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2��/�22�

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� ���'�
 �HJ*K���	�X�/	��	���	�� � ���7�
� 3000
2 ���'�7 PODSTAWA WM06 PODNOSZENIE I SEKCJA GÓRNA � ���'�7 2��/� 3000
3 ���'�� �HJ*K���	�X�/	��?gBK	h=H?�JL	G�i�_�j� � ���'��\� 7�
� 3000

���'�7

2� '����� _�jH	JH	�HJ9H*&B9g��	*B?�kg	�5�/'57�� 2 *�22��\J 0 3000
22 ���/22 *B?�k�	cF19�	�X�/	9Hc�	B=BXB9K_	H�H1H�B\

GO
� ���/22 2b
/ 3000

2� ���/2� *B?�k�	cF19�	�X�/	JH=9�	�&lqr	B=BXB9K_	
OPOROWEGO

� ���/2� �b�2 3000

2� ��22�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��52�	�X	
Jg97��

� 0 2���

2' ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� 22 0 2���

���'��

�� ���'�� �HJ*K���	�X�/	2�	*&�&B=g9L	JH	h=H?H��9g�	
G�i�_�j�

2 ���'��\� ��/2 3000

�2 ���'�2 �HJ*K���	�X�/	2�	K1Fk?uK	JH	XH�H��9g�	G�i\
�_�j�

2 ���'�2\� ���/ 3000

33 ���'�� �HJ*K���	�X�/	2�	�*�H19g?	XH�H��9g�	G�i�_\
�j�

2 ���'��\� ��7� 3000

34 ���
�2 �1lK	c�g9KH��9L	\	X��	=>2�' 8 ���
�2\� ���� 2���
�' ��22�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��52'	�X	

Jg97��
�� 0 2���

36 ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� 2� 0 2���
�� ���'�2 ?�1KH9	JGb5*&B1b5�L*b	���5���522�	9�	' � 0,38
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Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� �����' PODSTAWA WM06 4W RAMA � �����'\� ���/b
� 3000
2 �����/ �HJ*K���	�X�/	��	*KHk�?	*g=9g?�	\	&B*�FG � �����/ �2�b�� 3000
3 �����2 �HJ*K���	�X�/	��	*KHk�?	*g=9g?�	\	&B*�FG	=B�L � �����2 �2�b�� 3000
4 ������ �HJ*K���	�X�/	2�v��	�H?1L��	�HJ�k9g?� 2 ������ 6.68 3000
' 33043 �HJ*K���	x=	�G�&	1B�g&Lk9L	�
2x
�� 4 �����\� 2b�/ 3000
6 ������ �1&L*GH9�	J��� 30 *�27� 0 �'��
� ����'� _�j�LK	?=��L 30 ��/�\h 0 �'��
8 ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� 30 0 2���
7 ����7
 �HJ*K���	�X�/	2�v��	&B*�FG	�HJ�k9g?� 2 ����7
 2� 3000

�� ��22'� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��5��	�X	
Jg97��

30 0 2���

�� ������ 9�?1lK?�	*?1&LJBG?H��	&9	\	X��	Jg9��' 30 0 2���
�2 ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	

Jg97��
6 0 2���

�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� �2 0 2���
�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 6 0 2���
�' ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' 6 0 2���
�/ ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
6 0 2���

�� ���''� 9�?1lK?�	J�_*K1H99�	\	X
	��'\���	XX	*KHy?H�� 8 0 2���
�
 ���/2
 q1_h�	&	GhBX	��_*&�&�9LX	&B	*&�&B=g9u	&9	{	


5�/	�X
8 0 2���

�7 ���7�7 9�?=Bk?�	���5'�	KjK\''\���\� � ��'��\h 0 27��
2� ���
�� 9�?=Bk?�	�'�5'��	�c1H*B�	c1�g9	j�9J=g9c 2 0 27��
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Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��
� ������ �HJ*K���	�X�/	��	*KHk�?	*g=9g?� � �2b�� 3000
2 �����' �HJ*K���	�X�/	J1uyB?	1B�?�Lk9L	*KHk�?�	*g=9g\

KA
� �����' 2b
' 3000

3 ���'2� �HJ*K���	�X�/	XgXHq1FJ	*_*&�19g	J�2v2�v�\'� � ���'2�\� �b77 3000
4 ����7� �HJ*K���	�X�/	�H?1L��	XgXHq1HJ_ � ����7�\� 4.33 3000
' ���2
' *g=9g?	*KHy?H�L	���	��	�2\��	9H1J	*?72��2=x � 0 22��
6 ���/7/ �HJ*K���	�X�/	JHJ�KB?	�H?1L�L	XgXHq1HJ_ � ���/7/ 
b/7 3000
� ��22�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��52�	�X	

Jg97��
4 0 2���

8 ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� 4 0 2���
7 ���
/� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�'	�X	

Jg97��
4 0 2���

�� ���'�� �HJ?G�J?�	&9	\	X
	Jg9�2' 4 0 2���
�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� � 0 2���
�2 ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	

Jg97��
3 0 2���

�� ������ q1_h�	&	GhBX	�L=g9J1L�&9LX�	&B	*&�&B=g9u	&9	\	
'5
	�X	Jg9
�

2 0 2���

�� ���'2� 9�?1lK?�	&9	
	\	X'	Jg97�� 2 0 2���
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Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� ������ �HJ*K���	�X�/	2�v��	�GLK�	KL=9��	�&Bqr	cF19� 4 ������ 2���7 3000
2 ���/�7 �HJ*K���	�X�/	�HJ�k9g?	�GLK�	hH�&9� 2 ���/�7 �/�/7 3000
3 �����2 �HJ*K���	�X�/	2�v��	�GLK�	KL=9��	J9H	HK��1KB 2 �����2 7��� 3000
4 ���'�� �HJ*K���	�X�/	2�v��	�GLK�	KL=9�	�HJ�k9g?��	

DNO OTWARTE
2 ���'��\� ����2 3000

' ����
� �HJ*K���	�X�/	2�v��	�HJ�k9g?�	?�9�G	�v� 7 ����
�\h �7�/� 3000
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6 ����
� �HJ*K���	�X�/	2�v��	�GLK�	�*�H1�&�	�v� 2� ����
�\� ��/� 3000
� ����

 �HJ*K���	�X�/	**u�L	?�9�G	�HJ�k9g?�	�v2 2 ����

\h ���'' 3000
8 ����
7 �HJ*K���	�X�/	�GLK�	�*�H1�&��	?�9�G	| 6 ����
7\� ���� 3000
7 �����' �HJ*K���	�X�/	Hc1�9g�&9g?	�1lK�	�1&B=HKH�B\

GO
�� �����'\� 0,06 3000

�� �����7 �HJ*K���	�X�/	��	�*�H19g?	�B9K1�=9L 8 �����7\h '��
 3000
�� �����/ PODSTAWA WM06 4W WZMOCNIENIE NOGI �/ �����/ 
��7 3000
�2 ����'/ PODSTAWA WM06 NOGA 4 ����'/ 2/��� 3000
�� '����� �HJ*K���	�HJ�k9g?�	g	J2�\2�'�j>
'X�x=�B= 8 �222/\J 0 3000
�� '����' �HJ*K���	�HJ�k9g?�	gg	J2�\2�'�j>��'X�x=�B= 2 �222�\J 0 3000
�' ������ ?HG9gB1&	GHyL*?�	_�}=	2��	��*K	� 2� 0 2���
�/ ������ �HJ*K���	�X�/	1L99�	�HJ�k9g?� �� ������ 2'�7� 3000
�� ���2�� �HJ*K����	�GLK�	XH�_ku��	J2��'vX
 �� 4606 0 3000
�
 ���
�/ �HJ*K���	�X�/	_�j�LK	�1&B=HKH�L �� ���
�/ 0,48 3000
�7 ����
' �HJ*K���	�X�/�	�GLK�	XH�_ku��	J���'vX
 �� ����
' ���7 3000
2� ����
/ �HJ*K���	�X�/�	�GLK�	XH�_ku��	J���'vJ�� �� ���
 3000
2� �����7 ��_*K	Jg9	/

'h	�5
	\	�' �� �����7 ���2 3000
22 ����2� �HJ*K���	�X�/	�1lK	�1&B=HKH�L	
5�� �� ����2� ��2� 3000
2� �����' �HJ?G�J?�	�=�	J��vJ22�' 2� 0 �'��
2� 400348 �HJ?G�J?�	&9	�=��'	J��v�� '� 0 �'��
2' ����77 �HJ*K���	�X�/	2�v��	�GLK�	�*�H1�&�	GHyL*?� �� ����77 ��'� 3000
2/ ������ GHyL*?H	�=�*Kg?H�B	''5
�	XBc�	��/�/\� �� ��/�/ 0 2���
2� ���'2� �HJ*K���	�X�/	J9H	H*GH9L	�HJ�k9g?� 2 ���'2�\� 2��� 3000
2
 ���'22 �HJ*K���	�X�/	2�	XH�H��9gB	H*GH9L	�HJ�k9g\

KA
2 ���'22\� 2�72 3000

27 ���7�� �?1lK	&�hB&�gB�&�ku�L	&9	\	X
52�	Jg9/��	
b
 4 0 2���
30 ���7�2 �?1lK	&�hB&�gB�&�ku�L	&9	\	X
52'	Jg9/�� 40 0 2���
�� ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	

Jg97��
2�/ 0 2���

�2 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� ��2 0 2���
33 ��22�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��52�	�X	

Jg97��
2
 0 2���

34 ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� �'� 0 2���
�' ���'�� �HJ?G�J?�	&9	\	X
	Jg9�2' '/ 0 2���
36 ���7�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��5/�	�X	

Jg97��
46 0 2���

�� ����2� �HJ*K���	�X�/	XH�H��9gB	��G_	�1lK�	�1&B=H\
TOWEGO

�� ����2� ���' 3000

38 ��2�77 q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�252�	�X	
Jg97��

2� 0 2���

�7 ���2/� q1_h�	&	?_=g*KLX	GhBX	c9g�&JH�LX	\	�25��	�X	
g*H	��
�

2 0 2���

40 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� �' 0 2���
�� ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' ��� 0 2���
�2 ���
2/ q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	�L9?H��9�	
b
	\	

�25��	�X	Jg97��
�2 0 2���

43 ���2'7 q1_h�	&	?_=g*KLX	GhBX	c9g�&JH�LX	\	��52�	�X	
g*H	��
�

�' 0 2���

44 ���''� �HJ?G�J?�	&9	\	X��	Jg9�2' 2� 0 2���
�' ��22�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��52'	�X	

Jg97��
44 0 2���

46 ���'�2 �HJ?G�J?�	&9	&JB1&�?	\	X
	Jg97�2� �2 0 2���
�� ���7�� �?1lK	&�hB&�gB�&�ku�L	&9	\	X
5�/	Jg9/��	
b
 �22 0 2���
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2��/�/��

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

� ��/7/ �HJ*K���	B=�x=�2����	�1lK	Gu�&u�L	�25/�\�'

 � ��/7/\� 
b7 3000
2 '����� �HJ*K����	1�Xgl	��j�JGH�B	2�5��\2/'	J2�v2� ' ��2�2\� 0 3000
3 ��2�2� �HJ*K���	x=�B=	��G	�	�1lK	�1&B9gB*gB9g�	9��lJ_ � ������ 0 27��
4 ����
' �HJ*K����	K_=Bk�	JL*K�9*H��	J��v2
	=>�� � 22��7\h�' 0 �/��
' ��2�2� �HJ*K���	x=�B=	�1lK	�*�H1�&L � ����2� 0 3000
6 ��/'�� ?HG9gB1&	GHyL*?�	c=�KBL2�	��*K	� � 0 2���
� ������ �HJ?G�J?�	�g*g	�=��'	J�'v2��' ' 0 �'��
8 400344 �HJ?G�J?�	�g*g	�=��'	J�'v2'�' 2 2���'�� 0 �'��
7 �����
 ��_*K	/5/	\	2' ' �b�� 3000

�� ��2'�� ?HGB?	*�1lyL9_ku�L	J'5�� � 0 2���
�� ��22
2 q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��5'�	�X	

Jg97��
' 0 2���

�2 ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� ' 0 2���
�� ���/�� q1_h�	&	GhBX	��_*&�&�9LX	&B	*&�&B=g9u	&9	{	


5��	�X
2 0 2���

�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� 2 0 2���
�' ��2'�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25��	�X	

Jg97��
2 0 2���

�/ ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 2 0 2���
�� ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' 2 0 2���
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2�
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2�
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2'
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2�

6
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6

6

33

14

��

�

�

8

��

�


�7

2�2

��

�2

30

22
27

3

4
'

�/

�'

34
34

2�

�/

34
4

34 �'

35

22

2�
2�

38
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2����2��

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� ����7� �HJ*K���	�X�/	�*�H19g?	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH � ����7� 3,63 3000
2 ����
� �HJ*K���	�X�/	�GLK?�	�Hq1BJ9g�	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH � ����
� ���2 3000
3 ��/7/ �HJ*K���	B=�x=�2����	�1lK	Gu�&u�L	�25/�\�'

 2 ��/7/ 8,84 3000
4 ������ �HJ*K���	�X�/	K_=Bk�	��v�7�'	=>2� �� ������ 0,03 3000
' �����2 �HJ?G�J?�	�='	J'2v�� � 0,08 �'��
6 ���/7� �HJ*K���	�X�/	�GLK�	�H?1L�L	1L99L 4 ���/7� 7��7 3000
� ���/7' �HJ*K���	�X�/	�GLK?�	XH�H��9g�	�H?1L�L	*gGH�9g?�	

=g9gH�BcH
4 ���/7' 2�
2 3000

8 ���/7� �HJ*K���	�X�/	�1&L?1L�gB	KLG_	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH � ���/7� 0,8 3000
7 ���/7
 �HJ*K���	�X�/	�GLK�	�H?1L�L	KL=9Bk � ���/7
 4,6 3000

�� ���/77 �HJ*K���	�X�/	�1&L?1L�gB	KLG_	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH � ���/77 ��/2 3000
�� ������ �HJ*K���	�X�/	�*�H19g?	�1&L?1L�g�	*gGH�9g?�	=g9gH\

WEGO
2 ������ ��2 3000

�2 �����/ �HJ*K���	�X�/	*gGH�9g?	=g9gH�L	�1lK�	�1&B=HKH�BcH �� �����/ ���7 3000
�� 300368 X�c9B*	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH	X�x/�\�������X � 2���7 22��
�� �����2 g9J_?�Lk9L	�LGb	c1�9g�&9L	HX2�����	B2B\x'L2v9� 2 ���� 2���
�' ��2'
� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25''	�X	Jg97�� �� 0 2���
�/ ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97
' �� 0 2���
�� ���
�� 9�?1lK?�	9L=H�	&9	\	X�2	Jg97�� � 0 2���
�
 ���2�� q1_h�	&	c9g�&JBX	*&Bqrb	\	/5��	�X 4 0 2���
�7 ���
/7 �HJ*K���	�X�/	�*�H19g?	�&_k9g?�	*gGH�9g?�	=g9gH�B\

cH	�=H*B
� ���
/7 ��2� 3000

2� ���
�� �HJ*K���	�X�/	�*�H19g?	�&_k9g?�	*gGH�9g?�	=g9gH�B\
GO OPEN

� ���
�� 0,40 3000

2� ���

� �HJ*K���	�X�/	hlhB9	�&_k9g?�	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH � ���

� ���7 3000
22 ���'�� 9�?1lK?�	\	X/	Jg97�� �� 0 2���
2� ��22'� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	\	X��5��	Jg97�� 3 0,03 2���
2� ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� 3 ���� 2���
2' ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	Jg97�� 2
 ���� 2���
2/ ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� 2
 0 2���
2� ���'�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	\	/5��	Jg97�� ' 0 2���
2
 ���

' �GLK�	XH�H��9g�	*?1&L9?g	�2
2� � ���

' 0,43 ����
27 �2
2� *gGH�9g?	=g9gH�L	�GLKL	�1&L*GH9L	�HJ9Hq9g?�	\	

*?1&L9?�	�HGu�&B9gH��	/�\7�	B���
� ���2� ����

30 ������ q1_h�	&	GhBX	�L=g9J1L�&9LX�	&B	*&�&B=g9u	&9	\	�52�	�X	
DIN84

4 0 2���

�� ���'�� 9�?1lK?�	\	X�	Jg97�� 4 0 2���
�2 ����2� �?1lK	*�XHc�g9K_ku�L	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	��
5��	

ZN
4 0 2���

33 ����7' �HJ*K���	�X�/	�1lK	�Hq1BJ9g	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH	�� � ����7' 2�� 3000
34 ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2'	&9 2� 0 2���
�' ���'�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	\	/52�	Jg97�� � 0 2���
36 ������ �1&B�FJ	*KB1H��9g�	X�c9B*_	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH	

����27�
� 0 22��

�� �����2 �1&B�FJ	&�*g=�9g�	X�c9B*_	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH	
�����2�

� 0 22��

38 ������ K_=Bk�	XH�H��9g�	X�c9B*_	*gGH�9g?�	=g9gH�BcH 2 0 22��
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8
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2

:�<�������;���
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 2��
����

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

\ ���'�/ �HJ*K���	�X�/	9Hcg	'���	\	��?gBKb � ���'�/ 3000

	&B*K��	HhBkX_kBY

� ����2/ �HJ*K���	X�/�	9Hc�	�1&BJG_y�ku��	�� 4 ����2/ 2��b�/ 3000
2 ���'/� 9Hcg	�X�/	�GLK�	?Hi�H��	�2x2
�x2
� 4 ���'/� �b27 3000
6 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
2� 0.04 2���

8 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 2� �b�2 2���
7 ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' 48 0 2���
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6
7

78

3

�

4

87
7�

3

87
6

6
7

78

7

@�����,	���,���A<������;���
=	�	/����
��!$*5�%����������	�&�	����������	/��
��<��>�?�*$""�

 2��
����

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

� ���'�' 9Hcg	X�/	XH�H��9gB	1Bc_=��Lk9B	��v� 2� ���'�'\� �b�� 3000
2 ���'2
 9Hcg	X�/�	?1&Ly_=B�	=	>	2��� �2 ���'2
\� 'b72 3000
3 ���'�� �HJ*K���	X�/�	1_1�	�Hq1BJ9g�	*KHy?�	�1&B\

JG_yB9gB	9Hcg
4 ���'�� �b'7 3000

6 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	
Jg97��

��� 0.04 2���

� ��2''� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	
Jg97��

2� 0 2���

8 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� �7� �b�2 2���
7 ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' 380 0 2���
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'
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 2��
�/�/

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��
� ���'2
 9Hcg	�X�/	?1&Ly_=B�	=	>	2��� �� ���'2
\J '�
� 3000
2 ���'�� �HJ*K���	�X�/	�*�H19g?	?1&LyH�L 2 ���'��\� �b'7 3000
3 ���
�� �HJ*K���	�X�/	�*�H19g?	�1&B9Hq9g?� 2 ���
��\� 2�b27 3000
4 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
2�2 ���� 2���

' ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 2�2 0 2���
6 ���
'� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5��	�X	

Jg97��
8 0 2���

� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� 8 0 2���
8 ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' '�
 0 2���
7 ���/�� 9Hcg	�X�/	��	q1HJB?	�HJ�Fk9BcH	*KHy?�	

PAK.
� ���/��\� 22�b2' 3000

�� ���'/� 9Hcg	�X�/	��	&B*K��	9Fc	9�1Hy9L�j	�H\
J�Fk9BcH	*KHy?�

� ���'/�\h ��/b�� 3000

�� ���'�' 9Hcg	�X�/	��v��	XH�H��9gB	1Bc_=��Lk9B �2 ���'�'\� �b�� 3000
�2 �����
 9Hcg	�X�/	��	�HJ�Fk9L	�*�H19g? 4 �����
 �b27 3000

	 ���	 	 &B*K��	�&lq�g	9Fc	��&lq�g	7	g	��!�	��K1&	?H=Bk9B	1H&*&B1&B9gB
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�����\K��--��""�	H�	 �7	 ��
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 2��
����		

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

�7! ���/�� 9Hcg	�X�/	��	q1HJB?	�HJ�Fk9BcH	*KHy?�	��?b � ���/��\� 22�b2' 3000

&B*K��	HhBkX_kBY

� ���/
� 9Hcg	�X�/	��	q1HJB?	9Fc	�HJ�Fk9BcH	*KHy?� 2 ���/
� 22�b' 3000
2 ���'/� 9Hcg	�X�/	�GLK�	?Hi�H��	�2x2
�x2
� 2 ���'/�\� �b27 3000

 2��
����

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

���! ���'/� 9Hcg	�X�/	��	9Hc�	9�1Hy9�	�HJ�Fk9BcH	*KHy\
KA PAK.

� ���'/�\h ��/b�� 3000

&B*K��	HhBkX_kBY

�� ���'

 �HJ*K���	X�/�	9Hc�	�1&BJG_y�ku��	�� 4 ���'

\� ���b�� 3000
�2 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
2' 0.04 2���

�� ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' '� 0 2���
�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 2' �b�2 2���
�
 ���'/� 9Hcg	�X�/	�GLK�	?Hi�H��	�2x2
�x2
� 4 ���'/�\� �b27 3000
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2
33

4

�
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 2��
����

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

\ ���'/� 9Hcg	�X�/	��	9Hcg	2
��	\	&B*K��b � ���'/�\h ��/b�� 3000

&B*K��	HhBkX_kBY

� ���'

 �HJ*K���	X�/�	9Hc�	�1&BJG_y�ku��	�� 4 ���'

\� ���b�� 3000
2 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
2' 0.04 2���

3 ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' '� 0 2���
4 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 2' �b�2 2���
8 ���'/� 9Hcg	�X�/	�GLK�	?Hi�H��	�2x2
�x2
� 4 ���'/�\� �b27 3000

:�<�������;���
=	�������!$*.!%����������	�&�	����������	/��>�?�5��"�



�����\K��--��""�	H�	 2�	 ��
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 2��
����

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

� ���'2
 9Hcg	X�/�	?1&Ly_=B�	=	>	2��� �2 ���'2
\� 'b72 3000
2 ���
�
 9Hcg	X�/�	?1&Ly_=B�	=	>	���� 8 ���
�
\h 2b
/ 3000
3 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
�22 0.04 2���

4 ���'/� �HJ?G�J?�	&9	\	X�2	Jg9�2' 2�� 0 2���
' ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� �22 �b�2 2���
6 ���'�' 9Hcg	X�/	XH�H��9gB	1Bc_=��Lk9B	��v� �/ ���'�'\� �b�� 3000

3
4

4'

2

6

�

'4
3

3
4

4'

4
�

2

�

@�����,	���,���A<������;���
=	�	/������!$*.�%����������	�&�	��
��������	/����<��>�?�5��"�
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2��/�72�

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� ���
' *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&	HK�H1BX	g	
q1_hL	�GLKL	hH�&9Bk

4 ���
'\� �2� 3000

2 33086 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&B	q1_h�Xg	
=B��

2 ���
/\� �2� 3000

3 ���
� *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&B	q1_h�Xg	
PRAWA

2 ���
�\� �2� 3000

4 ���'�2 �HJ*K���	�X�/	��	=B��	*K1H9�	�HJ�Fk9BcH	
*KHy?�

2 ���'�2 �2b�� 3000

' ���'�� PODSTAWA WM06 4W PRAWA STRONA PODWÓJNEGO 
*KHy?�

2 ���'�� �2b�/ 3000

6 33383 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=�	�GLK�	�H\
?1L�L	XBc�

2 33383 �2� 3000

� 33384 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=�	�GLK�	�H\
?1L�L	XBc�	J2
�

2 33384 �2� 3000

8 ������ �HJ*K���	�X�/	**u�L	?�9�G	�H�gBK1&�	�v2 4 ������\� ��b'7 3000
7 ������ �HJ*K���	�X�/	&�KL�&?�	**u�BcH	?�9�G_	�H\

WIETRZA
2 ������\h �b
� 3000

�� ���2/� q1_h�	&	?_=g*KLX	GhBX	c9g�&JH�LX	\	
5�2�X	g*H	
��
�

�
 0 2���

�� ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	
Jg97��

22/ 0 2���

�2 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� 304 0 2���
�� ��''�� K�qX�	_*&�&B=9g�ku��	\	�5��	X��� �2 0 2/��
�� ���7�
 �HJ*K���	�X�/	��	\	JHJ�K?H�L	�*�H19g?	*KHy\

?�	2�
2 ���7�
 3 3000

�' ���'/2 �HJ?G�J?�	&9	\	7v2
5�	Jg9���1 7/ 0 2���
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�����\K��--��""�	H�	 2'	 ��
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�����	�X�/Podstawa

2��/���


Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	
Nr

Masa c�"��

� �����
 �HJ*K���	�X�/	��	*KHyB?	�1&BJG_yB9gB	�1��B 2 �����
\� 2
 3000
2 �����7 �HJ*K���	�X�/	��	*KHyB?	�1&BJG_yB9gB	=B�B 2 �����7\� 2
 3000
3 ������ �HJ*K���	�X�/	��	*KHyB?	�1&BJG_yB9gB	?Hi�� 4 ������ 2'b�� 3000
4 ���'�
 PODSTAWA WM06 4W MOCOWANIE PODPARCIA PO\

q1BJ9gBcH	*KHy?�
2 ���'�
 0.83 3000

' ����7/ �HJ*K���	�X�/	��v��	?�9�G	*KHy?�	�HJ*K��L 4 ����7/\� ��b�
 3000
6 ����/2 �HJ*K���	�X�/	��	�gH9H�L	�*�H19g?	*KHy?�	

�HJ*K��L
4 ����/2\� /b7� 3000

� ����/� �HJ*K���	�X�/	��	cF19L	�*�H19g?	*KHy?�	
�HJ*K��L

4 ����/�\� ��b�� 3000

8 ����/� �HJ*K���	�X�/	��	JH=9L	�*�H19g?	*KHy?�	�HJ\
*K��L

4 ����/� /b�7 3000

7 �����
 *B?�k�	�X�/	��	hB=?�	Gu�&u�� 2 �����
 '�b 3000
�� ��7��� �1lK	c�g9KH��9L	&9	\	X�252���	XX	
b
 � 0 2���
�� ���
'� *B?�k�	�X�/	�*�H19g?	?�9�G_	�522\�'��' 6 ����7
 0 3000
�2 ��2'2� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	�25�'	�X	

Jg97��
2� 0 2���

�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X�2	Jg97�� 2
 0 2���
�� ��22/� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	��5�'	�X	

Jg97��
44 0 2���

�' ���2'7 q1_h�	&	?_=g*KLX	GhBX	c9g�&JH�LX	\	��52�	�X	
g*H	��
�

72 0 2���

�/ ���'/� 9�?1lK?�	&9	
	\	X��	Jg97�� ��/ 0 2���
�� ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	

Jg97��
�7/ 0 2���

�
 ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� 2�� 0 2���
�7 ������ q1_h�	&	GhBX	?_=g*KLX	GhBX�	&	1H�?gBX	9�	�?1l\

K�?	\	
5��	�X	9H�7
7
38 0 2���

2� ���'/2 �HJ?G�J?�	&9	\	7v2
5�	Jg9���1 �'� 0 2���
2� ��''�� K�qX�	_*&�&B=9g�ku��	�5��	X��� 2� 0 2/��
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	2��/�/��

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� ���
' *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&	HK�H1BX	g	q1_\
hL	�GLKL	hH�&9Bk

2 ���
'\� �2� 3000

2 33086 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&B	q1_h�Xg	=B�� 2 ���
/\� �2� 3000
3 ���
� *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&B	q1_h�Xg	�1��� 2 ���
�\� �2� 3000
4 ������ �HJ*K���	�X�/	**u�L	?�9�G	�H�gBK1&�	�v2 2 ������\� ��b'7 3000
' ������ �HJ*K���	�X�/	�GLK�	&�q=B�g�ku��	**u�BcH	?�9�G_	

POWIETRZA
� ������\h �b
� 3000

6 33384 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=�	�GLK�	�H?1L�L	
XBc�	J2
�

� 33384 �2� 3000

� 33383 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=�	�GLK�	�H?1L�L	
MEGA

� 33383 �2� 3000

8 ���7�
 �HJ*K���	�X�/	��	\	JHJ�K?H�L	�*�H19g?	*KHy?�	2� � ���7�
 3 3000
7 ���2/� q1_h�	&	?_=g*KLX	GhBX	c9g�&JH�LX	\	
5�2�X	g*H	��
� �7 0 2���

�� ���'�� 9�?1lK?�	&9	
	\	X
	Jg97�� �'� 0 2���
�� ���
�� q1_h�	&	GhBX	*&Bq�gH?uK9LX	&9	
b
	\	
5�/	�X	Jg97�� ��
 0 2���
�2 ���'/2 �HJ?G�J?�	&9	\	7v2
5�	Jg9���1 '
 0 2���
�� ��''�� K�qX�	_*&�&B=9g�ku��	�5��	X��� �� 0 2/��
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����������������J���	���������,��	/���K	A���A<������;���
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4W

���	��������	
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osadzonej 
�@���		��-���<	

���:�;��<

���	�����$#����	
�:��	��V#���#%	
�@;	��	��-����	

���:�;���+�	����"+<#	
�-�����	��"Q�	
�������	X�/

X��+�#�	�:��	�	��-��#�	���:�;���+	��������	�	��!	

k��-�	��;�	����:"��+<#�	��+<	Q�`	�����#�����	���	���������	��-���	�����`	
���-���	�:���	����	5	����	�	>	�'	��!	�@�����		��-���<	���:�;�b		

F����,����������A���A<�
�����;���
=	�	/
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4WC
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���	�����$#����	
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����"+<#	�-�����	��"Q�	
�������	X�/

X��+�#�	�:��	�	��-��#�	���:�;���+	��������	�	��!	

k��-�	��;�	����:"��+<#�	��+<	Q�`	�����#�����	���	���������	��-���	�����`	
���-���	�:���	����	5	����	�	>	�'	��!	�@�����		��-���<	���:�;�b		

F����,����������A���A<�
�����;���
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k��-�	��;�	����:"��+<#�	��+<	Q�`	�����#�����	���	���������	��-���	�����`	
���-���	�:���	����	5	����	�	>	�'	��!	�@�����		��-���<	���:�;�b		
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�����	�X�/Podstawa

1.

2

'������������A<������;���
=	�	/������������

$M�+��A	����������;���
=	�	/��A<

�$�#� 9"����#+�	 ����@�	 ��Q@�	 ������	 	 �"���@�	 �����������	 ��	 ���"��"	 #$�#�	 �������#%	 ��	 �@;	
����:"��+<#�#%b

* :�
������������,�O����<��=��;�<��O��A<������;���
=	�	/M

k��-�	��;�	����:"��+<#�	�<	��#�����	��	��-����	���:�;�		������������	����	�-�����#%�	"�;-$���`	;�"Q��`	
��V#���#%	�:����	��;�	����:"��+<#�+	��2	��!	���#��	�����-����	�:";��#��	��@�<	��-���	��#�<`b

c:@���	�����	+���	�����	��	�<�	�"��	������<#�+	�	������	��������	��	����������	��������	������`	#�	
��+����+	�'	������	�	����"��"	��	�����"b

* ����	�=O���,�����K	���A<������;���
=	�	/�����;��	���
��;�<��	�M

2 Q��,�� ��� �����	����� �����	���O� �;����� ��K	���� �J
&��� ������=� ������ ������������� ��� ��,��	/�
��K	A���A<M
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2.

5M��������������������������������������

* �������	
�������������������������������������
����������
����
���������������������������
�
�������
��
��	�����"	����`	��:��$	�-�������<b	_��`	�����	+��-�	��	�����#��b	

_����`	��������<	����-�����	���$	��������	��	���+�#"�	����"+<#	����;	�	���$	������<#<	�������<	��	
�-�#"	Q"����	��������:	������"�#�+���	��	����:���	1j*	���	5	/�	��!b

���:<#�`	���$	������<#<�	����"+<#	%���	�\#$�#����;�	�������	:�V#"#%���;�b	���:<#�`	��-�+	:�V#"#%�	
����	������<#�+	���	������	�	;@���#%	��V#�#%	�@;	��������b

* R����O���&���������������;�<��������	=��S��<�M

�
�
��
�������
��� !�� "!�# "�������������$�%%����
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#M

6
(8)

7
(10)

7
(10)

8
(9)

�

#M�T�����������A<������;���
=	�	/����������������

�$�#� 9"����#+�	 ����@�	 ��Q@�	 ������	 	 �"���@�	 �����������	 ��	 ���"��"	 #$�#�	 �������#%	 ��	 �@;	
����:"��+<#�#%b
9"����	�����������	 ��	 ���"��"	 #$�#�	 �������#%	�-�	 ��������	 	 ����@+���	��������	���#���	 �<	
������.

1 ���������O���<�������;���
=	������<��������������M
c@���	#$�`	�@;	�#%���	��	��$���	�@;	��������b

.�����7� '��	���O���<�������;���
=	������A<��������������J��T$5�6�#*%M
&#!�'!�$%(

)�
�
*
� �
��
������
+����������,�-��.!������
�������
������*

* F���	�O��������&���������������<�������;���
=	�M
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4.

a

a

b

b

�M�+�����������������������A<������;���
=	�	/

* +�������O��	�����<�������;���
=	���=����������������������=�������J����A���,�<;�M�
����������`	�������	�	������`	�����#��+	�������	����	�����#�������	�@;	��	���:�;�b

* �����	���O���<��������;�<���������������������,�J������
=	��,�����������M
�����#������	���	��������	+���	���-���	��-��	������	;��	����-���	�:���	����:�	"��#�����	�	���:���	
���#��	+�+	��-������b	
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1.

2

2

��	�

T������J,�	/���������	/��������������������������	�&�	�U�	�&�	��
dachowe dla 8WC)

$M�T������J,�	/���������	/����������������

Etap

1 '��J��������������&	�O����J���	�
=	����������������	/���
�	��	�����������������������	/M
�����#���`	 ���"��	 ����������	 �	 ��������"	 ���������	 �	 ����#<	 ��@#%	 ��+�����#%	 ���	 ��@#%	
��+�����#%	��"Qb

2 R�����O� �������� ���������� �� ��;������� �� ���A���O� ������� ��� ���J�� �� �������� ��� ���J�� ��
���������M�

# '�������O���������������������������	���;����������&	���	/����J�������&���M
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'

� 4

6

3

6

3

��

'���A;������������������!"#!��
 - �����������&������$�"�6�$5�"�6�$�7�*�
 - 	�&����$#5��<

+������������������������

 2��/�/��

Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� ���
' *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&	HK�H1BX	g	
q1_hL	�GLKL	hH�&9Bk

2 ���
'\� �2� 3000

2 33086 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&B	q1_h�Xg	
=B��

2 ���
/\� �2� 3000

3 33383 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=�	�GLK�	�H\
?1L�L	XBc�

� 33383 �2� 3000

4 ������ �HJ*K���	�X�/	**u�L	?�9�G	�H�gBK1&�	�v2 2 ������\� ��b'7 3000
' ���
� *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=	&B	q1_h�Xg	

PRAWA
2 ���
�\� �2� 3000

6 33384 *KHyB?	�HJ*K��L	\	�GLK�	hH�&9�	x=�	�GLK�	�H\
?1L�L	XBc�	J2
�

� 33384 �2� 3000

� ������ �HJ*K���	�X�/	�GLK�	&�q=B�g�ku��	**u�BcH	
?�9�G_	�H�gBK1&�

� ������\h �b
� 3000

�� ���7�7 *KHyB?	�HJ*K��L	2�	\	&B*K��	q1_h	777�2����' � ���7�7\� �b7/ 2���
�� ���7�
 �HJ*K���	�X�/	��	\	JHJ�K?H�L	�*�H19g?	*KHy\

?�	2�
� ���7�
 3 3000

@�������	
��������������������
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4

�

3

'

6

�

3

�2��
��

�'

7

7

2

�
8

��

��

��

	 2��/�/��
Poz. �$�`	�� 9���	�	�	2 Szt. 1��"���	9� Masa c�"��

� �����
 �HJ*K���	�X�/	�1&BJG_yB9gB	*KHy?�	�HJ*K��L�	�1�\
WE 4W

2 �����
\� 2
 3000

2 ��'��
 =g*K��	=>��7�	�'5��� 2 0 2
��
3 �����7 �HJ*K���	�X�/	�1&BJG_yB9gB	*KHy?�	�HJ*K��L�	=B�B	

4W
2 �����7\� 2
 3000

4 ������ �HJ*K���	X�/�	�1&BJG_yB9gB	*KHy?�	�HJ*K��L	?H\
NIEC 4W

4 ������ 2'b�� 3000

' ���'�
 �HJ*K���	X�/�	�HJ�H1�	�*�H19g?�	�Hq1BJ9gBcH	�� 2 ���'�
 0.83 3000
6 ����7/ �HJ*K���	X�/�	?�9�G	*KHy?�	��v�� 4 ����7/\� ��b�
 3000
� ��'��7 �GLK�	=>�
�	225��� 6 0 2
��
8 ��'��� �GLK�	=>����	225��� �� 0 2
��
7 �����
 �HJ*K���	X�/�	hB=?�	Gu�&u��	�� 2 �����
 '�b7 3000

�� ��'��' =g*K��	=>2��	�'5��� 6 0 2
��
�� ��'��� =g*K��	=>����	��5'� ' 0 2
��
�2 ���
'� �*�H19g?	�Hq1BJ9g	*B?�kg	�x22\�'��' 6 ����7
 0 3000
�� ����/2 �HJ*K���	�X�/	�gH9H�L	�*�H19g?	*KHy?�	�HJ*K��L	

4W
4 ����/2\� /b7� 3000

�� ����/� �HJ*K���	X�/�	cF19L	�*�H19g?	*KHy?�	�HJ*K��L	�� 4 ����/�\� ��b�� 3000
�' ����/� �HJ*K���	X�/�	JH=9L	�*�H19g?	*KHy?�	�HJ*K��L	�� 4 ����/� /b�7 3000
�/ ��7��� �1lK	c�g9KH��9L	&9	\	X�252���	XX	
b
 � 0 2���
�� ���72� *KHyB?	�HJ*K��L	��	\	&B*K��	q1_h	777�2����� � ���72�\� 
b7� 2���

'���A;������;������������������������!"�#.�
 - �����������&������*5"�6�$$7"�6�5�"5"�
 - 	�&����*"���<

+������������������������

+��������,��

�����;������� �������
��,��<�
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5M�T��������K	�������;����������������������

�$�#� 9"����#+�	����@�	��Q@�	������		�"���@�	�����������	��	���"��"	#$�#�	�������#%	����:"�����	������	
podstawy 4W.

20 '��	���O����&����	��,���
=	=����
����<�����;�<�	/���;�������
����
����;�����K	���	/��	�&�O�#%M
_��#���`	����$	"�#�-���+<#<	�	�$���	�����@�	���	��"Q�	�	�:�#��	�����	���b	2�!b

#�V�# R�����O��;�<�����;��������;�����K	���	/�������	��������J��M�

4 R���	�O���������=�������&��&�����;�������K	����M
�����#���`	������$	��	��";��;�	�	���#��;�	�����"	��	��:"b	����	���b	2Qb

$!��$� R���,�O���;=	������������
=	����J��������&�����T��6�$.��$"����M%
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20 '��	���O���������	��,���
=	�������;���������K	���	/��;������,��
��	�&�	��#%M
&���#���`	�����	"�#�-���+<#�	�	�$��#%	�����@�	���	��"Q�	�	�:���#%	�����	���b	��!b

5�V�5 R�����O��� ,���������������;���	/�J�	���	/���������������;������	/��;����������������	/��;���
��K	���	/M

$!��$� ��;=	��O��;=	���������	=����J�������&�����T��6�$.��$"�V�$"����M%M

* '������O�
���	���
���=�����J�=����	
&�����������������������������M
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�$�#� 9"����#+�	����@�	��Q@�	������		�"���@�	�����������	��	���"��"	#$�#�	�������#%	����:"�����	������	
podstawy 4W. 

* R���O�����&������������;������*"�6�$""�������=�������	
�����A����������O�������������
����
��������M
J:";��`	����$�����	>	����$����	�������`	���#+�b
�����#���`�	�	����#<	��"Q	:<#<#�#%�	����$����	��	����������	�	��V#�	��	"�������	������#���#%	
�����@�	��	Q���#%	���#+�b
�"���	��#������	����$�����	��Q��`	����	�Q�	���#+�	�#%���:�	�@�����;$	���	Q����	+��	��	���-���b

* �����	���O�,��&����,��=�������������������	
����������������&������M

20 R�	���O���������	��,���
=	�������;����������<A���
��������	/����J�����	
�M
_��#���`	����$	"�#�-���+<#<	�	�$���	�����@�	���	��"Q�	�	��:����"	�����	���b	��!b

20 R�	���O���������	��,���
=	�������;��������������������;=	������	
�����A�����J�O�������������

������������M�
&���#���`	�����	"�#�-���+<#�	����<��	����;"	�����@�	��	��"Q�	�	��:�����#%	�����	���b	�Q!b
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-��������	��
�����������������������+�
�

* �������=O����	
&������;����������������������������������&M

* R����O����	
&�������
=	�,��&����,��=������,�	���=��&��������;������������������������M

* F��������������,�	���������������&�����	/�������<�	/������;���
=	�	/M

* R����O����	
&������;�����������������������	�����������,��
��������	/�����������M

$!��$���5$ R�	���O��������������
=	����J�������;�����������&�����T��6�$.��������M%
����	���"���	2�b

* '��������O�����&�����������������������������������������&	�O����J��;=	�=	�������	
�M
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podstawy 4W.

* R���	�O�����&��������������������������������������������
����	
�������=�������<��
����	
�M

* �����	���O�,��&����,��=�������������������	
����������������&������M

* �������=O����	
&������;����������������������������������&M

* R����O����	
&�������
=	�,��&����,��=������,�	���=��&��������;������������������������M�

* F��������������,�	����	
&��&�����	/�������<�	/������;���
=	�	/�����J,�������<��
����	
�M

�
����
�������+��-�!�
.����������������
-��������	��
�����������������������+�
�

* R����O����	
&������;�����������������������	�����������,��
��������	/�����������M�
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$!��$���5$ '��	���O����	
&�������������������	=����J������;�����������&�����T��6�$.��������M%M
����	���"���	��b

8 R���	�O� ���������� �������� �� �J�� ������ �;=	��� �������<�� �&���� ���	
��� �����;������� �������
podstawy.

$!��$� '��	���O����������������������;=	������	
����������	�����J�������&������T��6�$.��5�6�$$����M%M

'��������O� ����&������ ������������� ��� ������������� �� ����&	�O� ���J�� ;=	�=	�� �� �����;�������
������M
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*M�T����������;A�������������,�������;����������������������

�$�#� 9"����#+�	����@�	��Q@�	������		�"���@�	�����������	��	���"��"	#$�#�	�������#%	����:"�����	������	
podstawy 4W.

. R���	�O���;A��������;���������������������������������������������J��M
_�����`	��$�	��	��V#���	��:�����	������"	��������	���	�<	����"��$��	�;-$���	���Q��b

$���$7 ��;=	��O� ��� ��J=� ��;A���� �����
=	� ���J�� �� ;J�� ��,����� �� ����&���� �T�� 6� $"�� $7� ���MX����;�
���������%M

* '������O�
�������&	�
�����J�������;�����������,�������;����������������������

! R���	�O������������������������������=��������;A�����������M

20 R�	���O���������	��,���
=	�������K	���	/���;�����������;A�����������M
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�$�#� 9"����#+�	����@�	��Q@�	������		�"���@�	�����������	��	���"��"	#$�#�	�������#%	����:"�����	������	
podstawy 4W.
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������
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�
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����������������
-��������	��
������

. �������=O�<A��������;���������������;�����������=���������������������M�.���	�&�O�$%M

$!��$� �����	���O�����;�����������
�<����;����������K	�����������
=	����J��������&�����T��6�$.����V���
szt.).

. '�������O���,�������;�������������������������AJ�
�������������������;�<A��������;�����������M�
.���	�&�O�5%M

* ���������O���&���<���������������������������,��
�����&������,��<������;�����������M

$# :���&	�O�����&�����T$5%����<���������J����K	�	/���&���<���������<�M

* �;���O���&��<���������������������A���	�&�	���%��������;���������������������������������M�.J%M

$# ���&	�O���,�
�������&��������J����K	����&�A��<���������	/�����,�������������M�

* :�����	����� �J�A	�O� �� ��������� ��������A�� ��
J������
� ����&������ ����&���� ��� ��&	���
<���������M�
J���$#�`	��+Q�����+	����$����	����$���	��	��$#��	;����������b	���#��	���$#����	��������`	��+Q�����+	
���$����	����$���b		
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�$�#� 9"����#+�	����@�	��Q@�	������		�"���@�	�����������	��	���"��"	#$�#�	�������#%	����:"�����	������	
podstawy 4W.

9 R���	�O�<A������������������;�����������������J�������������;�������������������J,���� 
�<��
<A���
�����&���M
��������	���������	;@���	�<	������#��b

$*��$. '�������O�����������<A������������	�����J�������&���M�
�	������#%	���#���#%	x	��	���"��"	��������`	��"Q�		:Q��	�"-�����	�X��	5	2��	��	��bv��������!b
9�	���	������	���	���$#�`	+��#�	/	��"Q�	���#���#%	&	��	���"��"b

10 R���	�O�������������,������J�������������;���������������������������������������,�������������
<A��M
��������	���������	��-��	�<	������#��b

$*��$. '�������O�������������,�����������	�����J�������&���M
�	������#%	���#���#%	1	��	���"��"	��������`	��"Q�		:Q��	�"-�����	�X��	5	2��	��	��bv��������!b
9�	���	������	���	���$#�`	+��#�	'	��"Q�	���#���#%	*	��	���"��"b
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4. Mocowanie części łączącej i płyty pokrywy do stożka podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zapasowych stożka podstawy 
4W.

13 Umocować taśmę uszczelniającą na wewnętrznej powierzchni części łączącej z otworem (część 6).
13 Umocować taśmę uszczelniającą na wewnętrznej powierzchni płyty pokrywy (część 7).

Umocować taśmę uszczelniającą w rzędzie otworów pod śruby w płycie (patrz rys. 4a).

6 Zamontować część łączącą z otworem do stożka podstawy po stronie dolnego wentylatora 
wyciągowego.
Upewnić się, po której stronie należy zamontować dolny wentylator wyciągowy.

7 Zamontować płytę pokrywy po przeciwnej stronie.

10, 11 Zamocować część łączącą i płytę pokrywy do stożka podstawy, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16).
Na tym etapie umieścić śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (4 + 4 szt.) tylko w otworach w prostej linii przy dolnej 
krawędzi części łączącej i płyty pokrywy.
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5. Zamontować przewód ssący powietrza w stożku podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zapasowych stożka podstawy 
4W.

4 Umieścić połówki przewodu ssącego powietrza skierowane do siebie.
Upewnić się, że końcowe kołnierze przewodu powietrza nie są przesunięte względem siebie.

9, 10 Połączyć ze sobą połówki stosując śruby, podkładki i nakrętki (M8 x 16, 15 szt.)

5 Przymocować płytę ograniczającą do dolnej krawędzi przewodu ssącego powietrza (tzn. górnej krawędzi, 
gdy stożek leży odwrócony podczas montażu).
Płyta ograniczającą jest dostarczana jako prosta. Wygiąć płytę wzdłuż rzędu otworów do kształtu pokazanego 
na rysunku. Umieścić płytę ograniczającą w przewodzie na końcu, gdzie ma być zainstalowany dolny wentylator 
wyciągowy. Otwarty koniec tej płyty znajduje się przy ścianie stożka. Umieścić jego krawędzie wewnątrz 
kołnierzy przewodu ssącego powietrza.

10, 11 Umocować płytę ograniczającą, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16, 4 szt.)

13 Umocować taśmy uszczelniające do końcowych kołnierzy przewodu ssącego powietrza.

4 Umieścić kanał ssący powietrza z płytą ograniczającą umocowaną wewnątrz stożka podstawy.

10, 11 Umocować kanał powietrza jego kołnierzami końcowymi, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16, 6 + 6 
szt.)
Te śruby są stosowane także do mocowania części łączącej i płyty pokrywy w ich ostatecznych położeniach.

Zapewnić, aby połączenie między płytą ograniczającą i ścianą stożka podstawy było szczelne.
Jeśli to konieczne, uszczelnić mieszanką butylową (mieszanka z praską znajduje się w dostawie).
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6. Zamontowanie piątej i szóstej płyty bocznej podstawy stożka, które są łączone

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zapasowych stożka podstawy 
4W.

2 + 3 + 8 Zamknąć zmontowany stożek podstawy, stosując połączone piątą i szóstą płyty boczne.

1, 2, 3 Starannie ustawić w linii narożne połączenia między płytami.
Sprawdzić, czy kołnierze płyt przylegają ściśle od płaszczyzny montażowej.
Wyosiować otwory śrub w dodatkowej podporze z trzema niewykorzystanymi otworami w przeciwległej płycie 
bocznej.

10, 11 Umocować połączenia narożne, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16, 9 + 9 szt.)

9, 10 Umocować podporę pośrednią, stosując śruby z łbem kulistym i nakrętki (M8 x 16, 3 szt.)

Wreszcie, upewnić się, że cały stożek opiera sie mocno o płaszczyzną montażową.

* Dokręcić wszystkie śruby w połączeniach narożnych.
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Zamontowanie stożka podstawy 4W 

1. Przygotowanie stożka podstawy do unoszenia i mocowania uszczelnienia

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zapasowych stożka podstawy 
4W.

* Obrócić stożek podstawy w położenie, w którym kołnierz mocujący znajduje się u góry.

* Umieścić krawędziak, np. 50 x 100 m o długości około 1 metra, pod stożkiem.

* Przymocować liny do podnoszenia stożka do krawędziaka po obu stronach ssącego przewodu 
powietrza.

13 Umocować taśmy uszczelniające do kołnierzy na górnej powierzchni stożka.
Umocować taśmę uszczelniającą w rzędzie otworów pod śruby w kołnierzu (patrz rys. 1a).
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2. Unoszenie i mocowanie stożka podstawy.

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zapasowych stożka podstawy 
4W. 

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm uszczelniających przy unoszeniu stożka.

* Przesunąć stożek podstawy pod podstawę.

* Unieść stożek, stosując linę stalową przewleczoną między kanałami powietrza w podstawie. 

1 Unieść stożek podstawy do dolnej powierzchni przedłużenia stożka.

10, 11, 12 Umocować stożek, stosując śruby, podkładki i nakrętki (M8 x 16, 58 szt.)
Patrz rysunek 2a. Uwaga: dwie podkładki na śrubę.
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Poz. Część nr Nazwa 1 i 2 Szt. Rysunek Nr Masa Grupa
1 33085 STOŻEK PODSTAWY - PŁYTA BOCZNA XL Z OTWOREM I ŚRU-

BY PŁYTY BOCZNEJ
2 33085-C 120 3000

2 33086 STOŻEK PODSTAWY - PŁYTA BOCZNA XL ZE ŚRUBAMI LEWA 2 33086-A 120 3000
3 33383 STOŻEK PODSTAWY - PŁYTA BOCZNA XL, PŁYTA POKRYWY 

MEGA
1 33383 120 3000

4 A70377 PODSTAWA WM06 SSĄCY KANAŁ POWIETRZA 1/2 2 A70377-A 10.59 3000
5 33087 STOŻEK PODSTAWY - PŁYTA BOCZNA XL ZE ŚRUBAMI PRAWA 2 33087-A 120 3000
6 33384 STOŻEK PODSTAWY - PŁYTA BOCZNA XL, PŁYTA POKRYWY 

MEGA D280
1 33384 120 3000

7 A70410 PODSTAWA WM06 PŁYTA ZAŚLEPIAJĄCA SSĄCEGO KANAŁU 
POWIETRZA

1 A70410-B 1.81 3000

10 A70919 STOŻEK PODSTAWY 2W - ZESTAW ŚRUB 9994200045 1 A70919-A 1.96 2010
11 A70948 PODSTAWA WM06 4W - DODATKOWY WSPORNIK STOŻKA 2W 1 A70948 3 3000

Konstrukcja stożka podstawy 4WC, 8WC

Pakiet stożka podstawy A70374P, 2 szt.
wymiary zewnętrzne 180 x 1240 x 1 985 mm -
ciężar 132 kg -

Płyty boczne podwójnego stożka podstawy (części 
dodatkowe)
2b A70502, 2 szt.
3b A70501, 2 szt.

dostarczane luzem -
W obu pakietach stożka podstawy, jedna z płyt nr 
2 jest zastąpiona płytą 2b i jedna z płyt nr 3 jest 
zastąpiona płytą 3b.
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Pakiet stożka podstawy A70374P 
zmontowany bez jednej z płyt nr 2 i jednej z 
płyt nr 3.

Stożek podstawy zmontowany

Pakiet stożka podstawy A70374P 
zmontowany bez jednej z płyt nr 2 i 
jednej z płyt nr 3.

Zamontowane dodatkowe płyty 
boczne A70502, 2 szt. i A70501, 
2 szt
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1.

Montaż stożków podstawy 4WC, 8WC

1. Stożki podstawy zmontowane w sekcjach

Zalecamy polaczenie części podwójnego stożka podstawy na odpowiedniej płaskiej powierzchni, na 
której stożek może być zmontowany w pozycji odwróconej w stosunku do ostatecznego położenia 
na suszarni.

Instrukcja wyjaśnia w jaki sposób montować podwójny stożek podstawy w trzech różnych sekcjach, 
które mogą zostać podniesione do podstawy suszarni jedna po drugiej.

Zewnętrzne sekcje stożka różnią się od zmontowanej jako pierwsza jedynie częścią łączącą, płytą 
ogranicznika kanału ssawnego powietrza i położeniem płyty pokrywy które są lustrzanym odbiciem 
w stosunku do poprzedniej sekcji.
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2. Łączenie bocznych płyt stożka składających się z dwóch połówek

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

15 Zamocować taśmy uszczelniające do narożników kołnierzy płyt bocznych (części 2, 3, 4 i 5).
Umocować taśmę uszczelniającą w rzędzie otworów pod śruby w płycie (patrz rys. 2a).
Uwaga: nie jest wymagana taśma uszczelniająca w środkowym połączeniu stożka podstawy.

2 + 3 Docisnąć płytę boczną ze zgrubieniem szczelnie do płyty bocznej z prostą krawędzią.
Pogrubiona krawędź płyty 3 pozostanie poza płytą 2 (patrz rys. 2b).

10 Umieścić dodatkową podporę stożka wewnątrz płyt bocznych. 
Sprawdzić właściwe położenie i punkt zamocowania podpory na rysunku.

11, 13 Ustalić połączenie, stosując śruby z łbami kulistymi i nakrętki (M8 x 16, 12 szt.)
Umieścić łby śrub po stronie przestrzeni na ziarno (patrz rys. 2b).

2 + 3 + 10 Zmontować jeszcze jedną płytę boczną z części 2, 3 i 10.

4 + 5 Zmontować dwie dodatkowe identyczne płyty boczne bez dodatkowej podpory (część 10) z części 4 
i 5.
Pamiętać, że kołnierze płyt 4 i 5 są wygięte w przeciwnych kierunkach (patrz rys. 2e).
Nie wkładać śrub w trzy otwory przy dodatkowej podporze na tym etapie.
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3. Mocowanie trzeciej płyty bocznej stożka podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

1 Podnieść boczną płytę stożka podstawy z otworem na płaszczyznę montażową.
Ułożyć kołnierz z 19 otworami w płycie na płaszczyźnie.

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm uszczelniających podczas łączenia płyt.

2 + 3 + 10 Podnieść jedną z ostatnio zmontowanych płyt bocznych, tę bez dodatkowej podpory, i docisnąć do 
płyty bocznej z otworem.
Starannie ustawić w linii połączenie narożne między płytami.
Sprawdzić, czy kołnierze płyt przylegają ściśle od płaszczyzny montażowej.

12, 13 Ustalić połączenie, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16, 9 szt.)
Patrz rysunek 3a.
Jeszcze nie dokręcać śrub.
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4. Mocowanie czwartej płyty bocznej stożka podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

1 Unieść drugą boczną płytę stożka podstawy z otworem na płaszczyznę montażową.

1, 3 Starannie ustawić w linii połączenie narożne między płytami.
Sprawdzić, czy kołnierze płyt przylegają ściśle od płaszczyzny montażowej.

12, 13 Ustalić połączenie, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16, 9 szt.)
Rys. 4a. Jeszcze nie dokręcać śrub.
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5. Mocowanie części łączącej i płyty pokrywy do stożka podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

15 Umocować taśmę uszczelniającą na wewnętrznej powierzchni części łączącej z otworem (część 6).
15 Umocować taśmę uszczelniającą na wewnętrznej powierzchni płyty pokrywy (część 7).

Umocować taśmę uszczelniającą w rzędzie otworów pod śruby w płycie (patrz rys. 5a).

6 Zamontować część łączącą z otworem do stożka podstawy po stronie dolnego wentylatora 
wyciągowego.
Upewnić się, po której stronie należy zamontować dolny wentylator wyciągowy.

7 Zamontować płytę pokrywy po przeciwnej stronie.

12, 13 Zamocować część łączącą i płytę pokrywy do stożka podstawy, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16).
Na tym etapie umieścić śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (4 + 4 szt.) tylko w otworach w prostej linii przy dolnej 
krawędzi części łączącej i płyty pokrywy.
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6. Zamontować przewód ssący powietrza w stożku podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 4WC, 8WC.

8 Umieścić połówki przewodu ssącego powietrza skierowane do siebie.
Upewnić się, że końcowe kołnierze przewodu powietrza nie są przesunięte względem siebie.

11, 13 Połączyć ze sobą połówki stosując śruby, podkładki i nakrętki (M8 x 16, 15 szt.)

9 Przymocować płytę ograniczającą do dolnej krawędzi przewodu ssącego powietrza (tzn. górnej krawędzi, gdy 
stożek leży odwrócony podczas montażu).
Płyta ograniczającą jest dostarczana jako prosta. Wygiąć płytę wzdłuż rzędu otworów do kształtu pokazanego na 
rysunku.
Umieścić płytę ograniczającą w przewodzie na końcu, gdzie ma być zainstalowany dolny wentylator wyciągowy.
Otwarty koniec tej płyty znajduje się przy ścianie stożka. Umieścić jego krawędzie wewnątrz kołnierzy przewodu ssącego 
powietrza. 

12, 13 Umocować płytę ograniczającą, stosując śruby z łbem 6-kątnym i nakrętki (M8 x 16, 4 szt.) 

15 Umocować taśmy uszczelniające do końcowych kołnierzy przewodu ssącego powietrza. 

8 Umieścić kanał ssący powietrza z płytą ograniczającą umocowaną wewnątrz stożka podstawy. 

12, 13 Umocować kanał powietrza jego kołnierzami końcowymi, stosując śruby i nakrętki (M8 x 16, 6 + 6 szt.) 
Te śruby są stosowane także do mocowania części łączącej i płyty pokrywy w ich ostatecznych położeniach.

Zapewnić, aby połączenie między płytą ograniczającą i ścianą stożka podstawy było szczelne.
Jeśli to konieczne, uszczelnić mieszanką butylową (mieszanka z praską znajduje się w dostawie).
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7. Mocowanie innych sekcji zewnętrznych stożka podstawy

Zmontować kolejne identyczne sekcje, jak zalecono w punktach 1 - 6.

Pozostałe zmontowane sekcje różnią się od zmontowanej jako pierwsza jedynie częścią łączącą, 
płytą ogranicznika kanału ssawnego powietrza i położeniem płyty pokrywy. 

Pozycje te są lustrzanym odbiciem sekcji pierwszej.



Antti-Teollisuus Oy 65 408090 01-02-2010

Antti WM06Podstawa

8.
8a.

13
12

5 + 4
15

4 & 5

13

12

4 & 5

15

4 + 5

8. Łączeni pary płyt na środku stożków podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

15 Zamocować taśmę uszczelniającą do kołnierza jednej z par płyt (części 4 + 5). 
Zamocować taśmę uszczelniającą w rzędzie otworów pod śruby w parze płyt (patrz rys. 8a).

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm uszczelniających podczas łączenia płyt.

4 + 5 Ustawić kołnierze krawędzi par płyt bocznych naprzeciwko siebie, jak pokazano na rysunku.

12, 13 Przymocować spoinę przy pomocy śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek (M8 x 16, 10 szt.).
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1a.

15

Zamontowanie stożka podstawy 4WC, 8WC

1. Przygotowanie stożka podstawy do unoszenia i mocowania uszczelnienia

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC. 

* Obrócić inną sekcję zewnętrzną stożka podstawy w położenie, w którym jego kołnierz mocujący 
znajduje się u góry.

* Umieść krzyżulec wykonany z dwóch kawałków 50 x 100 mm krawędziaka, pod sekcją.

* Przymocować liny do podnoszenia stożka do krawędziaka po obu stronach kanału ssącego 
powietrza.

15 "Umocować taśmy uszczelniające do trzech kołnierzy na górnej powierzchni sekcji."
Umocować taśmę uszczelniającą w rzędzie otworów pod śruby w kołnierzu (patrz rys. 1a).
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2. Unoszenie i mocowanie sekcji zewnętrznych stożka podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm uszczelniających przy unoszeniu stożka.

* Przesunąć pierwszą sekcję stożka podstawy pod podstawę.
* Unieść sekcję, stosując linę stalową przewleczona między kanałami powietrza w podstawie. 
* Ostrożnie przewlec przez stożek za uchami w nogach przedłużających.

(1) Unieść pierwszy stożek zewnętrznej podstawy ciasno do dolnej powierzchni podstawy.

12, 13, 14 Umocować stożek, stosując śruby, podkładki i nakrętki (M8 x 16, 48 szt.)
Na tym etapie nie wkręcać śrub (2 + 2), oznaczonych (!) na rysunku. 
Patrz rysunek 2a. Jeszcze nie dokręcać śrub.

(2) Unieść drugi stożek zewnętrznej podstawy ciasno do dolnej powierzchni podstawy.

12, 13, 14 Przymocować sekcję drugiego stożka podstawy w ten sam sposób.
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3. Podnoszenie i mocowanie na miejscu środkowej pary płyt stożka podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych stożka podstawy 
4WC, 8WC.

* Przesunąć najbardziej środkową parę płyt pod podstawę.

4, 5 Podnieść parę płyt między zewnętrzne sekcje stożka. 
Docisnąć część, uważając na taśmy uszczelniające, do kołnierzy sekcji zewnętrznej. Ustawić w linii otwory 
na śruby.

12, 13 Przymocować część przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 4 + 9 szt.).
Jeszcze nie dokręcać śrub.

* Upewnić się, czy stożki podstawy są ustawione we właściwym położeniu w stosunku do dolnej 
powierzchni podstawy.

’ Dokręcić wszystkie mocujące stożka podstawy w narożnikach i do podstawy.

10 Ustawić w linii otwory na swobodnym końcu dodatkowych wsporników stożka z otworami w płytach 
bocznych.

11, 13 Przymocować końce dodatkowych wsporników przy pomocy śrub z łbem kulistym i nakrętek (M8 x 
16, 3 + 3 szt.).
Łby śrub umieścić po stronie przestrzeni na ziarno.
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4. Montowanie środkowych nóg przedłużających na 4WC, 8WC

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

1 Zamontować środkowe nogi przedłużające na środku każdej ze stron.
Umieścić górną część nogi na otworach na śruby w podwójnym stożku podstawy, nadal bez śrub.
Skierować otwarty górny koniec nóg przedłużających w kierunku stożka podstawy.

12, 13 Zamocować nogi przedłużające do dolnej powierzchni ramy podstawy (M8 x 30, 4 + 4 szt.).
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Zamontowanie krzyżulców nóg przedłużających na 4W

1. Zamontowanie regulowanych węzłówek krzyżulców na nogach przedłużających 4W

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych krzyżulców nóg 
przedłużających na 4W.

1 Nałożyć połówki regulowanych węzłówek na nogi przedłużające.
Zamontować trzy węzłówki, każda składająca się z dwóch połówek, na każdej nodze.
Sprawdzić na rysunku kierunek kołnierza węzłówki z 7 otworami.

6, 8, 9 Zamontować węzłówki na nogach przedłużających (śruby M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub.
Na tym etapie, zamocować węzłówki tylko kołnierzami z 4 otworami.
Pozostawić luźne zamocowania śrubowe, aby była możliwość przesunięcia węzłówek bez uszkodzenia powłok 
nałożonych na nogi.
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2. Mocowanie końców krzyżulców do nóg przedłużających na 4W

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych krzyżulców nóg 
przedłużających na 4W.

2 Ułożyć na miejscu części krzyżulców w górnych i dolnych węzłówkach na krótszej stronie podstawy.
Wybrać kierunek i położenie krzyżulców po stronie węzłówek, jak pokazano na rys. 1 i 2.

2 Ułożyć na miejscu części krzyżulców w górnych i dolnych węzłówkach na dłuższej stronie podstawy.
Wybrać kierunek i położenie krzyżulców po stronie węzłówek, jak pokazano na rys. 3 i 4.

5, 6, 7 Zamocować końce krzyżulców do węzłówek w nogach przedłużających (śruby M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub.
Zamocować krzyżulce na obu ich końcach na tym etapie tylko jedną śrubą.
Włożyć na miejce śrubę, podkładki i nakrętkę w okrągły otwór w stężenie i węzłówkę. Nie dokręcać tych śrub 
momentem ostatecznym.

* Ułożyć górne i dolne części krzyżulców w taki sam sposób na pozostałych bokach podstawy.
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3. Montaż śrub w częściach środkowych i złączach krzyżulców na 4W (na dłuższym boku podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych krzyżulców nóg 
przedłużających na 4W.

2 Połączyć wzmocnienia trzeciej i czwartej części krzyżulców.
Umieścić te części jedna w drugiej, jak pokazano na rysunku części 1.

* Przesunąć dolną węzłówkę krzyżulca wzdłuż nogi przedłużającej.
Wybrać położenie tak, aby było możliwe zamontowanie trzech śrub w każdym połączeniu krzyżulca.
Wyciągnąć krzyżulec, na ile to możliwe (przesunąć dolną węzłówkę jak najniżej).

6, 8, 9 Włożyć i dokręcić śruby w złączach krzyżulca (M12 x 35, 3 szt.).

* Połączyć w taki sam sposób krzyżulce na przeciwnej, dłuższej stronie podstawy.



Antti-Teollisuus Oy 73 408090 01-02-2010

Antti WM06Podstawa

4.

2

7 9

9 8

1

2

2

3

4. Zamontować belki pośrednie i części centralne krzyżulców na 4W (na krótszym boku podstawy).

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych krzyżulców nóg 
przedłużających na 4W.

3 Umieścić dwie belki pośrednie nóg przedłużających między górnymi regulowanymi węzłówkami 
krzyżulców.
Umieścić kołnierze obu belek na zewnątrz regulowanych węzłówek, jak pokazano na rysunku 1.

2 Również umieścić części krzyżulców w punktach mocowania belek pośrednich.
Wybrać kierunek i położenie krzyżulców po stronie węzłówek, jak pokazano na rys. 1.
Umieścić części jedna w drugiej, jak pokazano na rysunku części 2.

7, 8, 9 Włożyć i dokręcić śruby belek pośrednich (M12 x 45, 2 szt.). 
Przed zamontowaniem krzyżulców tylko lekko dokręcić śruby.

* Zamontować odpowiednie części po drugiej, krótszej stronie podstawy.
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5. Zamontowanie śrub w złączach krzyżulców na 4W (krótsza strona podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych krzyżulców nóg 
przedłużających na 4W.

* Przesunąć dolna węzłówkę krzyżulca i węzłówkę belki pośredniej wzdłuż nogi przedłużającej.
Umieścić belkę pośrednią w połowie odległości między górną i dolną węzłówką krzyżulca.
Wybrać położenie tak, aby było możliwe wkręcenie trzech śrub w każdym połączeniu krzyżulca.
Wyciągnąć krzyżulce, na ile to możliwe (przesunąć dolna węzłówkę jak najniżej). 

6, 8, 9 Włożyć i dokręcić śruby w złączach krzyżulca (M12 x 35, 3 szt.).
Jednocześnie przykręcić na gotowo śruby mocujące belki pośredniej.

* Zamontować odpowiednie części po drugiej, krótszej stronie podstawy.
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6. Mocowanie górnego i dolnego końca krzyżulców nóg przedłużających w ich ostatecznym położeniu 
na 4W

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych krzyżulców nóg 
przedłużających na 4W.

6, 8, 9 Włożyć na miejscu brakujące śruby (M12 x 35) we wszystkich regulowanych wspornikach.
Zaopatrzyć każdy wspornik regulowany w dwie śruby, podkładki i nakrętki.

6, 8, 9 Włożyć na miejscu brakujące śruby (M12 x 35) w górne i dolne końce każdego krzyżulca.
Zaopatrzyć każdy krzyżulec w dwie śruby, podkładki i nakrętki.

Dolny i górny koniec każdego krzyżulca musi być mocowany do węzłówki na nodze  przedłużającej 
trzema śrubami, podkładkami i nakrętkami.

* Dokręcić wszystkie zamocowania śrubowe przy górnych i dolnych końcach krzyżulców.
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Zamontowanie krzyżulców nóg przedłużających na 4WC, 8WC

1. Montaż regulowanych węzłówek na nogach przedłużających na 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem 
podstawy (węzłówki dla górnych końców długich krzyżulców)
 
Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 

na 4WC, 8WC.

11 Nałożyć polówki regulowanych węzłówek na nogi przedłużające.
Obie nogi, z przodu rysunku, wyposażyć w jedną węzłówkę umieszczając ją obok dolnego końca.
Obie nogi środkowe wyposażyć w dwie węzłówki każdą.
Na każdej nodze przedłużającej umieścić jedną z węzłówek obok górnego końca nogi, a drugą obok dolnego 
końca.
Sprawdzić na rysunku kierunek kołnierza węzłówki z 7 otworami. 

4, 5, 8 Zamontować węzłówki na nogach przedłużających (śruby M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub. 
Na tym etapie, zamocować węzłówki tylko kołnierzami z 4 otworami.
Pozostawić luźne zamocowania śrubowe, aby była możliwość przesunięcia węzłówek bez uszkodzenia powłok 
nałożonych na nogi.
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2. Montaż regulowanych węzłówek na nogach przedłużających na 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem 
podstawy (węzłówki dla górnych końców krótkich krzyżulców i wsporniki przenośnika)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

11 Nałożyć polówki regulowanych węzłówek na nogi przedłużające.
Dwie nogi, z przodu rysunku, wyposażyć w dwie węzłówki umieszczając je obok środka nóg.
Dwie nogi, na środku rysunku, wyposażyć w jedną węzłówkę umieszczając ją obok środka nogi.
Nogi, z tyłu rysunku, wyposażyć w dwie węzłówki umieszczając je obok środka nóg.
Sprawdzić na rysunku kierunek kołnierza węzłówki z 7 otworami.

4, 5, 8 Zamontować węzłówki na nogach przedłużających (śruby M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub. 
Na tym etapie, zamocować węzłówki tylko kołnierzami z 4 otworami.
Pozostawić luźne zamocowania śrubowe, aby była możliwość przesunięcia węzłówek bez uszkodzenia powłok 
nałożonych na nogi.
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3. Montaż pośrednich węzłówek belek na 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem podstawy (na górnych 
końcach nóg przedłużających na środku podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

12 Nałożyć połówki węzłówek belek pośrednich na górne końce nóg przedłużających.
Obie nogi wyposażyć na środku w jedną węzłówkę, składającą się z dwóch połówek.
Skierować kołnierze z dziewięcioma otworami w węzłówkach w kierunku środka podstawy. 
Dosunąć węzłówki do górnych kołnierzy nóg przedłużających.

4, 5, 8 Założyć i dokręcić w węzłówkach śruby z podkładkami i nakrętkami (M8 x 35, 8 + 8 szt.).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub. 
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4. Montaż belek wsporczych taśmociągu, 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem podstawy

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

3 Umieścić belki wsporcze przenośnika w węzłówkach na nogach przedłużających (patrz strzałki).
Umieścić belki wsporcze w węzłówkach, jak pokazano na rysunkach 4a i 4b.
Przesunąć belki z węzłówkami na taką wysokość na które możliwe będzie włożenie przenośnika pod stożek 
podstawy.

4, 5, 8 Zamocować końce belek wsporczych do węzłówek (śruby M12 x 35).

* Przesunąć belki wsporcze ze wspornikami do najwyższego położenia (1 313 mm), pokazanego na 
rysunku wymiarowym 4c.

* Dokręcić śruby w węzłówkach belek wsporczych.
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5. Montaż górnych krzyżulców nóg przedłużających na 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem podstawy (na 
krótszym boku podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

1 Ułożyć krzyżulce w górnych węzłówkach na krótszej stronie podstawy (dla przy nóg z przodu).
Zamocować dolne końce krzyżulców do węzłówek na nogach przedłużających.
Wybrać kierunek i położenie krzyżulców po stronie węzłówek, jak pokazano na rys. 5a i 5b.

* Przesunąć węzłówki krzyżulca do odpowiednich położeń na nogach przedłużających (patrz punkt 1).

4, 5, 8 Zamocować końce krzyżulców przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek (M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub.
Zamocować oba końce krzyżulców za pomocą trzech śrub.

* Zamocować odpowiednio krzyżulce po drugiej krótszej stronie podstawy.
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6. Montaż belek pośrednich nóg przedłużających i górnych krzyżulców, 4WC, 8WC z podwójnym 
stożkiem podstawy
Podstawa nie jest pokazana na rysunku na tej stronie, w celu zachowania przejrzystości rysunku.

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających na 4WC, 
8WC.

2 Umieścić belkę pośrednią nóg przedłużających w węzłówkach belki pośredniej (strzałka).
Belka składa się z dwóch identycznych części. Umieścić części na miejscu z główkami profili U naprzeciw siebie.
Umieścić kołnierze obu belek po tej samej stronie węzłówki, jak pokazano na rysunkach 6a i 6b.

1 Umieścić krzyżulce w tych samych węzłówkach.
Na rysunku 6a krzyżulec umieszczony jest po przeciwnej stronie węzłówki belki pośredniej.
Na rysunku 6b koniec krzyżulca znajduje się między węzłówką i belką pośrednią.

* Przesunąć węzłówki krzyżulca do odpowiednich położeń na nogach przedłużających (patrz punkt 2).

4, 5, 8 Przymocowywać belki pośrednie i końce krzyżulców za pomocą śrub, podkładek i nakrętek (M12 x 35).
Przymocować belkę pośrednią i krzyżulce za górne końce przy pomocy pięciu śrub i dolne końce krzyżulców przy pomocy 
trzech śrub. 
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7. Mocowanie końców krzyżulców nóg przedłużających na 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem podstawy 
(na dłuższym boku podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

1 Ułożyć na miejscu części krzyżulców w górnych i dolnych węzłówkach na drugiej dłuższej stronie 
podstawy.
Wybrać kierunek i położenie krzyżulców po stronie węzłówek, jak pokazano na rys. 7a i 7b.

* Przesunąć węzłówkę krzyżulca na środku nogi do i węzłówki belki pośredniej. 
Punkt 3.

4, 5, 8 Zamocować końce krzyżulców przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek (M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub.
Zamocować krzyżulce na obu ich końcach na tym etapie tylko jedną śrubą.
Włożyć na miejce śrubę, podkładki i nakrętkę w okrągły otwór w stężenie i węzłówkę.
Nie dokręcać tych śrub momentem ostatecznym.

* W taki sam sposób zamontować krzyżulce na przeciwnej, dłuższej stronie podstawy.
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8. Montaż śrub w złazach krzyżulców nóg przedłużających 4WC, 8WC z podwójnym stożkiem podstawy 
(na dłuższym boku podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg przedłużających 
na 4WC, 8WC.

Umieścić części krzyżulców jedna w drugiej, jak pokazano na rysunku szczegółowym 8a.

* Przesunąć dolną węzłówkę krzyżulca wzdłuż nogi przedłużającej. Punkt 4.
Dobrać położenie tak, aby można było zamontować śrubę w każdym z trzech otworów w złączu krzyżulca.
Wyciągnąć krzyżulec, na ile to możliwe (przesunąć dolną węzłówkę jak najniżej).

4, 5, 8 Włożyć i dokręcić śruby w złączach krzyżulca (3 szt. M12 x 35).
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia śrub. 

* W taki sam sposób włożyć na miejsce śruby po przeciwnej, dłuższej stronie podstawy.
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9. Montaż końcowy górnych i dolnych końców krzyżulców nóg przedłużających na 4WC, 8WC z 
podwójnym stożkiem podstawy (ze wszystkich stron podstawy)

Części Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku części zamiennych do nóg 
przedłużających.

4, 5, 8 Włożyć na miejscu brakujące śruby (M12 x 35) we wszystkich regulowanych wspornikach.
Zaopatrzyć każdy wspornik regulowany w dwie śruby, podkładki i nakrętki.

4, 5, 8 Włożyć na miejscu brakujące śruby (M12 x 35) w górne i dolne końce każdego krzyżulca.
Zaopatrzyć każdy krzyżulec w dwie śruby, podkładki i nakrętki.

Dolny i górny koniec każdego krzyżulca musi być mocowany do węzłówki na nodze  przedłużającej 
trzema śrubami, podkładkami i nakrętkami.

* Dokręcić wszystkie zamocowania śrubowe przy górnych i dolnych końcach krzyżulców.



Antti-Teollisuus Oy 85 408090 01-02-2010

Antti WM06Podstawa

1

3

2

5

6
2

7

4

4

4

4

3

3

3

 20071106

Poz. Część nr Nazwa 1 i 2 Szt. Rysunek Nr Masa Grupa
1 A71886P PODSTAWA WM06 NAPĘD SIŁOWNIKA LINIOWEGO 1 A71886P 31,01 3000
2 31696 PODSTAWA EL,XL,2W,4W PRĘT ŁĄCZĄCY 12x60-1588 2 31696 8,84 3000
3 A70693 PODSTAWA WM06 PŁYTA POKRYWY RYNNY 4 A70693 9,79 3000
4 A70695 PODSTAWA WM06 PŁYTKA MOCOWANIA POKRYWY SIŁOWNIKA 

LINIOWEGO
4 A70695 2,82 3000

5 A71316 PODSTAWA WM06 SIŁOWNIK LINIOWY PRĘTA PRZELOTOWEGO 10 A71316 1,49 3000
6 300368 MAGNES SIŁOWNIKA LINIOWEGO MAX64-C700A01M 1 27,09 2200
7 A70495 PODSTAWA WM06 PRĘT POŚREDNI SIŁOWNIKA LINIOWEGO 4W 1 A70495 2,4 3000

Konstrukcja napędu siłownika liniowego (A70494T) do koryt podających 
na 4W, 4WC, 8WC (opcja)

Pakiet napędu siłownika liniowego A71886P
- wymiary zewnętrzne 650 x 550 x 500 mm
- ciężar 31 kg

Pakiet zawiera więcej śrub niż 
wymaga model 4W.
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1. Demontaż ręcznie sterowanych ramion przejściowych i ich przeciwelementów, odkręcanie śruby 
ogranicznika

Etap

1 Odkręcić nakrętki z pokryw urządzenia podającego i pokryw.

2 Wykręcić śruby sześciokątne ręcznie sterowanych ramion przejściowych i zdemontować 
ramiona przejściowe.

3 Odkręcić nakrętki i wyjąć śruby z łbem sześciokątnym z przeciwelementów ramion przejściowych 
oraz podkładki i przeciwelementy ramion przejściowych.

4
4.1
4.2

Wykręcić śrubę ograniczającą ruch.
Odkręcić dwie nakrętki i śrubę z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym płytki tylnej podstawy.
Zamontować części w tym samym otworze tak, aby nakrętki znajdowały się na zewnątrz.

Montaż napędu siłownika liniowego do koryt podających na 4W, 4WC, 
8WC (opcja)
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2. Montaż płyt mocujących pokrywy siłownika liniowego i ramion przejściowych

Etap

1
1.1

1.2

Zamontować płyty mocujące pokrywy siłownika liniowego.
Odkręcić nakrętki i wyjąć wszystkie pozostałe śruby mocujące stożka podstawy wraz z podkładkami z boku 
podstawy z wyposażeniem do podawania, jak pokazano na rysunku.
Umieścić perforowane krawędzie płyt mocujących pokrywy siłownika liniowego na górze ramienia na dolnej 
krawędzi podstawy. 
Patrz rysunek szczegółu 1 i 2.

2 Zamontować płyty montażowe przy pomocy właśnie wykręconych śrub, podkładek i 
nakrętek.

3 Skierować ramiona przejściowe w kierunku otworów we wspornikach wału.

4 Przymocować ramiona przejściowe przy pomocy wykręconych w poprzednim etapie śrub.
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3. Montaż płyt mocujących wsporników pokrywy siłownika liniowego i pręta łączącego ramion 
przejściowych

Etap
1 Odkręcić nakrętki i wyjąć śruby wraz z podkładkami z górnych końców krzyżulców nóg przedłużających.

Odkręcić te dwie śruby tylko po stronie urządzenia podającego podstawy.

2 Umieścić wsporniki płyt mocujących siłownika liniowego na miejscu.
Górny koniec wspornika wystaje poza pokrywę, a jego dolny koniec dotyka do górnego końca krzyżulca.  Patrz rysunek szczegółu 1.

3 Zamontować wsporniki płyt montażowych przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek.
Górny koniec wspornika zostanie przymocowany dwoma śrubami do dolnej krawędzi pokrywy siłownika.

4 Skierować pręty łączące ramion przejściowych w kierunku otworów na dolnym końcu ramion przejściowych.
Przestrzegać kierunku ustawienia pręta łączącego (otwory oznaczone ! z prawej).

5 Przymocować pręt łączący do ramion przejściowych przy pomocy śrub, podkładek, tulei i nakrętek.
Kolejność montażu pokazana jest na rysunku szczegółowym 2. Pamiętać o umieszczeniu większej podkładki 
pod główką śruby. Dokręcić śruby.

6 Nie zapomnieć o zamontowaniu bębenka czujnika w lewej śrubie wału ramienia przejściowego.
Umieścić bębenek między płytą pośrednią i prętem łączącym. Podkładka, która należy umieścić pod główką tej 
śruby, ma taką samą wielkość jak inne podkładki na śrubie. Zamontować bęben na pręcie łączącym, za pomocą 
śrub M6 x 20 i nakrętek.
Patrz rysunek szczegółu 3. 



Antti-Teollisuus Oy 89 408090 01-02-2010

Antti WM06Podstawa

4.

1 + 31 + 3

2

8
4 + 6

4 + 6
5

7

4 + 6

4. Montaż końca pokrywy siłownika liniowego, wspornika mocowania siłownika liniowego i płyty 
pośredniej

Etap
1 Odkręcić nakrętki i wyjąć dwie śruby i podkładki z nogi podstawy i płyty tylnej. 

Patrz rysunek

2 Umieścić końcówkę pokrywy siłownika liniowego na miejscu.
Końcówka pokrywy wychodzi na zewnątrz kołnierza.

3 Zamontować koniec pokrywy siłownika liniowego przy pomocy właśnie wykręconych śrub, 
podkładek i nakrętek.

4 Odkręcić nakrętki i wyjąć dwie najniżej położone śruby i podkładki z nogi przedłużającej pod-
stawy.

5 Umieścić wspornik mocowania liniowego na zewnętrznej stronie nogi podstawy.

6 Zamontować wspornik mocowania siłownika liniowego przy pomocy właśnie wykręconych 
śrub, podkładek i nakrętek.

7

8

Ustawić płytę pośrednią siłownika liniowego na lewym pręcie łączącym, jak pokazano na 
rysunku.

Zamontować płytę pośrednią siłownika liniowego przy pomocy dwóch śrub i nakrętek 
sześciokątnych (M10 x 40).
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5. Montaż siłownika liniowego

Etap

1 Wkręcić tuleje montażowe do wsporników na lewym końcu (na rysunku) siłownika liniowego.
Położenie siłownika liniowego i wkręcanie tulei pokazano na rysunku szczegółowym 1.

2 Wyosiować otwory siłownika liniowego z otworami wspornika mocowania i płyty pośredniej.
Zajrzeć do rysunku w celu określenia właściwego położenia siłownika liniowego.

3 Zamocować siłownik liniowy do płyty pośredniej za pomocą śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek 
Nyloc (M12x55).

4 Zamocować siłownik liniowy do wspornika mocowania za pomocą śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek 
(M10x40).
Upewnić się, że w czasie montażu, tuleje mocujące pozostały w swoich położeniach.
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6. Montaż wsporników czujnika, czujników i skrzynki połączeniowej

Etap

1 Umieścić wspornik czujnika położenia zamkniętego na ramie siłownika liniowego.
Właściwe położenie wspornika to takie, w którym dotyka on ramienia na końcu ramy, po tej samej stronie co 
silnik (rysunek szczegółu 1).

2 Umieścić wspornik czujnika położenia otwartego na ramie siłownika liniowego.
Właściwe położenie wspornika to takie, w którym wspornik jest na jednym poziomie z ramą, po tej samej stronie 
co wrzeciono (rysunek szczegółu 2).

3 Przymocować oba wsporniki czujników za pomocą dwóch śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek (M6 
x 70).

4 Przymocować czujniki do obu wsporników korzystając z nakrętek.

5 Umieścić skrzynkę połączeniową na płycie montażowej i przymocować, korzystając z czterech wkrętów 
z łbami ze szczeliną i nakrętek (M4 x 20).

6 Ustawić płytę montażową skrzynki połączeniowej na końcu pokrywy siłownika liniowego.

7 Zamocować płytę przy pomocy wkrętów samogwintujących (4,8 x 13)
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7. Montaż płyt pokryw siłownika liniowego

Etap
1 Umieścić tylne płyty pokryw siłownika liniowego jedna przy drugiej i wyosiować otwory na śruby.

2 Przymocować płyty na kołnierzach końcowych za pomocą pięciu śrub z łbem sześciokątnym 
i nakrętek (M6 x 14).

3 Przymocować płyty na kołnierzach górnych i dolnych za pomocą trzech śrub z łbem 
sześciokątnym i nakrętek (M8 x 16).

4 Umieścić tylne płyty pokryw na końcu płyty pokrywy ramion przejściowych i wyosiować otwory na śruby. 
Płyta pokrywy na końcu dla ramion przejściowych przychodzi z przodu zespołu tylnej płyty pokrywy.

5 Przymocować części przy pomocy czterech śrub z łbem sześciokątnym z nakrętkami (M8 x 16).

6 Kontynuować montaż na etapie 4 mocując trzy płyty pokrywy ramion przejściowych. 
Zespół, zmontowany w etapie 4, przychodzi na górę kolejnej płyty pokrywy ramion przejściowych.

7 Przymocować części w każdym złączu przy pomocy trzech śrub z łbem sześciokątnym z 
nakrętkami (M8 x 16).
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8. Montaż zespołu płyty pokrywy siłownika liniowego i pokrywy urządzenia podającego

Etap

1 Odkręcić nakrętki sześciu śrub mocujących pokrywy wyposażenia podającego.

2 Umieścić zestaw płyty pokrywy siłownika liniowego na miejscu.
Wyosiować otwory na dolnej krawędzi i gwintowanej górnej krawędzi na śrubach pokrywy wyposażenia 
podającego.
Utwierdzić górną krawędź zestawu przy pomocy właśnie odkręconych nakrętek Dokręcić nakrętki.

3 Zamocować dolną krawędź zestawu przy pomocy dwunastu śrub z łbem sześciokątnym z 
nakrętkami (M8 x 16).
Uważać, aby śruby, najbliżej krawędzi, jednocześnie mocowały górne końce wsporników pokrywy 
siłownika liniowego.

4 Ułożyć na miejscu pokrywy urządzenia podającego.

5 Zamocować pokrywy przy pomocy trzech nakrętek (M8) każda.
Górna krawędź zespołu płyty pokrywy siłownika liniowego zostanie przymocowana w tym samym 
czasie.
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Poz. Część nr Nazwa 1 i 2 Szt. Rysunek Nr Masa

1 A71919 OKŁADZINA BELKI Z, L = 2500 WM06 4 A71919-0 14,79
2 A71949 PLATFORMA SERWISOWA BELKA KOŃCOWA PODSTAWY L=750 2 A71949-0 3,47
3 A70645 POKRYWA WM06 SŁUPEK 8 A70645-A 3,98
4 A70646 POKRYWA WM06 PORĘCZ 14 A70646-B 1,73
5 A71545 ELEMENT PLATFORMY PODNOŚNIKA 215x635x35 11 A71545-A 2,35
6 A71962 POPRZECZKA PODSTAWY PLATFORMY SERWISOWEJ L=1070 

WM06
2 A71962-0 3,98

7 A71963 OPASKA PODSTAWY PLATFORMY SERWISOWEJ 205x268 
WM06

8 A71963-0 1,56

8 A71964 WSPORNIK PODSTAWY PLATFORMY SERWISOWEJ L=772 
WM06

3 A71964-0 1,10

9 33343 OKŁADZINA MEGA PORĘCZ PLATF. SERW. PODN. 565 7 33343-A 0,72
10 690365 DRABINA DACHOWA SILOSU OKRĄGŁEGO PL3x52x88 4 32144-0 0,11
11 400282 ZACISK POKRYWY SEKTORA GÓRNEGO DO POKRYWY MEGA 4 41641-A 0,05
12 101810 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZN 8x16 DIN933 140 0,01
13 102200 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZN 10x20 DIN933 55 0,01
14 102250 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM ZN 10x40 DIN933 5 0,01
15 110540 NAKRĘTKA M8 DIN934 150 0,00
16 110560 NAKRĘTKA M10 DIN934 60 0,00
17 315450 DESKA L = 630 22x100 4 0,76

Konstrukcja platformy serwisowej podstawy 4W, 8WC (opcja)

Zestaw platformy serwisowej dla odstawy A71911P
2 szt. 4W, 4 szt. 8WC

wymiary zewnętrzne 2500 x 635 x 205 mm -
masa 173 kg/szt. -
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Montaż platformy serwisowej podstawy 4W (opcja)

1. Montaż opasek dla podpór platformy serwisowej, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

7 Zamontować opaski dla podpór platformy serwisowej (z 7 części) w wokół dwóch nóg przedłużenia podstawy.
Zamontować jedną opaskę na obu nogach przedłużenia z boku podstawy z urządzeniem podającym.
Umieścić górne krawędzie opasek w odległości 1100 mm od dolnego końca nogi podstawy.

13, 16 Przymocować części opasek przy pomocy śrub z nakrętkami (M10 x 20, 17 szt./zestaw).
Zamontować opaski dla suszarni 4W korzystając z zewnętrznego szeregu otworów na śruby (otwarcie w opasce 179x179 
mm).
Zwrócić uwagę na trzy śruby w każdej opasce (oznaczone ! na rysunku).
Śruby te zostaną zamontowane na następującym etapie, w połączeniu z montażem poprzecznicy i wspornika.
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2. Montaż poprzecznicy dla podpór platformy serwisowej i jej wsporników, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

6 Umieścić poprzecznice podpór platformy serwisowej (6 części) na opasce każdej podpory.
Umieścić poprzecznice tak, aby odległość od końca poprzecznicy do rury nogi przedłużającej wynosiła 927 mm.

13, 16 Przymocować poprzecznice do opasek przy pomocy śrub z nakrętkami (M10 x 20, 5 szt./poprzecznicę, części a 
i b).

8 Umieścić wsporniki podpór platformy serwisowej (części 8), jak pokazano na rysunku.

13, 16 Przymocować wsporniki do opasek i poprzecznic przy pomocy śrub z nakrętkami (M10 x 20, 2 szt./wspornik, 
części c).
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3. Łączenie elementów platformy, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

5 Najpierw połączyć ze sobą 20 szt. elementów platformy (A71545).
Każdy pakiet platformy serwisowej dla podstawy A71911P zawiera 11 szt. elementów platformy (dwa z nich 
pozostaną nieużyte).

13, 16 Połączyć elementy platformy razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 1 szt./złącze elementu).
Umieścić śrubę M10 x 20 i nakrętkę M10 w najbardziej środkowym otworze śruby na dłuższej krawędzi ele-
mentu.
Patrz rysunek szczegółu 1.
Dodatkowo zamocować jedną więcej nakrętkę M10 w każdym połączeniu między elementami.
Patrz rysunek szczegółu 2.
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4. Montaż belek Z, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

1 + 1 Zmontować dwa zestawy belek Z (A71919).
Pakiet platformy serwisowej dla podstawy A71911P zawiera 4 szt. belek Z długości 2500 mm.
Założyć na siebie i połączyć dwie belki Z długości 2500 mm.
Miejsce połączenia belek pokazano na rysunku 1 (włożyć kołnierz 58 mm do kołnierza 64 mm). 
Połączyć belki Z tak, aby ich długość wyniosła 4 480 mm (zakładka na 520 mm). Patrz rysunek 2.

13, 16 Połączyć beli Z razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 4 szt. na złącze belki Z).
W oba kołnierze belek Z wkręcić dwie śruby i nakrętki.
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5. Montaż belek Z i belek końcowych platformy serwisowej, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

1 Zamontować zestaw belek Z (A71919 + A71919) z obu stron platformy serwisowej.
Sprawdzić wzajemne położenie elementów platformy i belek Z na rysunku szczegółu 1 i 2.

13, 16 Przymocować belki Z z boków zestawu elementów platformy. 
Przymocować każdy element z obu końców za pomocą dwóch śrub i nakrętek (M10 x 20).

2 Zamontować belkę końcową (A71949) z obu końców platformy serwisowej.
Sprawdzić wzajemne położenie belki końcowej i belki Z na rysunku rysunkach szczegółu 2 i 3.

13, 16 Przymocować belki końcowe do końców zestawów belek Z. 
Przymocować każdą belkę końcową z obu końców za pomocą dwóch śrub i nakrętek (M10 x 20).
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6. Montaż platformy serwisowej na podporach, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

- Umieścić platformę serwisową, zmontowaną w kroku 5, na podporach.
Wyśrodkować platformę serwisową w kierunku wzdłużnym w stosunku do nóg przedłużających suszarni.
Położenie boczne: patrz rysunek szczegółu 1.

11, 14, 16 Przymocować platformę serwisową do wsporników za pomocą zacisków (400282), śrub i nakrętek 
(M10 x 40). 
Przymocować krótszy koniec zacisku na górze belki Z platformy serwisowej.
Przymocować platformę serwisową w czterech punktach (patrz rysunek szczegółowy 2).
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7. Montaż słupków poręczy na platformie serwisowej, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

3 Umieścić słupki platformy serwisowej (12 szt.) po bokach platformy.
Sprawdzić na zbliżeniu 1 belki Z otwory montażowe słupków.
Zamontować słupki dokładnie w miejscach pokazanych na rysunku (kierunek kołnierzy i końcówki stożkowe)
Zauważyć, że położenie słupków na osi zmieniło się (3+3) z obu stron platformy.

12, 15 Przymocować każdy ze słupków do belki Z przy pomocy dwóch śrub z nakrętkami (M8 x 16).
Nie dokręcać do końca śrub słupków przed zamontowaniem poręczy.
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8. Cięcie profili poręczy dla platformy serwisowej, 4W

Etap

Profile barierek na bokach platformy serwisowej

- Przyciąć cztery krótkie profile poręczy (z 4 części) na boki platformy serwisowej do długości 555 mm. 
Przyciąć dwa profile zgodnie z rysunkiem 1 i pozostałe dwa profile zgodnie z rysunkiem 2.
W celu zapewnienia osiowania otworów montażowych, upewnić się, że profile cięte są od właściwego końca.

- Usunąć mniejszy stożek z odciętych końców profili na długości 15 mm (patrz rysunek szczegółu 4).
Należy wykonać cztery części, z których dwie są podobne, a pozostałe dwie są lustrzanym odbiciem.

Profile barierek na końcach platformy serwisowej

- Przyciąć dwa profile poręczy na końce platformy serwisowej do długości 820 mm.
W celu zapewnienia osiowania otworów montażowych, upewnić się, że profile cięte są od właściwego koń-
ca.
Patrz rysunek 3.
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9. Montaż profili barierki na boku platformy serwisowej, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

4 Umieścić dolne profile barierek po bokach platformy serwisowej na zewnątrz słupków.

4 Umieścić górne profile barierek po bokach platformy serwisowej na górach słupków.
Kołnierze mocujące profili poręczy dotykają wewnętrznej powierzchni słupków (rysunek szczegółów 1).

12, 15 Przymocować profile poręczy do słupków przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. na punkt 
mocowania).

12, 15 Dodatkowo, włożyć pionowe śruby z nakrętkami (M8 x 16, 1 szt.) w złącza profili poręczy.
Rysunek szczegółowy 2.
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10. Montaż profili poręczy i wsporników poręczy na końcu platformy serwisowej, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

3 lub 4 Umieścić profile barierek na końcach platformy serwisowej na zewnątrz słupków.

12, 15 Przymocować profile poręczy do słupków przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. na punkt mocowania).

8 Umieścić wspornik barierki wewnętrznej platformy serwisowej w położeniu takim, aby jego górny koniec znajdował 
się w profilu barierki.

12, 15 Przymocować dolny koniec wspornika do poprzecznicy platformy serwisowej przy pomocy śrub i nakrętek (M8 
x 16, 2 szt.).

6 + 8 + 8 Montaż drugiej podpory poręczy poprzecznicy (część 6) i dwóch wsporników (część 8). Rysunek szczegółowy 1.
Zamontować zestaw wspornika w odległości około 1,6 m od pierwszego wspornika poręczy.

12, 15 Przymocować dolne końce wsporników poręczy do poprzecznicy przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. 
na wspornik).
Przymocować zestaw do dolnej powierzchni belki Z przy pomocy śrub z nakrętkami (M8 x 16, 2 szt.).

(X) Przymocować górne końce wsporników poręczy do profilu poręczy przy pomocy wkrętów samogwintujących 
(4,8 x 13, 3 szt.).
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11. Montaż drabiny do platformy serwisowej 1, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

Belki Z wchodzące w zakres dostawy drabiny platformy serwisowej (4 szt.) mają długość 2500 mm. Dostawa obejmuje 14 
szczebli (części 9, nr części 33343). Wymagana długość drabiny zależy od długości nóg przedłużających suszarni.
Długość zestawu belek Z = odległość od górnej powierzchni belki końcowej platformy serwisowej do poziomu 
podłogi.
Jeżeli nogi przedłużające suszarni mają standardową długość, długość zestawów belek Z wynosi 4150 mm.

1 + 1 Zmontować dwa zestawy belek Z, z czterech belek Z długości 2500 mm (A71919).
Założyć na siebie i połączyć dwie belki Z długości 2500 mm.
Miejsce połączenia belek pokazano na rysunku szczegółowym 1 (włożyć kołnierz 58 mm do kołnierza 64 mm).
Połączyć belki Z tak, aby uzyskać odpowiednią długość (zakładka 300 mm). Patrz rysunek szczegółu 2.

- Zgodnie z wymaganiem przyciąć zestawy belek Z drabiny platformy serwisowej.

13, 16 Połączyć beli Z razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 4 szt. na złącze belki Z).
W oba kołnierze belek Z wkręcić dwie śruby i nakrętki.

1 + 1 Umieścić zestawy belek Z drabiny platformy serwisowej przy belkach końcowych platformy serwisowej.

13, 16 Przymocować belki Z do belek końcowych platformy serwisowej za pomocą śrub i nakrętek (M10 x 40, 4 szt.).
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12. Montaż drabiny do platformy serwisowej 2, 4W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

9 Wyrównać szczeble drabiny platformy serwisowej z otworami w belce Z.
Umieścić najwyższy szczebel w odległości 95 mm od górnej krawędzi belek Z. Kolejne szczeble zamontować 
z odstępem 330 mm.

13, 16 Przymocować szczeble do belek Z przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 2 szt./szczebel).

10 Przymocować dwa wsporniki kątowe (cześć nr 690365) do dolnego końca obu belek Z.
Zgodnie z wymaganiem, wywiercić otwory Ø11 mm w kołnierzach belki Z.

13, 16 Zamocować na miejscu przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 1 szt./wspornik kątowy).

- Przymocować wsporniki kątowe do podłogi za pomocą odpowiednich kotew klinowych (nie wchodzą 
w zakres dostawy).
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Montaż platformy serwisowej podstawy 8W (opcja)

1. Montaż opasek dla podpór platformy serwisowej, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

7 Zamontować opaski dla podpór platformy serwisowej wokół dwóch nóg przedłużenia podstawy.
Zamontować jedną opaskę na obu nogach przedłużenia z boku podstawy z urządzeniem podającym.
Umieścić górne krawędzie opasek w odległości 1100 mm od dolnego końca nogi podstawy.

13, 16 Przymocować części opasek przy pomocy śrub z nakrętkami (M10 x 20, 17 szt./zestaw).
Zamontować opaski dla suszarni 8W korzystając z zewnętrznego szeregu otworów na śruby (otwarcie w opasce 179x179 
mm).
Zwrócić uwagę na trzy śruby w każdej opasce (oznaczone ! na rysunku).
Śruby te zostaną zamontowane na następującym etapie, w połączeniu z montażem poprzecznicy i wspornika.
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2. Montaż poprzecznicy dla podpór platformy serwisowej i jej wsporników, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

6 Umieścić poprzecznice podpór platformy serwisowej (6 części) na wszystkich opaskach podpory.
Umieścić poprzecznice tak, aby odległość od końca poprzecznicy do rury nogi przedłużającej wynosiła 927 
mm.

13, 16 Przymocować poprzecznice do opasek przy pomocy śrub z nakrętkami (M10 x 20, 5 szt./poprzecznicę, 
części a i b).

8 Umieścić wsporniki podpór platformy serwisowej (części 8), jak pokazano na rysunku.

13, 16 Przymocować wsporniki do opasek i poprzecznic przy pomocy śrub z nakrętkami (M10 x 20, 2 szt./
wspornik, części c).
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3. Łączenie elementów platformy, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

4 + 5 Najpierw połączyć ze sobą jeden zestaw składający się z 15 elementów platformy (A71545).
Kontynuować przez połączenie razem dwóch dodatkowych zestawów składających się każdy z 13 elementów 
platformy (A71545).
Pakiet platformy serwisowej dla podstawy A71911P zawiera 11 szt. elementów platformy, a pakiet A71912P zawiera 4 
szt.

13, 16 Połączyć elementy platformy razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 1 szt./złącze elementu).
Umieścić śrubę M10 x 20 i nakrętkę M10 w najbardziej środkowym otworze śruby na dłuższej krawędzi elementu.
Patrz rysunek szczegółu 1.
Dodatkowo zamocować jedną więcej nakrętkę M10 w każdym połączeniu między elementami.
Patrz rysunek szczegółu 2.

- Połączyć razem zestawy elementów platformy oraz połączyć je z belkami Z.
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4. Montaż belek Z, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

4 x 1 Zmontować dwa zestawy belek Z długości 2500 mm (A71919).
Pakiet platformy serwisowej dla podstawy A71911P zawiera 4 szt. belek Z długości 2500 mm.
Założyć na siebie i połączyć cztery belki Z długości 2500 mm.
Miejsce połączenia belek pokazano na rysunku 1 (włożyć kołnierz 58 mm do kołnierza 64 mm).
Połączyć belki Z tak, aby ich długość wyniosła 9 100 mm (zakładka na 300 mm). Patrz rysunek 2.

13, 16 Połączyć beli Z razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 4 szt. na złącze belki Z).
W oba kołnierze belek Z wkręcić dwie śruby i nakrętki.
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5. Montaż belek Z i belek końcowych platformy serwisowej, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

- Umieścić końce zestawów elementów platformy, zamontowanych w etapie 3, obok siebie.

13, 16 Połączyć elementy platformy razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 1 szt./złącze elementu).
Dodatkowo zamocować jedną więcej nakrętkę M10 w innym połączeniu między elementami. 
Patrz rysunek szczegółu 1 (na rysunku szczegółu 2 nie ma nakrętki między elementami).

1 Zamontować zestaw belek Z (4 szt. A71919) z obu stron platformy serwisowej.
Sprawdzić wzajemne położenie elementów platformy i belek Z na rysunku szczegółu 2 i 3.
Przestrzegać wymiaru 43 mm na jednym końcu zestawu (rysunek szczegółu 3).

13, 16 Przymocować belki Z z boków zestawu elementów platformy. 
Przymocować każdy element z obu końców za pomocą dwóch śrub i nakrętek (M10 x 20).

2 Zamontować belkę końcową (A71949) z obu końców platformy serwisowej.
Sprawdzić wzajemne położenie belki końcowej i belki Z na rysunku rysunkach szczegółu 3 i 4.

13, 16 Przymocować belki końcowe do końców zestawów belek Z. 
Przymocować każdą belkę końcową z obu końców za pomocą dwóch śrub i nakrętek (M10 x 20).
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6. Montaż platformy serwisowej na podporach, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

- Umieścić platformę serwisową, zmontowaną w kroku 5, na podporach.
Wyśrodkować platformę serwisową w kierunku wzdłużnym w stosunku do nóg przedłużających suszarni.
Położenie boczne: patrz rysunek szczegółu 1.

11, 14, 16 Przymocować platformę serwisową do wsporników za pomocą zacisków (400282), śrub i nakrętek 
(M10 x 40). 
Przymocować krótszy koniec zacisku na górze belki Z platformy serwisowej.
Przymocować platformę serwisową w ośmiu punktach (patrz rysunek szczegółowy 2).
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7. Montaż słupków poręczy na platformie serwisowej, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

3 Umieścić słupki platformy serwisowej (24 szt.) po bokach platformy.
Sprawdzić na zbliżeniu 1 belki Z otwory montażowe słupków.
Zamontować słupki dokładnie w miejscach pokazanych na rysunku (kierunek kołnierzy i końcówki stożkowe)
Patrz rysunek szczegółowy pokazujący końce słupków.

12, 15 Przymocować każdy ze słupków do belki Z przy pomocy dwóch śrub z nakrętkami (M8 x 16).
Nie dokręcać do końca śrub słupków przed zamontowaniem poręczy.
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8. Cięcie profili poręczy dla platformy serwisowej, 8W

Profile barierek na bokach platformy serwisowej

- Przyciąć cztery skrócone profile poręczy (z 4 części) do długości 405 mm.
Przyciąć dwa profile zgodnie z rysunkiem 1 i pozostałe dwa profile zgodnie z rysunkiem 2.
W celu zapewnienia osiowania otworów montażowych, upewnić się, że profile cięte są od właściwego koń-
ca.

- Usunąć mniejszy stożek z odciętych końców profili na długości 20 mm.
- Wywiercić sześć nowych otworów Ø 10 mm w profilach, zgodnie z podanymi wymiarami.

Pamiętać, że na rysunku pomiar położenia otworów zaczyna się od uciętego końca profilu.
Patrz zbliżenie 4.
Należy wykonać cztery części, z których dwie są podobne, a pozostałe dwie są lustrzanym odbiciem.

Profile barierek na końcach platformy serwisowej

- Przyciąć dwa profile poręczy na końce platformy serwisowej do długości 820 mm.
W celu zapewnienia osiowania otworów montażowych, upewnić się, że profile cięte są od właściwego koń-
ca.
Patrz rysunek 3.
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9. Montaż profili poręczy na bokach platformy serwisowej, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

3 lub 4 Umieścić dolne profile barierek po bokach platformy serwisowej na zewnątrz słupków.

3 lub 4 Umieścić górne profile barierek po bokach platformy serwisowej na górach słupków.
Kołnierze mocujące profili poręczy dotykają wewnętrznej powierzchni słupków (rysunek szczegółów 1).

12, 15 Przymocować profile poręczy do słupków przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. na punkt 
mocowania).

12, 15 Dodatkowo, włożyć pionowe śruby z nakrętkami (M8 x 16, 1 szt.) w złącza profili poręczy.
Rysunek szczegółowy 2.

Zamontować 5 profili o pełnej długości, jeden po drugim, z boku platformy serwisowej z otworem 
dostępowym.
Zamontować 4 profile o pełnej długości, jeden po drugim, na końcu platformy serwisowej.
Zamontować odcięty profil poręczy (405 mm) między tymi dwoma.

Na rysunku pokazane są tylko poręcze z jednej strony platformy serwisowej. Odpowiednio zamontować 
poręcze z drugiej strony.
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10. Mocowanie profili poręczy do każdego szóstego słupka na boku platformy serwisowej, 8W
Montaż profili poręczy na końcu platformy serwisowej, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

- Patrz rysunek szczegółu 1. 
Wywiercić w profilu poręczy otwór mocujący dla szóstego słupka z obu stron platformy serwisowej.
Zastosować wiertło o średnicy Ø 8,5 mm a otwory w słupkach jako punkt mocowania.

12, 15 Przymocować profile poręczy do słupków przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. na punkt 
mocowania).

4 Umieścić profile barierek na końcach platformy serwisowej na zewnątrz słupków.

12, 15 Przymocować profile poręczy do słupków przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. na punkt 
mocowania).
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11. Montaż wsporników poręczy na platformie serwisowej, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

8 Umieścić cztery wsporniki poręczy zewnętrznej platformy serwisowej w położeniu takim, aby ich górne końce znajdowały się 
w profilu poręczy.
Umieścić jeden wspornik na belce porzecznej każdej nogi wsporczej.

12, 15 Przymocować dolny koniec wspornika do poprzecznicy platformy serwisowej przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt.).

5 + 6 + 6 Zamontować dwie podpory poręczy poprzecznic (część 5) i cztery wsporniki (część 6). Rysunek szczegółowy 1.
Części nie wchodzą w skład zestawu A71912P. 
Zamontować jeden zestaw wspornika w odległości około 1,9 m od wspornika poręczy po tej samej stronie co otwór dostępowy.
Zamontować drugi zestaw wspornika w odległości około 4,1 m od pierwszego wspornika.

12, 15 Przymocować dolne końce wsporników poręczy do poprzecznicy przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt. na wspornik).
Przymocować zestawy do dolnej powierzchni belek Z przy pomocy śrub i nakrętek (M8 x 16, 2 szt.).

(X) Przymocować górne końce wsporników poręczy do profilu poręczy przy pomocy wkrętów samogwintujących (4,8 x 13, 8 szt.).
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12. Montaż drabiny do platformy serwisowej 1, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla podstawy.

Belki Z wchodzące w zakres dostawy drabiny platformy serwisowej (8 szt.) mają długość 2500 mm.
Dostawa obejmuje 28 szczebli (części 9, nr części 33343).
Wymagana długość drabiny zależy od długości nóg przedłużających suszarni.
Długość zestawu belek Z = odległość od górnej powierzchni belki końcowej platformy serwisowej do poziomu 
podłogi.
Jeżeli nogi przedłużające suszarni mają standardową długość, długość zestawów belek Z wynosi 4150 mm.

1 + 1 Zmontować dwa zestawy belek Z, z czterech belek Z długości 2500 mm (A71919).
Założyć na siebie i połączyć dwie belki Z długości 2500 mm. Miejsce połączenia belek pokazano na rysunku szczegółowym 
1 (włożyć kołnierz 58 mm do kołnierza 64 mm). Połączyć belki Z tak, aby uzyskać odpowiednią długość (zakładka 300 
mm). Patrz rysunek szczegółu 2.

- Zgodnie z wymaganiem przyciąć zestawy belek Z drabiny platformy serwisowej.

13, 16 Połączyć beli Z razem, przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 4 szt. na złącze belki Z).
W oba kołnierze belek Z wkręcić dwie śruby i nakrętki.

1 + 1 Umieścić zestawy belek Z drabiny platformy serwisowej przy belkach końcowych platformy serwisowej.

13, 16 Przymocować belki Z do belek końcowych platformy serwisowej za pomocą śrub i nakrętek (M10 x 20, 4 szt.).
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13. Montaż drabiny do platformy serwisowej 2, 8W

Etap Numeracja etapów robót wynika z numerów odniesienia na rysunku Konstrukcja platformy serwisowej dla 
podstawy.

9 Wyrównać szczeble drabiny platformy serwisowej z otworami w belce Z.
Umieścić najwyższy szczebel w odległości 95 mm od górnej krawędzi belek Z. Kolejne szczeble zamontować 
z odstępem 330 mm.

13, 16 Przymocować szczeble do belek Z przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 2 szt./szczebel).

10 Przymocować dwa wsporniki kątowe (cześć nr 690365) do dolnego końca obu belek Z.
Zgodnie z wymaganiem, wywiercić otwory Ø11 mm w kołnierzach belki Z.

13, 16 Zamocować na miejscu przy pomocy śrub i nakrętek (M10 x 20, 1 szt./wspornik kątowy).

- Przymocować wsporniki kątowe do podłogi za pomocą odpowiednich kotew klinowych (nie wchodzą 
w zakres dostawy).


