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Uscătoare 2W

Consultaţi instrucţiunile 408070 (ro) 
USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 2W – BAZA

Greutatea bazei, inclusiv accesoriile, este de 1330 kg.

Uscătoarele 3W şi 6WC

Consultaţi instrucţiunile 408080 (ro) 
ANTTI M06 3W. USCĂTOARELE DE CEREALE 6WC – BAZA

Greutatea bazei 3W, inclusiv accesoriile, este de 1960 kg.
Greutatea bazei 6WC, inclusiv accesoriile, este de 2055 kg.

RIDICAREA BAZEI USCĂTORULUI

Înainte de a începe construcţia, citiţi toate instrucţiunile privind livrarea uscătorului. 
ACORDAŢI O ATENŢIE DEOSEBITĂ PROTECŢIEI MUNCII ÎN TIMPUL OPERAŢIUNILOR 

DE RIDICARE!
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Procedura de asamblare, ridicare şi conectarea la sol a bazei este descrisă în instrucţi-
unile pentru fiecare tip de uscător, în secţiunea ASAMBLAREA BAZEI USCĂTORULUI.

Încercaţi să amplasaţi latura bazei pe care se află echipamentul de alimentare şi 
braţele jgheaburilor (aflată în dreapta-faţă în schiţă) în clădirea uscătorului într-o 

poziţie în care aceste componente, care trebuie reglate în timpul funcţionării 
uscătorului, să fie uşor accesibile.

Uscătoarele 4W, 4WC şi 8WC

Consultaţi instrucţiunile 408090 (ro) 
BAZA USCĂTOARELOR DE CEREALE ANTTI M06 4W, 
4WC, 8WC

Greutatea bazei 4W, inclusiv accesoriile, este de 3150 kg.
Greutatea bazei 4WC sau 8WC, inclusiv accesoriile, este 
de 2840 kg.
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SS

ACORDAŢI O ATENŢIE SPECIALĂ PLANEITĂŢII SUPRAFEŢEI SUPERIOARE A BAZEI! 

Efectuaţi reglarea amplasând plăci de reglare adecvate (marcate cu S în schiţă), reali-
zate din oţel, între plăcile de capăt ale picioarelor de extensie ale uscătorului şi plăcile 
de fixare din podeaua turnată. 
Asiguraţi-vă că plăcile rămân în poziţie fixându-le cu şuruburi sau prin sudare. 

ATUNCI CÂND ASAMBLAŢI O COMBINAŢIE DE DOUĂ USCĂTOARE (6WC, 8WC), ESTE 
ESENŢIAL CA ACESTEA SĂ FIE PARALELE UNUL CU CELĂLALT! 
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Conectarea secţiunilor de uscare unele la celelalte în vederea ridicării
Consultaţi   408071 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 2W – SECŢIUNEA DE USCARE
instrucţiunile   408074 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 2W – CAPETELE CANALELOR DE AER DE 0,5 M
   408075 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 2W – CAPETELE CANALELOR DE AER DE 1,0 M
  408081 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W – SECŢIUNEA DE USCARE
   408084 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W – CAPETELE CANALELOR DE AER DE 0,5 M
   408085 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 3W – CAPETELE CANALELOR DE AER DE 1,0 M
   408091 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC – SECŢIUNEA DE USCARE
   408094 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC – CAPETELE CANALELOR DE 

AER DE 0,5 M
   408095 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC – CAPETELE CANALELOR DE 

AER DE 1,0 M

Schiţa prezintă 
secţiunea de uscare 3W

INSTALAREA SECŢIUNII DE USCARE – ANSAMBLURILE CAPETELOR 
CANALELOR DE AER

1. Fixarea unei benzi de etanşare pe suprafeţele superioare ale secţiunilor de uscare

1. Fixaţi benzi de etanşare pe suprafeţele superioare ale plăcilor de capăt ale fiecărei secţiuni de uscare.
Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe plăcile de capăt (a se vedea 
schiţa detaliată).

2. Fixaţi benzi de etanşare pe suprafeţele superioare ale plăcilor laterale şi ale capetelor canalelor de aer 
ale fiecărei secţiuni de uscare. 
Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe plăcile de capăt (a se vedea 
schiţa detaliată).
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2. (3W) 2

3
+ 
4

X

5

2a. Secţiunea 
3W – secţiunile 
2W şi 4W pe pa-
gina următoare

Partea de intrare
(deschideri în 
conductele de ½)

Partea de ieşire
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2. (2W, 4W)2
3

X

X

2b. Secţiunea de uscare 2W

2c. Secţiunea de uscare 4W

Partea de intrare
(deschideri în 
conductele de ½)

Partea de ieşire

2. Fixarea inelelor de ridicare pe secţiunea de uscare (schiţele de pe pagina anterioară [3W] şi de pe această pagină 
[2W şi 4W])

1. Atunci când planificaţi ordinea de ridicare pentru secţiunile de uscare, acordaţi atenţie următoarelor:
-  picioarele de susţinere ale secţiunile de uscare (x în schiţa 2 [3W] de pe pagina anterioară şi 2 [2W 

şi 4W] mai jos) 
*  Grosimea materialului picioarelor secţiunilor de uscare deja asamblate poate varia între partea de jos şi 

partea de sus.
* Asiguraţi-vă că instalaţi picioarele în ordinea indicată în instrucţiunile de asamblare.

- plăcile obturatoarelor inferioare pentru capătul canalului de aer al secţiunii de uscare de jos

- conductele de aer din secţiunea de uscare de sus (grosimea materialului: 2 mm) şi plăcile obturatoarelor 
superioare pentru capătul canalului de aer

2. Fixaţi inelele de ridicare pe suprafaţa superioară a plăcilor de capăt ale secţiunii de uscare.
Fixaţi două inele de ridicare pe secţiunea de uscare 2W (a se vedea schiţa 2b).
Fixaţi patru inele de ridicare pe secţiunile de uscare 3W şi 4W (a se vedea schiţele 2a şi 2c). 
Căutaţi în schiţe poziţia corectă a inelelor de ridicare.

3. Fixaţi inelele de ridicare folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M8×16, 8 buc./inel de ridicare).

4. Conectaţi ansamblurile secţiune de uscare-capăt canal de aer unele la celelalte cu şuruburi cu cap 
hexagonal şi piuliţe (M8×16).

5. Conectaţi ansamblurile secţiune de uscare-capăt canal de aer unele la celelalte cu şuruburi cu cap 
hexagonal şi piuliţe (M10×25, 8 buc.).
Aceste şuruburi sunt fixare la capetele superioare şi inferioare ale picioarelor de susţinere a secţiunii.
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3. 4. Ridicarea secţiunilor de uscare

Respectaţi toate procedurile aplicabile de 
protecţie a muncii.
Respectaţi capacitatea de ridicare a echipa-
mentului utilizat.

2W

Nu ridicaţi simultan mai mult de două secţiuni. 

Greutatea unei secţiuni este de 690-870 kg.
Greutatea capetelor canalelor de aer este inclusă 
în greutatea indicată.

3W

Nu ridicaţi simultan mai mult de trei secţiuni. 

Greutatea unei secţiuni este de 1000-1200 kg.
Greutatea capetelor canalelor de aer este inclusă 
în greutatea indicată.

4W

Nu ridicaţi simultan mai mult de două secţiuni. 

Greutatea unei secţiuni este de 1270-1550 kg.
Greutatea capetelor canalelor de aer este inclusă 
în greutatea indicată.

Lungimea 
minimă a 

unei secţiuni 
a lanţului 

este de 1,6 m

Lungimea 
minimă a unei 

secţiuni a 
lanţului este de 

1,6 m

Numărul total de secţiuni de uscare şi secţiuni superioare instalate în uscător nu 
trebuie să fie mai mare de 13.

Numărul secţiunilor superioare nu trebuie să fie mai mare de 5.
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4.

1

3 1

4

Partea de intrare 
(deschideri în 
conductele de ½)

Partea de ieşire

În funcţie de poziţia 
încălzitorului, partea de 
intrare a secţiunilor de 

uscare poate fi amplasată 
pe aceeaşi latură a bazei pe 
care se află şi echipamentul 

de alimentare (în poziţie 
opusă celei indicate în 

schiţă).

Schiţa prezintă 
secţiunea de 
uscare şi baza 3W

Nu uitaţi să instalaţi 
şuruburile în placa 

obturatorului inferior al 
capătului canalului de 
aer, între secţiunea de 

uscare şi latura lungă a 
bazei. 

Şuruburile sunt instalate 
în interiorul capetelor 

canalului de aer.

4. Ridicarea secţiunilor de uscare şi fixarea acestora pe baza uscătorului

1. Fixaţi un rând de benzi de etanşare pe suprafaţa de sus a bazei uscătorului.
Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe plăcile laterale şi plăcile de 
capăt (a se vedea schiţa detaliată).

2. Urmând instrucţiunile de ridicare, ridicaţi pe bază secţiunea de uscare. 
* Aliniaţi orificiile pentru şuruburi din secţiunea de uscare cu cele de pe bază folosind, de exemplu, ştifturi de 
Ø 8 mm. 
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce coborâţi secţiunile de uscare.

3. Fixaţi secţiunea de uscare de jos pe bază folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M8x16).

4. Fixaţi secţiunea de uscare de jos pe bază folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M10×25, 8 buc.).
Aceste şuruburi sunt fixare la capetele superioare şi inferioare ale picioarelor de susţinere a secţiunii.
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5.
Schiţa prezintă 
secţiunile de 
uscare 3W

Partea de intrare 
(deschideri în conductele 
de ½)

Partea de ieşire

5. Ridicarea şi fixarea secţiunii de uscare de sus

Grosimea materialului tuturor conductelor din secţiunea de uscare de sus este de 2 mm.

Această secţiune de uscare este conectată la secţiunea aflată imediat sub aceasta în acelaşi mod în 
care toate secţiunile de uscare sunt conectate un ele la celelalte.
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1.

1

1

INSTALAREA SECŢIUNILOR SUPERIOARE ŞI A CAPACULUI

Conectarea secţiunilor superioare unele la celelalte în vederea ridicării
Consultaţi instrucţiunile   408072 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 2W – SECŢIUNEA 

SUPERIOARĂ
   408082 (ro) ANTTI M06 3W. USCĂTOARELE DE CEREALE 6WC – SECŢIUNEA 

SUPERIOARĂ
   408092 (ro) – USCĂTOARELE DE CEREALE ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC – 

SECŢIUNEA SUPERIOARĂ

Schiţa prezintă secţiunea supe-
rioară 3W

1. Fixarea unei benzi de etanşare pe suprafeţele superioare ale secţiunilor superioare

1. Fixaţi benzi de etanşare pe suprafaţa superioară a plăcilor laterale şi a capetelor canalelor de aer ale 
fiecărei secţiuni de uscare.
Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe plăcile laterale şi plăcile de 
capăt (a se vedea schiţa detaliată).
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3
+ 
6

X

2. (2W)

7

2

5

2C

5

M8×16

M8

2a. Secţiunea superioară 2W
Secţiunile 3W şi 4W pe pagina următoare

Etanşarea
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2

3
+
6

X

2A

2B

2. (3W)

8

7

5

2C

5

M8×16

M8

2b. Secţiunea superioară 3W
Secţiunea 2W pe pagina anterioară şi secţiunea 
4W pe pagina următoare

Etanşarea
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2. (4W)2

3
+
5

X

6

2A

2B

7

X

5

2C

5

M8×16

M82c. Secţiunea 
superioară 4W
Secţiunile 2W şi 
3W pe paginile 
anterioare

Etanşarea
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2. Fixarea inelelor de ridicare pe secţiunea superioară şi conectarea secţiunilor unele la celelalte (a se vedea 
imaginile de pe paginile anterioare)

1. Atunci când planificaţi ordinea de ridicare pentru secţiunile superioare, acordaţi atenţie următoarelor:
 - picioarele de susţinere ale secţiunilor superioare (marcate cu X în imaginile 2a, 2b şi 2c)

* Grosimea materialului picioarelor secţiunilor superioare deja asamblate poate varia între partea de jos şi 
partea de sus.
* Asiguraţi-vă că instalaţi picioarele în ordinea indicată în instrucţiunile de asamblare pentru secţiunile superioare.

2. Fixaţi inelele de ridicare pe suprafaţa superioară a plăcilor de capăt ale secţiunii superioare.
Fixaţi două inele de ridicare pe secţiunea superioară 2W (a se vedea schiţa 2a). 
Fixaţi patru inele de ridicare pe secţiunile superioare 3W şi 4W (a se vedea schiţele 2b şi 2c). 
Căutaţi în schiţe poziţia corectă a inelelor de ridicare.

3. Fixaţi inelele de ridicare folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M8×16, 8 buc./inel de ridicare).

Numai pentru secţiunile superioare 3W, 6WC, 4W, 4WC şi 8WC
4. Rotiţi secţiunea superioară susţinută de echipamentul de ridicare într-o poziţie în care extensiile 

suporturilor au orientarea indicată în schiţa detaliată. 
Consultaţi schiţa detaliată 2A (3W şi 4W în schiţa de pe pagina anterioară).

5. Atunci când conectaţi secţiunile superioare unele la celelalte, instalaţi flanşele de rigidizare sub flanşele 
superioare ale plăcilor de capăt.
Instalaţi câte o flanşă de rigidizare la fiecare îmbinare a două plăci de capăt (a se vedea schiţa detaliată 2C).
Modelul 2W este echipat cu 2 flanşe, modelele 3W şi 6WC – cu 4 flanşe, iar modelele 4W, 4WC şi 8WC – cu 
6 flanşe.
Flanşele de rigidizare sunt fixate cu şuruburile M8 utilizate pentru conectarea secţiunilor superioare (punctul 6).

6. Fixaţi secţiunile superioare una la cealaltă folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M8×16).

7. Conectaţi secţiunile superioare una la cealaltă folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M10×25, 
8 buc.).
Aceste şuruburi sunt fixare la capetele superioare şi inferioare ale picioarelor de susţinere a secţiunii.

Numai pentru secţiunile superioare 3W, 6WC, 4W, 4WC şi 8WC
8. Fixaţi extensia suportului folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M12×25, 2 buc.). 

Aceste şuruburi sunt incluse în pachetul de şuruburi A70832, furnizat împreună cu pachetul de plăci suplimentare 
A70830. 
Consultaţi schiţa detaliată 2B (3W şi 4W în schiţa de pe pagina anterioară).
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4. 4. Ridicarea secţiunilor superioare

Respectaţi toate procedurile aplicabile de protecţie 
a muncii.
Respectaţi capacitatea de ridicare a echipamentului 
utilizat.

2W

Dacă doriţi, puteţi ridica simultan toate cele cinci 
secţiuni superioare.

Greutatea unei secţiuni superioare este de 220 kg.

3W

Dacă doriţi, puteţi ridica simultan toate cele cinci 
secţiuni superioare. 

Greutatea unei secţiuni superioare este de 290 kg.

4W

Dacă doriţi, puteţi ridica simultan toate cele cinci 
secţiuni superioare. 

Greutatea unei secţiuni superioare este de 345 kg.

Structura secţiunilor superioare şi inelele de ridicare nu 
impun nicio limită pentru numărul secţiunilor superioare 
care pot fi ridicate simultan. 

Lungimea 
minimă a unei 

secţiuni a 
lanţului 

1,6 m

Lungimea 
minimă a unei 

secţiuni a 
lanţului 

1,6 m
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5.

1

3

1

Schiţa prezintă 
secţiunea superi-
oară 3W

Partea de ieşire

5. Ridicarea secţiunilor superioare şi fixarea acestora pe secţiunea de uscare de sus
1. Fixaţi un rând de benzi de etanşare pe suprafaţa de sus a secţiunii de uscare.

Fixaţi benzile de etanşare pe interiorul rândurilor de orificii pentru şuruburi de pe plăcile laterale şi plăcile 
de capăt (a se vedea schiţa detaliată).

2. Ridicaţi secţiunile superioare pe secţiunea de uscare.
Aliniaţi orificiile pentru şuruburi din secţiunea superioară cu orificiile din secţiunea de uscare folosind, de 
exemplu, ştifturi de Ø 8 mm.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora benzile de etanşare în timp ce coborâţi secţiunile superioare.

3. Fixaţi secţiunea superioară de jos pe secţiunea de uscare folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe 
(M8×16).

Partea de intrare
(deschideri în 
conductele de ½)

Nu uitaţi să instalaţi 
şuruburile în placa 

obturatorului superior al 
capătului canalului de aer, 
între secţiunea de uscare 
şi latura lungă a secţiunii 

superioare. 
Şuruburile sunt instalate 

în interiorul capetelor 
canalului de aer.
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6.

3

2

6. Conectarea suportului pentru ansamblul tijelor în interiorul secţiunii superioare

1. Amplasaţi piciorul suportului pe conducta de pe extensia suportului din secţiunea de uscare.
Asiguraţi-vă că piciorul este amplasat pe conducta din cel de-al doilea rând de conducte 
de sus.
Uscătorul 3W are un picior-suport (A70622), iar uscătorul 4W are două.   

2. Fixaţi pe picior/picioare piesele inferioare ale suportului. 
Fixaţi-le folosind şuruburi şi piuliţe (M10×20, 1 buc./picior).

3. Fixaţi suportul folosind şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe (M12×25, 2 buc./suport).
Aceste şuruburi sunt incluse în pachetul de şuruburi A70832, furnizat împreună cu pachetul de 
plăci suplimentare A70830. 



Antti-Teollisuus Oy 20 408076 01-2020

Antti WM06Uscător

7.

Imaginea prezintă 
uscătorul 3W

7. Ridicarea şi fixarea secţiunilor superioare de sus

Secţiunea superioară de sus este prevăzută cu un 
capac pre-asamblat, cu balustradă.

2W

Greutatea unei secţiuni superioare cu capac şi 
balustradă este de 500 kg.

3W

Greutatea unei secţiuni superioare cu capac şi 
balustradă este de 660 kg.

4W

Greutatea unei secţiuni superioare cu capac şi 
balustradă este de 840 kg.
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8. 2

8. Instalarea piesei intermediare pentru o combinaţie de două uscătoare 6WC sau 8WC

1. Scoateţi şase şuruburi şi piuliţe de la marginea capacelor ambelor uscătoare.

2. Fixaţi banda antiderapantă pe piesa intermediară a capacului, pe lungime, în centru. 
Consultaţi schiţa

3. Fixaţi piesa intermediară a capacului.

4 Fixaţi piesa intermediară folosind şuruburile cu cap hexagonal şi piuliţele (M8×16) demontate 
anterior.
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9.

9. Instalarea balustradelor între uscătoare, 6WC şi 8WC

1. Scoateţi şuruburile de fixare ale profilurilor balustradei, instalate anterior, pentru a permite 
instalarea pieselor suplimentare. 

Realizaţi şase piese identice din profilul balustradei.
Utilizaţi capătul, deja format şi având orificiile necesare realizate din fabrică, drept capăt al unei piese. 
Marcaţi şi realizaţi orificiile de la celălalt capăt în conformitate cu dimensiunile măsurate ale 
uscătorului. 
Tăiaţi profilul (la o lungime de minimum 510 mm) şi formaţi punctul de tăiere astfel încât acesta să 
se potrivească în celălalt capăt. 

2. Instalaţi profilurile în interiorul profilurilor instalate anterior.
Consultaţi schiţa 

3. Fixaţi componentele folosind şuruburile cu cap hexagonal şi piuliţele (M8×16) demontate 
anterior.

Min. 510 mm
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1.

INSTALAREA ROŢII DE REGLARE PENTRU PLĂCILE OBTURATORULUI ÎN 
CAPETELE CANALELOR DE AER

1. Moduri opţionale de instalare a mecanismului de blocare a lanţului 

Puteţi instala mecanismul de blocare a lanţului fie
 - în piciorul de extensie de 140 mm sau 180 mm pentru bază,
 - în piciorul cadrului bazei, pe oricare dintre părţile piciorului,
 - în secţiunea de uscare, pe oricare dintre laturi. 

 

Instalarea mecanismului de blocare a lanţului în baza uscătorului, în piciorul de exten-
sie sau în secţiunea de uscare

Consultaţi şi 
instrucţiunile de 
asamblare pentru 
capătul canalului de aer 

408074 (ro) – ANTTI M06 2W, CAPETELE CANALELOR DE AER DE 0,5 M
408075 (ro) – ANTTI M06 2W, CAPETELE CANALELOR DE AER DE 1,0 M
408084 (ro) – ANTTI M06 3W, 6WC, CAPETELE CANALELOR DE AER DE 0,5 M
408085 (ro) – ANTTI M06 3W, 6WC, CAPETELE CANALELOR DE AER DE 1,0 M
408094 (ro) – ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, CAPETELE CANALELOR DE AER DE 0,5 M
408095 (ro) – ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC, CAPETELE CANALELOR DE AER DE 
1,0 M

Instalarea pe piciorul de extensie de 140 
mm al bazei

Instalarea pe piciorul de extensie de 180 
mm al bazei

Instalarea pe 
piciorul cadrului 

bazei

Instalarea în 
secţiunea de uscare
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Se utilizează cu plăcile obturatoare pentru conducte de aer A70987 (2W), A70989 (3W), A70988 (4W)

1. Asamblarea roţii lanţului

1. Conectaţi discurile laterale ale roţii lanţului (piesele 1) unul la celălalt folosind şase şuruburi 
şi piuliţe. 
Şuruburile (piesele 2, M6×30, 6 buc.) şi piuliţele (piesele 3, 18 buc.).
Consultaţi schiţa detaliată. Reglaţi lăţimea interioară a roţii la 22 mm.

2. Conectaţi la roată o bridă (piesa 6) şi un suport de roată (piesa 4). 
Pentru fixare, folosiţi două şuruburi imbus (M8×16, piesele 13) şi piuliţele corespunzătoare (piesele 7).

Instalarea roţii lanţului de reglare pentru plăcile obturatoare ale conductei 
de aer
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2. Instalarea cablurilor, arcurilor şi lanţurilor

Cablul (D 3/5 mm, în teacă de plastic) nu este inclus în pachetul livrat al uscătorului. 

1. Fixaţi cablurile la unul dintre şuruburile de pe roata lanţului folosind o ancoră de cablu 
(piesele 12). 
Şuruburile (piesele 2, M6×30, 6 buc.) şi piuliţele (piesele 3, 18 buc.).
Consultaţi schiţa detaliată. Reglaţi lăţimea interioară a roţii la 22 mm. 

2. Fixaţi arcurile de rapel (piesele 16) în buclele din partea de jos a lanţului. 
Reglaţi lungimea cablurilor astfel încât lanţul (piesa 8) să ajungă exact la mecanismul de blocare 
a lanţului. 

3. Fixaţi lanţul la arcurile de rapel.
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3. Poziţia roţii lanţului pe arbore în raport cu placa obturatoare

Verificaţi poziţia roţii lanţului pe arborele plăcii obturatoare în raport cu placa obturatoare. 
Sensul corect de rotaţie pentru deschiderea plăcii obturatoare este marcat în schiţă cu o săgeată. 

Reglaţi poziţia roţii pe arbore conform necesităţilor. 

Strângeţi piuliţele bridei.

Placă obturator A71294
Partea de intrare a secţiunii
Conductă de aer închisă

Placă obturator A71283
Partea de ieşire a secţiunii
Conductă de aer închisă
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Se utilizează împreună cu capetele canalelor de aer 
A70737, A70813, A70814 (2W), A70738, A70824, A71008 (3W), A70823, A70825, A70966 (4W)

1. Conectaţi la roată o bridă (piesa 6) şi un suport de roată (piesa 4). 
Pentru fixare, folosiţi două şuruburi imbus (M8×40, piesele 7) şi piuliţe Nyloc (piesele 8). 

2. Instalaţi roata pe arbore şi strângeţi piesele de fixare. 
Reglaţi poziţia roţii pe lungimea arborelui. 
Alegeţi poziţia astfel încât lanţurile şi cablurile care vin din diferitele capete ale canalelor de 
aer să nu intre în contact unele cu celelalte. 
Asiguraţi o distanţă adecvată între lanţuri şi cabluri alternând poziţia roţilor. 

Instalarea roţii din plastic de reglare a lanţului pentru plăcile obturatoare 
ale capătului canalului de aer
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2. Instalarea lanţului pe roata acestuia şi instalarea ghidajului roţii lanţului 

Lanţul (consultaţi schiţa pentru dimensiuni) nu este inclus în pachetul uscătorului. 

1. Instalaţi lanţul pe roata acestuia (piesa 5) şi prin ghidajul roţii lanţului (piesa 14). 

2. Instalaţi şurubul cu cap hexagonal (M6×14, piesa 15) al ghidajului, şaibele (piesele 16) şi 
piuliţa (piesa 17). 

3. Tăiaţi lanţul la o lungime adecvată şi utilizaţi-l pentru a realiza o buclă închisă. 
Determinaţi lungimea lanţului astfel încât acesta să ajungă exact până la mecanismul de blocare 
a lanţului.
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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 acoperă defectele ţinând de manoperă şi materiale observate în perioada de garanţie.
3. 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 acoperă 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, 
întreţinerea 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 ina-

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

producătorului sau dacă valorile implicite presetate ale dispozitivelor de limitare sunt modificate.
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Declaraţie de conformitate UE

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

declară că 

USCĂTOR DE CEREALE ANTTI M06

se conformează prevederilor următoarelor directive: 

 - Directiva 2006/42/CE privind utilajele

Kuusjoki 30.12.2019

Kalle Isotalo
Director general

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.


