C
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M 8 x 16

M 8

2b. sekcja górna 3W
2W na poprzedniej, a 4W na następnej stronie

Uszczelnienie
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2. (4W)2
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5

X
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2A

2B
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X

5

2C

5

M 8 x 16

M 82c. Sekcja górna 2W
2W i 3W na poprzed-
nich stronach

Uszczelnienie
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2. Mocowanie uch podnoszących do górnej sekcji i łączenie sekcji razem (patrz rysunki na poprzednich stronach)

1. Przestrzegać następujących wskazówek podczas planowania kolejności podnoszenia sekcji 
górnych.

nogi podporowe sekcji górnych (oznaczone X na rysunku 2a, 2b i 2c) -
grubość materiału nóg w zmontowanych na gotowo sekcjach górnych od dołu do góry może się zmieniać* 
zapewnić zamontowanie nóg w kolejności podanej w instrukcjach montażu dla sekcji górnych.* 

2. Zamocować ucha do unoszenia do górnej powierzchni płyt końcowych sekcji górnej.
Zamocować dwa ucha do podnoszenia do sekcji górnej 2W (patrz rysunek 2a). 
Zamocować cztery ucha do podnoszenia do sekcji górnych 3W i 4W (patrz rysunki 2b i 2c). 
Sprawdzić właściwe położenie uch na rysunkach.

3. Zamocować ucha do ponoszenia, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16, 8 szt. / ucho do 
ponoszenia).

Tylko w sekcjach górnych 3W, 6WC, 4W, 4WC i 8WC
4. Obrócić górną sekcję podtrzymywaną przez dźwig w położenie, w którym przedłużenia elementów 

oporowych są ustawione, jak pokazano na rysunku szczegółu. 
Patrz rysunek szczegółu 2A (3W i 4W na rysunku na poprzedniej stronie).

5. W momencie łączenia razem sekcji górnych zamontować kołnierze usztywniające pod górnymi 
kołnierzami płyt tylnych.
Zamontować kołnierz usztywniający na każdym łączeniu dwóch płyt tylnych (patrz rysunek szczegółu 2C).
Model 2W wyposażony jest 2 szt. kołnierzy, modele 3W i 6WC w 4 szt. kołnierzy, a modele 4W, 4WC i 8WC 
w 6 szt. kołnierzy.
Kołnierze usztywniające mocowane są za pomocą śrub M8, łączących sekcje górne (punkt 6).

6. Połączyć sekcje górne, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16).

7. Połączyć sekcje górne, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (8 szt. M10x25).
Śruby te przymocowane są do górnego i dolnego końca nóg wsporczych sekcji.

Tylko w sekcjach górnych 3W, 6WC, 4W, 4WC i 8WC
8. Umocować przedłużenia elementów oporowych, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M12 x 25, 

2 szt.) 
Te śruby są w paczce śrub A70832 znajdującej w uzupełniającym opakowaniu płyt A70830. 
Patrz rysunek szczegółu 2B (3W i 4W na rysunku na poprzednich stronach).
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4. 4. Podnoszenie sekcji górnych

Zachowywać wszystkie właściwe procedury bezpieczeń-
stwa pracy
Uwzględniać nośność stosowanego dźwigu.

2W

Według wyboru, można unieść równocześnie pięć sekcji 
górnych.

Ciężar jednej sekcji górnej wynosi 220 kg.

3W

Według wyboru, można unieść równocześnie pięć sekcji 
górnych. 

Ciężar jednej sekcji górnej wynosi 290 kg.

4W

Według wyboru, można unieść równocześnie pięć sekcji 
górnych. 

Ciężar jednej sekcji górnej wynosi 345 kg.

Konstrukcja sekcji górnych i ucha do podnoszenia nie ograni-
czają liczby sekcji górnych, które mogą być unoszone równo-
cześnie.  

Długość 
jednej części 

łańcucha 
1,6 m

Długość 
jednej części 

łańcucha 
1,6 m
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5.

1

3

1

Sekcja górna 3W 
jest pokazana na 
rysunku

Strona wylotowa

5. Podnoszenie sekcji górnych i mocowanie ich do najwyższej sekcji suszącej

1. Umocować obrzeże taśm uszczelniających do górnej powierzchni sekcji suszącej.
Umocować taśmy uszczelniające w rzędzie otworów pod śruby w płytach końcowych i płytach bocznych (patrz rysunek 
części).

2. Unieść sekcje górne na sekcję suszącą.
Osiować otwory pod śruby w sekcji górnej z otworami w sekcji suszącej, stosując na przykład kołki o średnicy 8 mm.
Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm uszczelniających podczas opuszczania sekcji górnych.

3. Przymocować najniższą sekcję górną do sekcji suszącej, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16).

Strona wlotowa
(złączy w kanałach ½)

Nie zapomnieć przykręcić 
śrub w górnej żaluzji 

zakończenia kanału powietrza 
między sekcją suszenia i 

długą stroną sekcji górnej. 
Śruby wkręcane są wewnątrz 

zakończenia kanału 
powietrza.
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6. Mocowanie elementu oporowego układu prętów wewnątrz sekcji górnej

1. Umieścić nogę elementu oporowego na przewodzie przy przedłużaczu elementu oporowego w sekcji 
suszącej.
Zapewnić, aby noga była umieszczona na przewodzie w drugim rzędzie przewodów od góry.
Suszarnia 3W ma jedną nogę elementu oporowego (A70622) 1 stz, podczas gdy suszarnia 4W ma 
dwie 2 stz. 

2. Umocować dolną część lub dolne części elementu oporowego do nogi lub nóg. 
Umocować je na miejscu, stosując śruby i nakrętki (M10 x 20, 1 szt./nogę).

3. Podłączyć element oporowy, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M12 x 25, 2 szt./na element 
oporowy).
Te śruby są w paczce śrub A70832 znajdującej w uzupełniającym opakowaniu płyt A70830. 
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7.

Suszarnia 3W jest 
pokazana na rysunku

7. Unoszenie najwyższych sekcji górnych na 
miejsce i ich mocowanie

Najwyższa sekcja górna z zamontowaną na gotowo pokry-
wą z poręczą.

2W

Ciężar jednej sekcji górnej z pokrywa i poręczą wynosi 500 
kg.

3W

Ciężar jednej sekcji górnej z pokrywa i poręczą wynosi 660 
kg.

4W

Ciężar jednej sekcji górnej z pokrywa i poręczą wynosi 840 
kg.
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8. 2

8. Montowanie części pośredniej w celu połączenia dwóch suszarni, 6WC i 8WC

1. Wymontować sześć śrub i nakrętek z krawędzi pokrywy obu suszarni.

2. Umocować taśmę przeciwpoślizgową do części pośredniej pokrywy, wzdłuż pośrodku. 
Patrz rysunek

3. Dopasować na miejscu część pośrednią pokrywy.

4 Zamocować część pośrednią, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16) uprzednio 
wymontowane.
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9.

9. Montowanie poręczy między suszarniami, 6WC i 8WC

1. Wymontować śruby mocujące kształtowniki poręczy, będące już na miejscu, w celu zamontowania 
pozycji dodatkowych. 

Wykonać sześć podobnych części kształtownika poręczy.
Zastosować końcówkę ukształtowaną na gotowo i wierconą w fabryce, jako jedną końcówkę kształtownika. 
Wymierzyć i wywiercić otwory w drugim końcu zgodnie z wymiarem zmierzonym na suszarni. 
Obciąć kształtownik (do długości co najmniej 510 mm) i ukształtować miejsce przecięcia tak, aby pasowało 
do drugiego końca. 

2. Włożyć kształtowniki na miejsce „wewnątrz” kształtowników zamontowanych wcześniej.
Patrz rysunek 

3. Zamocować części, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16) uprzednio wymontowane.

Min. 510 mm
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1.

MONTOWANIE MECHANIZMU REGULACYJNEGO PŁYT ODCINAJĄCYCH 
W KOŃCÓWKACH KANAŁU POWIETRZA

1. Fakultatywne sposoby montowania zamka łańcucha 

Można montować zamek łańcucha albo
w nodze wydłużającej 140 mm lub 180 mm podstawy -

w nodze ramy podstawy, po każdej stronie nogi -
w sekcji suszącej, w każdej z krawędzi  -

 

Montowanie zamka łańcucha w podstawie suszarni, w nodze wydłużającej 
lub w sekcji suszącej
Patrz także instrukcje montażu 
końcówki kanału powietrza 

KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 0,5 M 408074 (pl) ANTTI M06 2W

KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 1,0 M 408075 (pl) ANTTI M06 2W
KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 0,5 M 408084 (pl) ANTTI M06 3W, 6WC
KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 1,0 M 408085 (pl) ANTTI M06 3W, 6WC
KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 0,5 M 408094 (pl) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC,
KOŃCÓWKI KANAŁU POWIETRZA 1,0 M 408095 (pl) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC,

Montaż w nodze wydłużającej 140 mm 
dla podstawy

Montaż w nodze wydłużającej 180 mm 
dla podstawy

Montaż w nodze 
ramy podstawy.

Montaż w sekcji 
suszącej
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Stosowany z płytami odcinającymi przewodu powietrza A70987 (2W), A70989 (3W), A70988 (4W)

1. Składanie koła łańcuchowego

1. Połączyć boczne tarcze koła łańcuchowego (części 1), stosując sześć śrub i nakrętek. 
Śruby (części 2, M6 x 30, 6 szt.) i nakrętki (części 3, 18 szt.).
Patrz rysunek części Wyregulować wewnętrzną szerokość koła do 22 mm.

2. Przymocować napinacz ze śrubą U (część 6) i obsadę (część 4) do koła. 
Do zamocowania stosować dwie śruby z gniazdem 6-kątnym (M8 x 16, część 13) i nakrętki (część 7).

Montowanie regulacyjnego koła łańcuchowego dla płyt odcinających prze-
wodu powietrza
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2. Montowanie lin stalowych, sprężyn i łańcuchów

Lina stalowa (D 3/5 mm pokryta plastykiem) nie należy do zakresu dostawy suszarni. 

1. Zamocować liny stalowe do jednej ze śrub w kole łańcuchowym, stosując zamek liny (części 12). 
Śruby (części 2, M6 x 30, 6 szt.) i nakrętki (części 3, 18 szt.).
Patrz rysunek części Wyregulować wewnętrzną szerokość koła do 22 mm. 

2. Zamocować sprężyny naciągowe (części 16) w pętlach przy dolnym końcu łańcucha. 
Wyregulować długość lin stalowych tak, aby łańcuch (cześć 8) sięgał dokładnie do ustalacza łańcucha.

3. Zamocować łańcuch do sprężyn naciągowych.
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3. Ustawić koło łańcuchowe na wałku odpowiednio do płyty odcinającej

Sprawdzić położenie koła łańcuchowego na wałku płyty odcinającej odpowiednio do płyty 
odcinającej. 
Właściwy kierunek obrotów do otwierania płyty odcinającej jest zaznaczony strzałką na rysunku. 

Wyregulować ponownie położenie koła na wałku, jeśli to konieczne. 

Dokręcić nakrętki napinacza ze śrubą U.

Płyta odcinająca A71294
Wlotowa strona sekcji
Przewód powietrza zamknięty

Płyta odcinająca A71283
Wylotowa strona sekcji
Przewód powietrza zamknięty
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Stosowane z końcówkami kanału powietrza 
A70737, A70813, A70814 (2W), A70738, A70824, A71008 (3W), A70823, A70825, A70966 (4W)

1. Przymocować napinacz ze śrubą U (część 6) i obsadę (część 4) do koła. 
Zastosować dwie śruby z gniazdem 6-kątnym (M8 x 40, części 7) i nakrętki Nyloc (części 8) do moco-
wania. 

2. Włożyć koło na miejsce na wałku i dokręcić je. 
Wyregulować wzdłużne położenie koła na wałku.  
Dobrać położenie tak, aby łańcuchy i liny stalowe, wychodzące z różnych końcówek kanału powietrza, 
nie stykały się ze sobą. 
Zapewnić odpowiednią odległość między łańcuchami i linami stalowymi przez zmianę położenia kół.  

Montowanie plastykowego regulowanego koła łańcuchowego dla płyty 
odcinającej końcówki kanału powietrza
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2. Przewlekanie łańcucha na koło łańcuchowe i montaż prowadnicy koła łańcuchowego 

Łańcuch (patrz rysunek z wymiarami) nie wchodzi w zakres dostawy suszarni. 

1. Przewlec łańcuch na koło łańcuchowe (część 5) i w prowadnicę koła łańcuchowego (część 14). 

2. Zamontować śrubę z łbem 6-kątnym (M6 x 14, część 15) prowadnicy, podkładki (części 16) i nakręt-
kę (część 17). 

3. Przyciąć łańcuch na odpowiednią długość i zrobić z niego zamkniętą pętlę. 
Dobrać długość łańcucha tak, aby sięgał dokładnie do ustalacza łańcucha.
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WARUNKI GWARANCJI

Antti-Teollisuus Oy udziela na wytwarzane przez siebie produkty gwarancji na poniższych 
warunkach:

1. Okres gwarancji wynosi jeden rok i rozpoczyna się od daty dostawy z fabryki, jednak w każdym 
przypadku co najmniej jeden sezon żniwny.

2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonania zauważone w czasie okresu gwarancy-
jnego.

3. Okres gwarancji wymiennika ciepła nagrzewnicy suszarni wynosi pięć lat od daty dostawy z 
fabryki.

4. W czasie montażu, obsługi i serwisowania należy przestrzegać instrukcji producenta oraz 
obowiązujących przepisów.

5. Instalacja elektryczna musi zostać wykonana jedynie przez posiadającą odpowiednie 
uprawnienia firmę usługową.

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne gwarancje lub zobowiązania, których 
udzielić może dystrybutor.

Odszkodowanie w ramach gwarancji

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę uszkodzonych części, według uznania 
producenta. Gwarancje nie obejmuje ani strat będących konsekwencją awarii urządzenia, 
ani kosztów pracy, robocizny, transportu lub utrzymania powstałych w wyniku wymiany 
części.
Gwarancja nie obejmuje montażu i regulacji urządzeń.

Ograniczenia

Odszkodowania w ramach gwarancji nie zostaną wypłacone w następujących przypadkach:

1. Jeśli przyczyną uszkodzenia jest normalne zużycie, nienormalne warunki pracy, 
niewłaściwa instalacja, nieodpowiednie serwisowanie, brak troski lub użycie niezgodnie z 
przeznaczeniem.

2. Uszkodzenie powstało w wyniku działania niewłaściwego napięcia lub jakiegokolwiek innego 
zakłócenia sieci zasilania elektrycznego.

3. Uszkodzenie powstało w wyniku burzy z piorunami, pożaru, powodzi lub dowolnego innego 
czynnika zewnętrznego.

4. Uszkodzenie powstało w wyniku obecności wody lub innego zanieczyszczenia w paliwie lub 
w wyniku użycia paliwa niewłaściwego dla palnika.

5 Jeśli użytkownik dokonał modyfikacji urządzenia lub dołączył dodatkowe wyposażenie 
bez uzyskania zgody producenta, lub jeśli zostały zmienione ustawione fabrycznie 
nastawy urządzeń ograniczających.
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Deklaracja zgodności z wymogami UE

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FIN-25340 KANUNKI, Finlandia
Tel. (02) 7744700
Fax.: (02) 7744777

deklaruje, że 

ANTTI M06 SUSZARNIA ZIARNA

spełnia wymagania następujących dyrektyw: 

 -
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE -
Dyrektywa dotycząca niskiego napięcia 2006/95/WE -
Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE -

Kuusjoki 29.12.2009

Kalle Isotalo
Dyrektor Zarzadzajacy

Roszczenie o odszkodowanie

1. Producent i dystrybutor muszą zostać bezzwłocznie poinformowani pisemnie o 
uszkodzeniu.

2. Należy podać rodzaj, typ i numer seryjny maszyny jak również datę dostawy/oddania do 
eksploatacji.

3. Na życzenie należy bezzwłocznie dostarczyć udzielającemu gwarancji uszkodzoną część 
lub urządzenie. Jeśli część nie zostanie zwrócona, udzielający gwarancji jest upoważniony 
do fakturowania części zamiennej.


