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Tähelepanu!

Kaitske pakitud osasid niiskuse eest, et vältida rooste teket.
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Antti WM06Kuivati

2W kuivatid

Vaadake juhiseid 408070 (en) 
ANTTI M06 2W TERAVILJAKUIVATID, ALUS

Aluse kaal koos tarvikutega on 1330 kg.

3W ja 6WC kuivatid

Vaadake juhiseid 408080 (en) 
ANTTI M06 3W. 6WC TERAVILJAKUIVATID, ALUS

3W aluse kaal koos tarvikutega on 1960 kg.
Ühe 6WC aluse kaal koos tarvikutega on 2055 kg.

KUIVATI ALUSE MONTEERIMINE

Enne monteerimise alustamist lugege läbi kõik juhised, mis puudutavad kuivati koha-
letoimetamist. 

PÖÖRAKE ERILIST TÄHELEPANU TÖÖOHUTUSELE TÕSTMISTÖÖDE AJAL!
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4W, 4WC ja 8WC kuivatid

Vaadake juhiseid 408090 (en) 
ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC TERAVILJAKUIVATID, ALUS

4W aluse kaal koos tarvikutega on 3150 kg.
Ühe 4WC, 8WC aluse kaal koos tarvikutega on 2840 kg.

Aluse monteerimise, tõstmise ja põranda külge kinnitamise protsesse on kirjeldatud 
iga kuivatitüübi juhistes ja osas KUIVATI ALUSE MONTEERIMINE.

Aluse etteandeseadmete ja koppade hoovastiku pool (joonisel ees paremal) tuleb 
üritada paigaldada kuivatihoonesse selliselt, et kuivati kasutamise ajal oleks tagatud 

reguleerimist vajavatele sõlmedele hõlbus juurdepääs.
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SS

PÖÖRAKE ERILIST TÄHELEPANU ALUSE ÜLEMISE PINNA SIRGJOONELISUSELE! 

Teostage reguleerimine, asetades terasplaadist tehtud sobivad reguleerimisplaadid 
(joonisel tähis S) kuivatite pikendusjalgade ja valatud põrandas olevate kinnitusplaati-
de vahele. 
Veenduge selles, et plaadid jäävad oma kohale, kui Te kinnitate need keevituse teel või 
poltidega. 

KAHE KUIVATI (6WC, 8WC) KOMBINATSIOONI MONTEERIMISEL ON OLULINE, ET 
KUIVATID ASETSEKSID OMAVAHEL PARALLEELSELT! 
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Kuivatussektsioonide kokkuühendamine tõstmiseks
Vaadake juhiseid 408071 (en) ANTTI M06 2W TERAVILJAKUIVATID, KUIVATUSSEKTSIOON
  408074 (en) ANTTI M06 2W TERAVILJAKUIVATID, ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M
  408075 (en) ANTTI M06 2W TERAVILJAKUIVATID, ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M
  408081 (en) ANTTI M06 3W TERAVILJAKUIVATID, KUIVATUSSEKTSIOON
  408084 (en) ANTTI M06 3W TERAVILJAKUIVATID, ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M
  408085 (en) ANTTI M06 3W TERAVILJAKUIVATID, ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M
  408091 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC TERAVILJAKUIVATID, KUIVATUSSEKTSIOON
  408094 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC TERAVILJAKUIVATID, ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M
  408095 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC TERAVILJAKUIVATID, ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M

4 W kuivatussektsioon 
on näidatud joonisel

KUIVATUSSEKTSIOONI - ÕHUKANALI OTSASÕLMEDE PAIGALDAMINE

1. Tihenduslindi kinnitamine kuivatussektsioonide ülemiste pindade külge

1. Kinnitage tihenduslindid iga kuivatussektsiooni otsaplaadi ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid otsaplaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoonist).

2. Kinnitage tihenduslintide rida iga kuivatussektsiooni külgplaatide ülemise pinna ja õhukanali otste külge. 
Kinnitage tihenduslindid otsaplaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoonist).
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2. (3W) 2
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2a. 3W kärg 2W 
ja 4W sektsioon 
järgmisel lehe-
küljel

Sisselaskekülg
(½ V-kujulise 
kanali augud)

Väljalaskekülg
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2. (2W, 4W)2
3

X

X

2b. 2W kuivatussektsioon

2c. 4W kuivatussektsioon

Sisselaskekülg
(½ V-kujulise 
kanali augud)

Väljalaskekülg

2. Tõsteaasade kinnitamine kärje külge (joonised eelmisel leheküljel (3W) ja sellel leheküljel (2W ja 4W)).

1. Pöörake tähelepanu järgmistele teguritele, kui Te planeerite kuivatussektsioonide tõstmise järjekorda.
- kärgede tugijalad (X joonisel 2 (3W) eelmisel leheküljel ja 2 (2W ja 4W) all)
* jalgade materjali paksus kokkumonteeritud kuivatussektsioonides põhjast kuni tipuni võib varieeruda
*kindlustage jalgade paigaldamine monteerimisjuhistes toodud järjekorras.

- kõige alumise kuivatuskärje õhukanali otsa tõkkeplaadid

- V-kujulised õhukanalid kõige ülemises kärjes (materjali paksus 2 mm) ja õhukanali otsa ülemised 
tõkkeplaadid

2. Kinnitage tõsteaasad kuivatussektsioonide otsaplaatide ülemise pinna külge.
Kinnitada kaks tõsteaasa 2W kuivatuskärje külge (vt. joonist 2b).
3W ja 4W kuivatuskärgede külge kinnitatakse neli tõsteaasa (vt. jooniseid 2a ja 2c). 
Vaadake joonistelt aasade õiget asendit.

3. Kinnitage tõsteaasad kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk. / tõsteaas).

4. Ühendage "kuivatussektsiooni – õhukanali otsa" sõlmed kokku kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 
x 16).

5. Kinnitada kuivatussektsiooni-õhukanali otsa koostud kuuskantpeapoltide ja mutritega (8 tk M 10 x 25).
Need poldid tulevad kärgede tugijalgade ülemistesse ja alumistesse otstesse.
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3. 4. Kuivatussektsioonide tõstmine

Järgige kõiki asjakohaseid ohutu töötamise 
nõudeid.
Jälgige, et ei ületataks kasutatava tõstuki 
tõstevõimet.

2W

Tõstke korraga kõige rohkem kaks sektsiooni. 

Ühe sektsiooni kaal on 690 - 870 kg.
Õhukanali otste kaal on arvestatud antud kaalu 
hulka.

3W

Tõstke korraga kõige rohkem kolm sektsiooni. 

Ühe sektsiooni kaal on 1000 - 1 200 kg.
Õhukanali otste kaal on arvestatud antud kaalu 
hulka.

4W

Tõstke korraga kõige rohkem kaks sektsiooni. 

Ühe sektsiooni kaal on 1270 - 1 550 kg.
Õhukanali otste kaal on arvestatud antud kaalu 
hulka.

Keti ühe osa 
pikkus 1,6 m

Keti ühe osa 
pikkus 1,6 m

Kuivatisse paigaldatud kuivatussektsioonide ja ülemiste sektsioonide üldarv ei tohi 
olla üle 13.

Ülemiste sektsioonide arv ei tohi olla üle 5.
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4.

1
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4

Sissetuleku pool 
(½ V-kujulise kanali 
augud)

Väljalaskekülg

Kärjesektsioonide 
sissetulekupoole saab 

katla asukohast sõltuvalt 
paigutada ka aluse 

etteandeseadmestiku 
poolele (teisiti, kui joonisel 

on kujutatud).

3W kuivatussekt-
sion ja alus on 
näidatud joonisel

Tingimata tuleb 
paigaldada ka 

õhukanali otsa alumise 
sulgurplaadi kärje ja 

aluse vahele jääva pika 
külje poldid. 

Poltide paigaldamine 
toimub õhukanali otsa 

seest.

4. Kuivatussektsioonide tõstmine ja nende kinnitamine kuivati aluse külge

1. Kinnitage tihenduslintide rida kuivati aluse ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid otsaplaatides ja külgplaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoonist).

2. Tõstmisjuhiseid järgides tõstke kuivatussektsioon või sektsioonid alusele. 
Joondage kuivatussektsioonis olevad avad ühele joonele aluses olevate avadega, kasutades näiteks Ø 8 mm 
tihvte. 
Jälgige hoolikalt, et Te kuivatussektsioonide langetamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

3. Kinnitage kõige alumine kuivatussektsioon aluse külge kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 x 16).

4. Kinnitada alumine kärg aluse külge kuuskantpeapoltide ja mutritega (8 tk M 10 x 25).
Need poldid tulevad kärgede tugijalgade ülemistesse ja alumistesse otstesse.
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Antti WM06Kuivati

5.
3W kuivatussekt-
sioonid on näidatud 
jooniselSissetuleku pool (½ 

V-kujulise kanali augud)

Väljalaskekülg

5. Kõige ülemise kuivatussektsiooni tõstmine ja kinnitamine

Kõikide V-kujuliste kanalite materjali paksus kõige ülemises kuivatussektsioonis on 2 mm.

See kuivatussektsioon kinnitatakse järgmise sektsiooni külge, mis asub selle all, samal meetodil nagu 
kõik teised kuivatussektsioonid kinnitatakse üksteise külge.



Antti-Teollisuus Oy 12 408076 06-2022
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1.

1

1

ÜLEMISTE SEKTSIOONIDE JA KATTE PAIGALDAMINE

Ülemiste sektsioonide kokkuühendamine tõstmiseks
Vaadake juhiseid  408072 (en) ANTTI M06 2W TERAVILJAKUIVATID, ÜLEMINE SEKTSIOON
   408082 (en) ANTTI M06 3W, 6W TERAVILJAKUIVATID, ÜLEMINE SEKTSIOON
   408092 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC TERAVILJAKUIVATID, ÜLEMINE SEKTSIOON

3W ülemine sektsioon on 
näidatud joonisel

1. Tihenduslindi kinnitamine ülemiste sektsioonide ülemiste pindade külge

1. Kinnitage tihenduslintide rida külgplaatide ülemise pinna ja iga ülemise sektsiooni õhukanali otste külge.
Kinnitage tihenduslindid otsaplaatides ja külgplaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. detailjoonist).
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2a. Ülemine sektsioon 2W
3W ja 4W järgmistel lehekülgedel

Tihend
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2C
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M 8 x 16

M 8

2. (3W)

2b. 3W ülemine punker
2W eelmisel ja 4W järgmisel leheküljel

Tihend
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Antti WM06Kuivati

2. (4W)2
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X
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X
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2C

5

M 8 x 16

M 82c. Ülemine sekt-
sioon 4W
2W ja 3W eelmistel 
lehekülgedel

Tihend
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2. Tõsteaasade kinnitamine ülemise punkri külge ja punkrite kinnitamine üksteise külge (joonised eelmistel 
lehekülgedel).

1. Pöörake tähelepanu järgmistele teguritele, kui Te planeerite ülemiste sektsioonide tõstmise järjekorda.
 - ülemiste punkrite tugijalad (X joonistel 2a, 2b ja 2c)

* kokkumonteeritud punkrite tugijalgade materjali paksus põhjast kuni tipuni võib varieeruda
* Tagage jalgade paigaldamine ülemiste sektsioonide monteerimisjuhistes toodud järjekorras.

2. Kinnitage tõsteaasad ülemiste sektsioonide otsaplaatide ülemise pinna külge.
Kinnitage kaks tõsteaasa 2W ülemise sektsiooni külge (vt. joonist 2a). 
3W ja 4W punkrite külge kinnitatakse neli tõsteaasa (vt. jooniseid 2b ja 2c). 
Vaadake joonistelt aasade õiget asendit.

3. Kinnitage tõsteaasad kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 x 16, 8 tk. / tõsteaas).

Ainult 3W, 6WC, 4W, 4WC AND 8WC ülemistes sektsioonides
4. Keerata tõstukiga toetatud punker selliselt, et kanduri pikendused oleksid selliselt, nagu detailjoonisel 

on näidatud. 
Vt. detailjoonist 2A (3W ja 4W joonised, eelmistel lehekülgedel).

5. Paigaldada punkrite omavahel kinnitamise käigus jäikusäärikud otsaplekkide ülemiste äärikute alla.
Paigaldada jäikusäärikud iga kahe otsapleki ühenduskohta (vt. detailjoonis 2C).
2W mudelile paigaldatakse 2 äärikut, 3W ja 6WC mudelitele 4 äärikut ja 4W, 4WC ja 8WC mudelitele 6 äärkut).
Jäikusäärikud kinnitatakse M 8 poltidega, mis ühendavad ülemised punkrid üksteisega (osa 6).

6. Ühendage ülemised sektsioonid kokku kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 x 16).

7. Kinnitada ülemised punkrid üksteise külge kuuskantpoltide ja mutritega (8 tk M 10 x 25).
Need poldid tulevad kärgede tugijalgade ülemistesse ja alumistesse otstesse.

Ainult 3W, 6WC, 4W, 4WC AND 8WC ülemistes sektsioonides
8. Kinnitage kanduri pikendus kuuskantpeapoltide ja mutritega (M12 x 25, 3 tk.) 

Poldid on poldipaketis A70832, mis kuulub lisaplaadipaketti A70830. 
Vt. detailjoonist 2B (3W ja 4W joonised, eelmistel lehekülgedel).



Antti-Teollisuus Oy 17 408076 06-2022

Antti WM06Kuivati

4. 4. Ülemiste sektsioonide tõstmine

Järgige kõiki asjakohaseid ohutu töötamise nõu-
deid.
Jälgige, et ei ületataks kasutatava tõstuki tõstevõi-
met.

2W

Kui Te soovite, võite Te tõsta kõiki viit sektsiooni 
ühel ajal.

Ühe ülemise sektsiooni kaal on 220 kg.

3W

Kui Te soovite, võite Te tõsta kõiki viit sektsiooni 
ühel ajal. 

Ühe ülemise sektsiooni kaal on 290 kg.

4W

Kui Te soovite, võite Te tõsta kõiki viit sektsiooni 
ühel ajal. 

Ühe ülemise sektsiooni kaal on 345 kg.

Ülemiste sektsioonide konstruktsioon ja tõsteaasad ei sea 
piire ühel ajal tõstetavate ülemiste sektsioonide arvule.  

Keti ühe osa 
pikkus 1,6 m

Keti ühe osa 
pikkus 1,6 m
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5.

1

3

1

Ülemine sekt-
sioon 3W on näi-
datud joonisel

Väljalaskekülg

5. Ülemiste sektsioonide tõstmine ja nende kinnitamine kõige ülemise kuivatussektsiooni külge

1. Kinnitage tihenduslintide rida kuivatussektsiooni ülemise pinna külge.
Kinnitage tihenduslindid otsaplaatides ja külgplaatides olevate kruviavaridade siseküljele (vt. 
detailjoonist).

2. Tõstke ülemised sektsioonid kuivatussektsioonide peale (tippu).
Joondage ülemises sektsioonis olevad poldiavad ühele joonele kuivatussektsioonis olevate avadega, 
kasutades näiteks Ø 8 mm tihvte.
Jälgige hoolikalt, et Te ülemiste sektsioonide langetamisel ei kahjustaks tihenduslinte.

3. Kinnitage kõige alumine ülemine sektsioon kuivatussektsiooni külge kuuskamtpeapoltide 
ja mutritega (M8 x 16).

Sisselaskekülg
(½ V-kujulise kanali 
augud)

Tingimata tuleb paigaldada 
ka õhukanali otsa ülemise 

sulgurplaadi kärje ja 
ülemise punkri vahele 
jääva pika külje poldid. 
Poltide paigaldamine 

toimub õhukanali otsa 
seest.
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6.

3

2

6. Vardasõlme kanduri kinnitamine ülemise sektsiooni siseküljele

1. Asetage kanduri jalg V-kujulise kanali peale kuivatusektsioonis oleva kanduri pikenduse 
juures.
Veenduge selles, et jalg asetseb V-kujulise kanali tipus, tipust lugedes teises V-kujulise 
kanali reas.
3W kuivatil on üks kanduri jalg (A70622) ning 4W omab kahte jalga. 

2. Kinnitage kanduri alumine osa (alumised osad) jala (jalgade) külge. 
Knnitage need kohale poltide ja mutritega (M 12 x 25, 1 tk./jalg).

3. Ühendage kandur kuuskantpeapoltide ja mutritega (M12 x 25, 3 tk./kandur).
Poldid on poldipaketis A70832, mis kuulub lisaplaadipaketti A70830. 
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7.

3W kuivati on näida-
tud joonisel

7. Kõige ülemiste ülemiste sektsioonide 
kohaletõstmine ja nende kinnitamine

Kõige ülemine ülemine sektsioon tuleb koos kokku-
monteeritud kattega koos käsipuuga.

2W

Ühe ülemise sektsiooni kaal koos katte ja käsipuudega 
on 500 kg.

3W

Ühe ülemise sektsiooni kaal koos katte ja käsipuudega 
on 660 kg.

4W

Ühe ülemise sektsiooni kaal koos katte ja käsipuudega 
on 840 kg.
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8. 2

8. Vaheosa paigaldamine kahe kuivati 6WC ja 8WC kombinatsiooni jaoks

1. Eemaldage mõlema kuivati katte servast kuus polti ja mutrit.

2. Kinnitage libisemisvastane kleeplint katte vaheosa külge, pikuti keskele. 
Vt. joonist

3. Sobitage katte vaheosa kohale.

4 Kinnitage vaheosa kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 x 16), mis Te äsja eemaldasite.
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9.

9. Käsipuude paigaldamine kuivatite 6WC ja 8WC vahele

1. Eemaldage käsipuuprofiilide kinnituspoldid, mis juba oma kohal on, lisaelementide 
paigaldamiseks. 

Tehke kuus ühesugust käsipuuprofiili osa.
Kasutage seda otsa, mis on tehases valmis vormitud ja puuritud, profiili ühe otsana. 
Töödelge mõõtu ja puurige avad teise otsa vastavalt kuivatist mõõdetud mõõtmele. 
Lõigake maha profiil (pikkusesse vähemalt 510 mm) ja kujundage lõikekoht, nii et see sobiks teise 
otsa sisse. 

2. Pange profiilid kohale, varem paigaldatud profiilide "siseküljele".
Vt. joonist 

3. Kinnitage osad kuuskantpeapoltide ja mutritega (M8 x 16), mis Te äsja eemaldasite.

Min. 510 mm
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Antti WM06Kuivati

1.

TÕKKEPLAATIDE REGULEERIMISMEHHANISMI PAIGALDAMINE ÕHUKANALI OTSTESSE

1. Valikulised meetodid ketilukusti paigaldamiseks 

Te võite paigaldada ketilukusti kas
 - aluse 140 mm või 180 mm pikendusjala sisse
 - aluse raami jala sisse, jala ükskõik kumbasse külge
 - kuivatussektsiooni, ükskõik kumbasse serva. 

 

Ketilukusti paigaldamine kuivati alusesse, pikendusjala sisse või kuivatussektsiooni

Vaadake ka õhukanali otsa mon-
teerimisjuhiseid 

408074 (en) ANTTI M06 2W ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M

408075 (en) ANTTI M06 2W ÕHUKANALI OTSAD 1.0 M
408084 (en) ANTTI M06 3W, 6WC ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M
408085 (en) ANTTI M06 3W, 6WC ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M
408094 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC ÕHUKANALI OTSAD 0,5 M
408095 (en) ANTTI M06 4W, 4WC, 8WC ÕHUKANALI OTSAD 1,0 M

Aluse 140 mm pikendusjala 
sissepaigaldamine

Aluse 180 mm pikendusjala 
sissepaigaldamine

Aluse raami jala 
sissepaigaldamine.

Kuivatussektsiooni 
sissepaigaldamine
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1.

Used with air duct shutter-plates Kasutatakse V-kujulise õhukanali tõkkeplaatidega A70987 (2W), A70989 
(3W), A70988 (4W)

1. Ketiratta monteerimine

1. Ühendage ketiratta küljeplaadid (osad 1) omavahel poltide ja mutritega.  
Poldid (osad 2, M 8 x 12, 12 tk.) ja mutrid (osad 3, 6 tk.).
Vaadake detailjoonist.

2. Kinnitage U-pingutuspolt (osa 6) ja rattahoidik (osa 4) ratta külge. 
Kasutage kinnitamiseks kahte kuuskantavaga peaga polti (M 8 x 12, osad 13) ja mutrit (osad 7).

3. PToru võlli sisse puuritakse auk läbi kinnitusdetaili (osa 4). 
Fikseeritakse kuuskantpoldiga (M8x40, osa 14) (M8x40, osa 14).

V-kujulise õhukanali tõkkeplaatide reguleeriva ketiratta paigaldamine
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2. Trosside, vedrude ja kettide paigaldamine

Tross (D 3/5 mm plastkattega) ei kuulu kuivati tarne hulka. 

1. Kinnitage trossid ühe ketirattas oleva poldi külge, kasutades trossilukku (osad 12). 
Poldid (osad 2, M 6 x 30, 6 tk.) ja mutrid (osad 3, 18 tk.).
Vaadake detailjoonist. Reguleerige ratta sisemine laius väärtusele 22 mm. 

2. Kinnitage pingutusvedrud (osad 16) aasadesse keti alumise otsa juures. 
Reguleerida trossi pikkust, nii et kett (osa 8) ulatuks täpselt ketilukustuseni.

3. Kinnitage kett pingutusvedrude külge.
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3. Ketiratta asend võllil tõkkeplaadi suhtes

Kontrollige ketiratta asendit tõkkeplaadi suhtes tõkkeplaadi võllil. 
Õige pööramissuund tõkkeplaadi ava jaoks on joonisel näidatud noolega. 

Reguleerige uuesti nõuetekohaselt (vajadusel) ratta asendit võllil. 

Pingutage U-sidepoldi mutreid.

Tõkkeplaat A71294
Sektsiooni sisselaskekülg
V-kujuline õhukanal on suletud

Tõkkeplaat A71283
Sektsiooni väljalaskekülg
V-kujuline õhukanal on suletud
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Kasutatakse koos õhukanali otstega 
A70737, A70813, A70814 (2W), A70738, A70824, A71008 (3W), A70823, A70825, A70966 (4W)

1. Kinnitage U-pingutuspolt (osa 6) ja rattahoidik (osa 4) ratta külge. 
Kasutage kinnitamiseks kahte kuuskantavaga peaga polti (M 8 x 40, osad 7) ja Nyloc-mutrit 
(osad 8). 

2. Pange ratas võllil oma kohale ja pingutage seda. 
Reguleerige ratta pikisuunalist asendit võllil.  
Valige selline asend, et erinevatest õhukanali otstest väljuvad ketid ei puutuks üksteise vastu. 
Tekitage sobiv vahekaugus kettide ja trosside vahel, muutes rataste asendit.  

Õhukanali otsa tõkkeplaatide reguleeriva plastketiratta paigaldamine
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2. Keti sättimine ketirattal ja ketiratta juhiku paigaldamine 

Kett (vaadake mõõtmete määramise joonist) ei kuulu kuivati tarne hulka. 

1. Sättige kett ketirattale (osa 5) ja ketiratta juhikusse (osa 14). 

2. Paigaldage kuuskantpolt (M 6 x 14, osa 15) juhiku, seibide (osad 16) ja mutri (osa 17) jaoks. 

3. Lõigake kett sobivasse pikkusesse ja tehke sellest suletud silmus. 
Valida keti pikkus, nii et see ulatuks täpselt ketilukustini.



Antti-Teollisuus Oy 29 408076 06-2022

Antti WM06Kuivati

GARANTIITINGIMUSED

Antti-Teollisuus Oy annab tehase poolt toodetud toodetele garantii järgmistel tingimustel:

1. Garantiiperiood on üks aasta alates tehasest tarnimisest, milles sisaldub vähemalt 
üks koristushooaeg.

2. Garantii hõlmab mistahes garantiiperioodil avastatud materjali- ja valmistusvigu.
3. Kuivati soojusvaheti garantiiperiood on viis aastat tehasest tarnimise kuupäevast 

arvates.
4. Toote paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida tootja juhiseid ja kehtivaid 

seadusandlike nõudeid.
5. Elektriseadmeid tohib paigaldada ainult elektritööde luba omav firma.
6. Tootja ei vastuta mistahes võimalike garantiide või kohustuste eest, mille on võtnud 

edasimüüja.

Garantiihüvitus

Garantii katab defektsete osade remondi või asendusega seotud kulutused tootja 
äranägemisel. Garantii ei kata seadme purunemisest tingitud kaudseid kulutusi ega 
tööjõu- ega reisikulutusi, ega ka päevarahadega seotud kulutusi, mis on tingitud 
mistahes osa vahetamisest.
Garantii ei kata seadme paigaldamist ja häälestamist.
Tootegarantii kehtivuse eelduseks on Antti-Teollisuus poolt aktsepteeritud 
komponentide ja juhtsüsteemide kasutamine.

Piirangud

Garantii ei kata seadme paigaldamist ja häälestamist.

1. Kui viga on tingitud normaalsest kulumisest, ebanormaalsetest kasutustingimustest, 
ebaõigest paigaldusest, ebapiisavast hooldusest, hooletusest või ebasihipärasest 
kasutusest.

2. Vea põhjuseks on ebaõige pinge või mistahes muu elektrisüsteemi häire.
3. Vea põhjuseks on äike, tulekahju, üleujutus või mistahes muu väline tegur.
4. Vea põhjuseks on vesi või muu mustus kütuses või põletile sobimatu kütuse 

kasutamisest.
5 Kasutaja on valmistaja loata muutnud seadet või ühendanud seadmega täiendavaid 

seadmeid või piiramisseadiste etteantud fikseeritud väärtusi on muudetud.



Antti-Teollisuus Oy 30 408076 06-2022

Antti WM06EÜ vastavuskinnitus

EL Vastavuse kinnitus

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

kinnitab, et 

ANTTI M06 TERAVILJAKUIVATI

vastab järgmiste direktiivide nõuetele: 

 - masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Kuusjoki 30.12.2019

Kalle Isotalo
Tegevdirektor

Hüvitiste taotlemine

1. Tootjat ja edasimüüjat tuleb vea ilmnemisest viivitamatult kirjalikult teavitada.
2. Teates tuleb näidata ära masina tüüp ja seerianumber ning tarne / käikulaskmise 

aeg.
3. Vastava palve esitamisel tuleb vigane osa või seade edastada viivitamatult garantii 

andmale. Kui osa ei tagastata, on garantii andjal õigus esitada asendusosa eest.


