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ASPECTE IMPORTANTE ÎN  
USCAREA CEREALELOR

Termeni utilizați în domeniul  
uscării cerealelor
CASA DE USCARE este o soluție de uscare personalizată, 
concepută pentru a satisface cerințele unice ale fermei 
dumneavoastră.

USCĂTORUL STAND-ALONE este o investiție mai 
accesibilă. Poate fi utilizat la fel ca un uscător mobil.

ECHIPAMENTUL PLUG&DRY înseamnă că modulele 
uscătorului au fost electrificate din fabrică. Acest lucru 
accelerează darea în exploatare.

AUTOMATIZAREA reduce volumul de muncă pentru 
uscarea cerealelor și vizitele inutile la uscător.

ARZĂTOARELE au un impact important asupra 
consumului energetic și eficienței uscării cerealelor.

ELEVATOARELE sau transportoarele cu racleți transportă 
cerealele în timpul procesului de uscare.

CUVELE DE ALIMENTARE dirijează cerealele către 
elevator sau către transportor.

SILOZURILE se folosesc pentru depozitarea cerealelor și 
pentru păstrarea acestora în stare uscată.
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Sistemele de control pentru uscătoarele Antti 
sunt dezvoltate continuu. Simplitatea și 
ușurința în exploatare sunt unele dintre cele 
mai importante obiective în dezvoltare.

ANTTI ÎNSEAMNĂ 
PENTRU CLIENȚI
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Antti-Teollisuus este o companie de familie, care 
cunoaște personal provocările și satisfacțiile 
producătorilor agricoli. Fabricăm utilaje pentru 
condiționarea cerealelor de 70 de ani. Ascultăm 
cu atenție cerințele clienților, dezvoltăm și testăm 
noi înșine produsele pentru a ne asigura că totul 
funcționează în orice condiții.

Pentru a asigura fiabilitatea, tot noi realizăm 
sistemele de automatizare care controlează 
uscătoarele. Fiind prevăzute cu sistemele avansate 

de control Optima și Ultima, uscătoarele Antti fac munca 
fermierilor mult mai ușoară. Le recomandăm tuturor 
fermierilor să folosească funcțiile de control la distanță.  

Dorim să ne asigurăm că veți aduce recolta pe piață fără 
probleme, păstrându-i calitatea maximă. Dacă alegeți 
Antti, veți scăpa de griji. Contactați-ne și vă garantăm că 
veți observa diferența.

Echipamentele de uscare de înaltă calitate, sistemele automatizate fiabile și dispozitivele moderne de control de la distanță 
fabricate de Antti alcătuiesc o ofertă de neegalat. Pentru rezultate optime este nevoie de cooperarea perfectă în cadrul unei 
echipe multi-departamente; de aceea, noi, cei de la Antti, dorim să controlăm atât procesul de fabricație de înaltă calitate,  
cât și dezvoltarea produselor, proiectarea soluției și a programului software, precum și componenta de asistență tehnică.

ANTTI ÎNSEAMNĂ 
PENTRU CLIENȚI
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Conceptul personalizat oferit de Antti este adesea soluția cea mai practică pentru 
uscarea cerealelor la scară largă, deoarece combină o gamă amplă de diverse sisteme și 
echipamente. Cu uscătorul Stand Alone puteți reduce costurile de investiție.

Uscătoarele Stand Alone pot fi prevăzute cu componente Plug&Dry, ceea ce înseamnă 
că toate instalațiile electrice sunt deja incluse în produsul livrat. Uscătorul Plug&Dry va 
fi gata de utilizare imediat după ce a fost livrat, montat și conectat la rețeaua de curent 
electric. 

Pentru exploatările de mică anvergură, uscătorul mobil Plug&Dry poate reprezenta 
soluția adecvată.

ACHIZIȚIONAREA 
UNUI USCĂTOR DE  
LA ANTTI ESTE O  
EXPERIENȚĂ SIGURĂ
Este bine să începeți din timp planificarea pentru achiziționarea unui 
uscător. Procesul pentru obținerea unei soluții personalizate pentru 
uscător include mai multe etape, care pot să dureze până la doi ani, acesta 
fiind timpul necesar pentru proiectare, cererile de asistență și autorizație, 
semnarea contractului și lucrările efective de construcție.

Partea bună este că pe website-ul Antti și la distribuitorii 
noștri veți găsi o multitudine de informații și veți benefica de 
asistență pe durata tuturor acestor etape. Implicarea Antti nu 
se va încheia odată cu semnarea contractului. Angajații noștri 
și partenerii din rețea vor fi alături de dumneavoastră pe 
toată durata de funcționare a noului uscător și vă vor acorda 
asistență în fiecare etapă, de la darea în exploatare până la 
întreținere, înlocuirea pieselor de schimb și actualizările de 
software. 

Antti oferă soluții adecvate de uscare pentru 
toate tipurile de ferme
Toate uscătoarele Antti sunt modulare, ceea ce înseamnă că 
dimensiunea lor poate fi mărită prin adăugarea de module. 
Volumele variază de la 16,8 la 101,1 m3. Proporția celulelor 
pentru uscare față de celulele de depozitare a fost mărită la 
toate modelele, accelerând procesul  
de uscare și crescând eficiența  
energetică.energy efficiency.

Uscătorul mobil Plug&Dry
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Dacă dețineți un uscător Stand Alone, puteți recolta oricând doriți. Cerealele uscate sunt de calitate bună  
și aduc mai mult profit.

Uscătorul Stand Alone și silozurile aferente se asamblează rapid. Puteți monta propriul dumneavoastră uscător Plug&Dry 
preelectrificat din gama de uscătoare Stand Alone. Consultați gama Plug&Dry în detaliu pe pagina următoare.

Uscarea în șarje este eficientă
Uscătoarele Antti Stand Alone folosesc tehnica de uscare în șarje Mixflo (MF). Prin această tehnică, boabele sunt uscate și 
transportate prin uscător în șarje, aceasta fiind o metodă de uscare simplă și fiabilă. Puteți utiliza temperaturi înalte pentru uscarea 
în șarje fără a supraîncălzi cerealele, pentru a accelera uscarea și a economisi energia electrică.

Prin procesul de precurățare aplicat pentru uscarea în șarje se înlătură încontinuu reziduurile și cojile boabelor de cereale, 
crescând astfel greutatea fiecărui hectolitru pe durata procesului de uscare.

UN USCĂTOR STAND ALONE 
CONSTITUIE O SOLUȚIE RENTABILĂ

USCĂTORUL STAND ALONE

TIP BAZĂ 
2W, 3W, 4W

TIP BAZĂ 2W TIP BAZĂ 
3W

TIP BAZĂ 
4W

TIP BAZĂ 

2W 3W 4W

 BAZĂ, M3  2,00 3,00 4,00

 CELULĂ PENTRU USCARE,  M 3  3,12 4,68 6,24

 CELULĂ SUPERIOARĂ, M 3  4,32 6,48 8,64
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ACOPERIȘ,  
PRECURAȚITOR

SECȚIUNI  
SUPERIOARE

CELULE  
PENTRU  
USCARE

BAZĂ

ANTTI STABILEȘTE STANDARDUL 
PENTRU CAPACITATEA DE USCARE

AVANTAJUL TEHNOLOGIC

Indiferent de condițiile meteo
Pentru a asigura protecția în fața intemperiilor, 
casa de uscare Antti este construită cu plafon. 
Uscătorul mobil funcționează perfect chiar și 
în condiții de ploaie, fiind foarte bine izolat, 
fără a necesita un adăpost sau o construcție 
specială.

Usucă  boabele de cereale de  
toate dimensiunile
Uscătoarele Antti pot gestiona toate tipurile 
de boabe și semințe, mai mici sau mai mari. 
Nu este nevoie de modificări mecanice atunci 
când schimbați tipul de cereale procesate. 
Viteza de circulație și capacitatea de descăr-
care sunt reglate continuu.

Uscare eficientă 
Toate Arzătoarele Antti funcționeaza pe 
principiul Vacboost, fiind moderne, cu 
consum redus de energie. Aspiră aerul cald 
prin cerealele aflate în secțiunile de uscare, 
controlul fiind automat. În mod normal, 
temperatura de uscare este de 90 °C, dar 
boabele de grâu și orzul de bere pot fi uscate 
la 80 °C. Arzătoarele funcționează cu rumeguș, 
peleți, ulei ușor, gaz natural și gaz petrolier 
lichefiat (GPL).

Citiți mai multe informații despre încălzitoare 
la paginile 16-18.

Antti – sisteme automatizate
Antti oferă o gamă largă de soluții inteligente, 
personalizate pentru monitorizarea și 
automatizarea procesării cerealelor. Uscătoarele 
pot fi controlate și de la distanță, din cabina 
combinei, de exemplu.

Citiți mai multe informații despre soluțiile de 
automatizare la paginile 12–15.
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ELEVATOR
Prelucrare delicată
Uscătoarele Antti prelucrează recoltele în mod delicat. 
Fiecare bob este transportat în siguranță, la viteza 
corectă, de către elevator, cu ajutorul cupelor fără fund.

Alimentatorul Antti
Alimentatorul unic cu pendul, care nu se 
înfundă, facilitează circulația cu precizie a 
cerealelor. Capetele sunt ușor de curățat. 
Toate uscătoarele Antti folosesc aceeași 
tehnologie cunoscută, testată și consacrată.

Gestionarea aerului, a prafului și a 
riscului de incendiu
Ventilatoarele axiale consumă foarte puțin 
curent electric, iar volumul de aer este 
controlat cu ajutorul convertizorului de 
frecvență. Praful este colectat cu ajutorul 
precurațitorului în timpul umplerii și al 
circulației cerealelor. Termostatul  de ieșire 
asigură temperatura corectă. Termostatul 
pentru protecția la incendiu oprește arzătorul 
dacă se depășește limita de temperatură.

Sistem de închidere  
automat Optivol
Sistemul Optivol, care închide automat trapele 
pe baza datelor trimise de senzor, include 
funcțiile automate avansate ale sistemelor  
de uscare Antti.

Montare rapidă și valoare  
pe termen lung
Datorită structurii modulare a uscătoarelor 
Antti, acestea pot fi configurate pentru 
producție într-un timp foarte scurt. Uscătorul 
Antti Plug&Dry reprezintă o investiție 
avantajoasă, care își va menține valoarea. 
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Antti-Teollisuus a regândit în totalitate modul de construire a uscătoarelor cu ajutorul conceptului Plug&Dry. Conform 
solicitărilor clienților, punctele de bază ale proiectului au fost preelectrificarea și construcția modulară, iar obiectivele au fost 
libertatea de alegere dintr-o gamă vastă de opțiuni, facilitarea dării în exploatare și gestionarea costurilor totale de proprietate.

USCĂTORUL PLUG&DRY POATE 
FI ASAMBLAT ÎN SCURT TIMP CU 
MODULE PREELECTRIFICATE 

Module preelectrificate gata de montare
Toate uscătoarele Plug&Dry sunt pregătite pentru a fi 
montate și sunt deja electrificate. Motoarele și sitemele de 
cabluri sunt livrate cu conectorii montați. Celulele pentru 
uscare, secțiunile superioare și plafoanele cu balustrăzi sunt 
preasamblate, ceea ce accelerează asamblarea uscătorului. 
Pachetele Antti Plug&Dry livrate includ un arzător Vacboost, 
sistemul de automatizare și toate elementele necesare 
pentru darea în exploatare.

Libertate de alegere
Gama Plug&Dry are la bază toate uscătoarele mobile și 
autonome fabricate de Antti, ale căror volume variază de la 
16,8 m3 până la 101,1 m3. Clienții pot alege componentele 
precum arzătorul, sursa de alimentare și ventilatorul axial 

în funcție de dimensiunea uscătorului și de capacitatea de 
uscare dorită. 

Economii pe întreaga durată de exploatare
Uscătorul Plug&Dry nu necesită transport special. Poate fi 
asamblat și dat în exploatare într-un timp scurt. O fundație 
simplă, cu dale, este suficientă. Uscătoarele sunt eligibile 
pentru Fonduri Europene sau Leasing fiind mobile.

Tehnologia Vacboost utilizată pentru procesul de uscare 
garantează un nivel înalt de eficiență. Prin utilizarea unui 
convertizor de frecvență se crește eficiența energetică și se 
creează noi oportunități de optimizare a procesului de uscare. 
Este cunoscut faptul că uscătoarele Antti au o durată mare de 
exploatare și costuri mici pentru service și piesele de schimb. 
Valoarea la revânzare rămâne ridicată.

CONECTAȚI ȘI USCAȚI!

Uscătorul Antti Plug&Dry s-a dovedit  
a fi un produs de succes. 
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• Uscător Antti Stand-Alone sau mobil cu cabluri

• Încălzitor Antti Vacboost cu arzător

• Ventilator axial cu convertizor de frecvență și termostat 
antiincendiu

• Elevator Antti-E, motoreductor direct și limitator de rpm

• Centru automatizat Antti Optima Connect sau Ultima 
Connect

• Precurățitor Antti

• Fascicule de cabluri pentru echipamentele, termostatele și 
senzorii uscătorului

• Picioarele și suporturile uscătorului pentru montarea la 
exterior

Conținutul pachetului  
Plug&Dry

Componentele ce pot fi incluse  
ca opționale

Toate uscătoarele Antti Stand-Alone pot fi  
livrate cu caracteristici Plug&Dry

Cât se poate  
de simplu!

USCĂTOR MOBIL PLUG&DRY  
23MF2 (IZOLAT)

USCĂTOR MOBIL PLUG&DRY 
44MF3

USCĂTOR MOBIL PLUG&DRY 55MF4 
(CUVĂ DE ALIMENTARE CU TRANS-

PORTOR CU LANȚ SI RACLEȚI)

• Uscător MF2, volum 16,8 m3 – 48,6 m3

• Uscător MF3, volum 25,2 m3 – 72,9 m3

• Uscător MF4, volum 42,4 m3 – 101,1 m3

• Funcție automată de descărcare și umplere

• Sistem automat Optivol pentru închiderea celulelor de 
uscare

• Canale de aer de 0,5 m sau 1,0 m

• Opțiuni arzător Vacboost între 300 kW – 3.000 kW

• Panou automatizare Antti Optima Connect

• Uscător Antti Ultima și sistem de control la distanță cu 
măsurarea umidității și prelevarea de mostre

• Control la distanță Ultima și înregistrare în jurnal pentru 
șarje și silozuri

• Capacitate elevator 40 – 120 t/h

• Înălțime elevator (depășire maximă acoperiș de 7 m)

• Cântar

• Înveliș izolator

• Modele cu divizor cu 2, 3, 6 și 8 căi

• Tubulaturi pentru cereale cu ø 200 sau 250 mm

• Tubulaturi pentru aer cu ø 630, 800, 1000,  
1250 și 1600 mm

• Platforme de întreținere pentru bază  
și elevator

• Scară cu inele de protecție

• Cuve de alimente de 2,1 m3,  
10 m3, 16 m3, 16,8 m3  
sau cuvă de alimentare  
cu transportor
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Uscătoarele mobile nu sunt afectate de 
condițiile meteo
Uscătoarele mobile Antti au fost dezvoltate pentru a 
rezista în condiții dure. Vor usca boabele de cereale și 
semințele mici în mod rapid și economic, indiferent de 
starea vremii.

Viteza de uscare este îmbunătățită prin tehnologia 
Vacboost aplicată la uscătoarele mobile, în care aerul 
încălzit în schimbătorul de căldură al arzătorului 
este aspirat prin boabe sau semințe umede. În plus, 
tehnologia Vacboost reduce generarea de praf.

Uscătoarele mobile Antti Plug&Dry folosesc exact 
aceeași tehnologie ca alte uscătoare Antti. 

GAMA DE USCĂTOARE MOBILE  
ANTTI PLUG&DRY

VOLUM  
M3

ÎNĂLȚIME ELEVATOR   
MIN - MAX, M

ELEVATOR/ 
PRECURĂȚITOR ARZĂTOR VACBOOST

MODEL B

PLUG&DRY MOBILE B170 (22MF2) 16.9 11.2-15.2 E60/2.2KW 300KW

PLUG&DRY MOBILE B240 (33MF2) 24.3 13.7-17.7 E60/2.2KW 400KW

PLUG&DRY MOBILE B270 (43MF2) 27.4 14.7-18.7 E80/2.2KW 500KW

PLUG&DRY MOBILE B350 (54MF2) 34.9 17.2-20.7 E80/2.2KW 700KW

PLUG&DRY MOBILE B380 (64MF2) 38.0 18.2-22.2 E80/2.2KW 700KW

PLUG&DRY MOBILE B410 (74MF2) 41.1 19.2-23.2 E80/2.2KW 1000KW

MODEL C

PLUG&DRY MOBILE C320 (23MF3) 31.8 14.2-17.2 E80/2.2KW 400KW

PLUG&DRY MOBILE C365 (33MF3) 36.5 15.2-18.7 E80/2.2KW 700KW

PLUG&DRY MOBILE C410 (43MF3) 41.2 16.2-19.7 E100/4KW 700KW

PLUG&DRY MOBILE C520 (54MF3) 52.3 18.7-22.2 E100/4KW 1000KW

PLUG&DRY MOBILE C570 (64MF3) 57.0 19.7-23.2 E120/4KW 1500KW

PLUG&DRY MOBILE C620 (74MF3) 61.7 20.7-24.2 E120/4KW 1500KW

MODEL D

PLUG&DRY MOBILE D490 (33MF4) 48.6 16.7-19.7 E80/2.2KW 700KW

PLUG&DRY MOBILE D635 (44MF4) 63.5 18.7-21.7 E80/2.2KW 1000KW

PLUG&DRY MOBILE D700 (54MF4) 69.8 20.2-23.2 E100/4KW 1500KW

PLUG&DRY MOBILE D760 (64MF4) 76.0 21.2-24.2 E120/4KW 1500KW

PLUG&DRY MOBILE D820 (74MF4) 82.2 22.2-25.2 E120/4KW 2200KW

PLUG&DRY MOBILE D970 (85MF4) 97.1 24.7-27.7 E120/4KW 3000KW

Uscătoarele mobile Antti integrează și conceptul Plug&Dry. Aceste uscătoare se montează cu ușurință și sunt gata în scurt timp 
pentru a fi date în exploatare. Nu necesită lucrări majore de fundație sau de construcție.

Viteza de circulație și de descărcare a uscătorului mobil este reglată cu ajutorul unui convertizor de frecvență direct, montat pe 
alimentator. Uscătoarele mobile pot fi învelite pentru a se reduce consumul de energie.

USCĂTORUL MOBIL PLUG&DRY 
REPREZINTĂ SOLUȚIA DE BAZĂ 
PENTRU USCAREA CEREALELOR

USCĂTOARELE MOBILE PLUG&DRY
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MUNCA DUMNEAVOASTRĂ ESTE 
MAI UȘOARĂ – AUTOMATIZAREA VĂ 
OFERĂ INFORMAȚII ACTUALIZATE
Automatizarea este componenta principală a sistemului de procesare a cerealelor. Sistemele avansate de control oferite de Antti 
fac parte dintr-un sistem de procesare a cerealelor care funcționează perfect. Dintre cele două opțiuni majore disponibile, puteți 
opta pentru sistemul de control care corespunde cel mai bine cerințelor dumneavoastră, pe care-l puteți completa cu o gamă 
variată de caracteristici opționale.

Uscătorul Ultima include mai multe funcții și este mai potrivit pentru fermele care procesează cereale cu boabe mari. Uscătorul 
Ultima este disponibil în două versiuni: Ultima și Ultima Pro. Ultima include o funcție de măsurare în timp real a gradului 
de umiditate, iar Ultima Pro include o funcție de înregistrare în jurnal pentru silozuri și șarje, care vă ajută să țineți evidența 
cantităților procesate în silozurile dumneavoastră.

AUTOMATIZAREA

CARACTERISTICI ULTIMA/OPTIMA

OPTIMA 2.0 OPTIMA 2.0 + * ULTIMA ULTIMA PRO *

AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE USCARE CU CONTROLUL 
TEMPERATURII AERULUI EVACUAT X X X X

AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE USCARE CU O METODĂ 
OPȚIONALĂ DE CONTROL:

UMIDITATEA CEREALELOR X X

TEMPERATURA AERULUI EVACUAT X X

TIMPUL DE USCARE X X

UMPLERE AUTOMATĂ X X X X

DESCĂRCARE AUTOMATĂ X X X X

MAX. CINCI FUNCȚII PRECONFIGURATE X X

FUNCȚII PRECONFIGURATE NELIMITATE X X

MONITORIZARE LA DISTANȚĂ ȘI REGLAREA SETĂRILOR X X X

NOTIFICĂRI ȘI ALERTE PRIN SMS X X

TRASEUL CEREALELOR PERSONALIZAT DE CLIENT X X

DESCĂRCARE AUTOMATĂ ÎN MAI MULTE SILOZURI X X

UMPLERE AUTOMATĂ DIN MAI MULTE SURSE X X

MĂSURAREA UMIDITĂȚII CEREALELOR X X

JURNALE PENTRU ȘARJE X

JURNALE PENTRU SILOZURI X

RAPOARTE ANUALE X

* Service contra cost. Verificați disponibilitatea la reprezentantul local.

Chiar și uscarea  
cerealelor se poate  

realiza de la distanță!
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OPTIMA 2.0 – PRIMII PAȘI CĂTRE  
AUTOMATIZARE
Noul sistem de control Optima este cunoscut sub denumirea de Optima 2.0. Este un sistem de control de bază pentru procesul 
modern de uscare a cerealelor, care reduce necesitatea de a vizita uscătorul în perioada de uscare. În calitate de utilizator al 
Optima 2.0+, puteți verifica starea procesului de uscare pe computer sau smartphone. În caz de deranjamente sau defecțiuni 
de funcționare, veți primi o alertă prin e-mail sau SMS. Darea în exploatare se efectuează cu ușurință. Sistemul vă va ghida în 
fiecare etapă.

USCĂTORUL ESTE UȘOR DE UTILIZAT CU AJUTORUL ECRANULUI 
TACTIL OPTIMA 2.0. PE ECRAN SE AFIȘEAZĂ ÎN MOD CLAR CEEA 

CE SE PETRECE ÎN USCĂTOR ÎN ORICE MOMENT.

• Dare în exploatare dirijată

• Reglarea preventivă a temperaturii

• Cinci funcții preconfigurate și adăugare dinamică

• Semiautomatizare

• Service online și prin SMS

• Funcții automate de umplere și descărcare prevăzute în 
dotarea standard (necesită echipamente opționale)

Caracteristicile principale ale Optima 2.0
• Reglarea directă a vitezei alimentatorului ca funcție 

standard

• Reglarea directă a volumului de aer al ventilatorului ca 
funcție standard

• Reglarea directă a capacității de umplere ca funcție 
standard

• Tehnologie de tip magistrală pentru controlul ventilatorului 
și al benzii transportoare

OPTIMA 2.0
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Măsurarea umidității direct la nivelul  
boabelor
Ultima măsoară încontinuu gradul de umiditate direct 
la nivelul boabelor. Prin măsurarea umidității se reduce 
necesitatea de suprauscare, realizându-se astfel o reducere 
considerabilă a consumului de energie pe termen lung.

ULTIMA ȘI ULTIMA PRO  
PENTRU USCAREA PROFESIONALĂ  
A CEREALELOR
Datorită gamei variate de servicii online, Ultima este unul dintre cele mai avansate sisteme automate de uscare și depozitare 
a cerealelor la nivel mondial. Procesul de uscare a cerealelor controlat de Ultima include și funcția de măsurare continuă a 
umidității cerealelor. În plus, cu Ultima Pro aveți acces la funcția de înregistrare în jurnal a datelor pentru șarje și silozuri. Uscarea 
cerealelor se realizează acum mai ușor și mai fiabil ca oricând.

ULTIMA ȘI ULTIMA PRO

Control la distanță complet prin  
serviciile online
Ultima îmbină procesarea automată a cerealelor cu 
flexibilitatea serviciilor online, pe care utilizatorul le poate 
accesa din orice loc și în orice moment cu ajutorul unui 
computer sau al unui dispozitiv mobil. Datorită automatizării 
uscarea vracurilor se poate realiza încontinuu la  
valorile setate.

Gestionarea flexibilă a datelor
Datele privind uscarea șarjelor sunt înregistrate în serviciul online Ultima de fiecare dată când se finalizează uscarea unei șarje. 
Puteți verifica rapoartele privind uscarea imediat sau mai târziu; de asemenea, în timp, puteți construi o bază de date de referință. 
Cu Ultima, puteți gestiona procesul de depozitare a cerealelor: dirijați vracurile uscate către silozurile dorite și monitorizați nivelul 
de umplere.
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Jurnale pentru șarje 
Datele despre vrac includ toate detaliile legate de un vrac, 
de la parcela de proveniență la silozul de depozitare. Pe baza 
datelor despre șarja, puteți verifica, de exemplu, timpul, 
durata, greutatea la început și la final, umiditatea cerealelor 
și temperaturile de uscare pentru fiecare vrac. De asemenea, 
puteți monitoriza procesul de uscare prin intermediul unui 
grafic explicativ. Prin compararea șarjelor veți putea să 
stabiliți care sunt valorile optime pentru uscare.

Jurnale pentru silozuri 
Cu jurnalele pentru silozuri veți fi la curent cu situația 
privind depozitarea cerealelor. Toate intrările și ieșirile sunt 
înregistrate într-o bază de date. Datele sunt păstrate în 
siguranță într-o bază de date sigură. Jurnalele pentru silozuri 
sunt complet transparente, așadar puteți monitoriza lanțul de 
calitate și toate detaliile până la nivelul fiecărei parcele  
de teren.

Rapoarte anuale 
Raportul anual include o prezentare a utilizării sistemului de 
procesare a cerealelor în fiecare an. De exemplu, puteți vedea 
dintr-o singură privire proporția pentru fiecare tip de recoltă 
uscată, cantitățile în kilograme, datele statistice privind 
timpul de uscare, temperaturile, umiditatea cerealelor, nivelul 
de umplere a silozului și multe altele. De asemenea, raportul 
prezintă fișele cu datele despre vrac pentru toate vracurile 
uscate în cursul anului.
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REDUCEȚI CONSUMUL  
DE ENERGIE

ARZĂTOARELE

Consumul de energie pentru uscarea cerealelor este influențat de trei factori, pe lângă conținutul de umiditate al boabelor de 
cereale: izolația, ventilatoarele și sursa de căldură, adică încălzitorul. În prezent, toate uscătoarele Antti utilizează ventilatoare 
axiale controlate printr-un convertizor de frecvență. Sunt mai economice și mai rezistente decât ventilatoarele radiale utilizate 
anterior. De asemenea, există mai multă flexibilitate la reglarea volumelor de aer. Convertizoarele de frecvență cresc și mai mult 
eficiența energetică.

La ora actuală, gazul lichefiat se folosește tot mai mult în calitate de combustibil pentru arzătoarele uscătoarelor. Avantajele unui 
arzător cu gaz sunt puterea mai mare, eficiența superioară și o gamă largă de valori de reglare. De obicei, arzătoarele mici sunt 
proiectate cu arzătoare tradiționale pe bază de ulei. Încălzitoarele cu biocombustibili reprezintă aproape o treime din sursele de 
căldură. Partenerul Antti pentru tehnologia arzătoarelor este compania finlandeză Oilon.

Uscați cerealele cu  
consum mic de energie
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GAZUL PRODUCE ZGOMOT, IAR  
MOTIVUL ESTE BINE ÎNTEMEIAT

ARZĂTOARELE CU GAZ

Toate arzătoarele cu gaz de la Antti beneficiază de un nivel superior de eficiență. Sunt arzătoare puternice și economice pentru 
toate tipurile de cereale și funcționează pe bază de încălzire directă.

Arzătoarele cu gaz Vacboost de la Antti sunt prevăzute cu injectoare modulare, care își reglează puterea în mod automat în funcție 
de cerințele efective. Funcționează pe bază cu gaz natural sau GPL. Au o putere suficientă, chiar și în condiții de utilizare intensă. 
Arzătoarele cu gaz de la Antti reprezintă o sursă constantă de aer de uscare cald, indiferent de temperatura exterioară sau de tipul de 
recoltă care necesită uscare.

ARZĂTOR VACBOOST CU ÎNCĂLZIRE DIRECTĂ, CU ARZĂTOR VARIABIL

MODEL PUTERE
KW

GAZ LICHEFIAT 
[KG/H]

GAZ NATURAL 
[M³N/H]

LUNGIME
MM

ÎNĂLȚIME
MM

LĂȚIME
MM

DIAMETRU  
ȚEAVĂ DE AER 

MM

VACBOOST GAS 1500 500-1500 39-117 50-150 4022 1572 1392 1250

VACBOOST GAS 2200 1500-2200 117-172 150-220 6224 2176 2053 1250

VACBOOST GAS 3000 1500-3000 117-234 150-300 6224 2176 2053 1600

Vacboost 3000Vacboost 1500
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ARZĂTOARE VACBOOST

MODEL PUTERE
KW

CONSUM  
DE ULEI 

(MAX) KG/H

GAZ NATURAL  
(MAX)
M³N/H

LUNGIME
MM

ÎNĂLȚIME
MM

LĂȚIME
MM

DIAMETRU  
ȚEAVĂ DE AER

MM

VACBOOST 300 300 27.8 33.0 1941 1324 2497 630

VACBOOST 400 400 37.1 44.0 2190 1167 2498 630

VACBOOST 500 500 46.4 54.9 1996 1167 2498 800

VACBOOST 700 700 70 76.9 4111 1690 4174 1000

VACBOOST 1000 1000 96 109.9 3596 1690 4284 1250

VACBOOST 1400 1400 140.0 153.8 4108 2897 4632 2 X 1000

VACBOOST 2000 2000 192.0 219.8 4108 2897 4632 2 X 1250

VACBOOST 700VACBOOST 300 VACBOOST 2000

În gama de putere de la 300 la 2.000 kW există șapte modele 
economice și durabile pentru Arzătoarele Antti tradiționale pe bază 
de ulei. Camera de combustie și schimbătorul de căldură pentru 
încălzitoarele care folosesc uleiul ușor în calitate de combustibil 
sunt fabricate din oțel inoxidabil rezistent la foc. 

Arzătoarele pe bază de ulei sunt prevăzute cu injectoare Oilon cu 
flacără dublă și cu canal de evacuare gaze din oțel inoxidabil.

Temperatura maximă a aerului de uscare este de 90 de grade, iar 
eficiența este excelentă între 92 și 95%. Temperatura înaltă a aerului 
de uscare reduce consumul de energie cu până la 30%.

Încălzitoarele Antti sunt acum pregătite pentru a 
funcționa cu păcură regenerabilă
De la începutul anului 2022, am echipat Arzătoarele pe bază de 
ulei cu injectoare compatibile cu uleiurile vegetale hidrotratate 
(HVO). Injectoarele compatibile cu HVO (ulei vegetal hidrotratat) 
funcționează atât cu păcură regenerabilă, cât și cu ulei ușor. Păcura 
HVO se obține din deșeuri și din materiale rămase. Prin utilizarea 
păcurii regenerabile se pot reduce cu până la 90% emisiile de gaze 
cu efect de seră provenite din uscarea cerealelor.

CALITATE 
GARANTATĂ DE 
ANTTI

ARZĂTOARELE CU ULEI
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Antti oferă o gamă largă de soluții puternice pentru transport pentru procesarea oricărui tip de cereale. 

Transportoarele cu racleți pentru cereale deplasează și procesează cerealele în mod eficient, dar delicat, fără a produce daune. 
Elevatoarele Antti transportă cerealele foarte umede în mod constant și durabil. Datorită vârfului spațios, găleților fără fund cu 
forme corecte și vitezei adecvate a benzii, cerealele se vor afla în permanentă mișcare în orice fel de condiții.

Elevatoarele de mare capacitate din seria E sunt disponibile în cinci clase de putere diferite. Sunt disponibile distribuitoare, 
platforme de întreținere și scări după cum este necesar.

ELEVATOR E

MODEL E40/E40S E60/E60S  E80/E80S E100/E100S E120/E120S

CAPACITATE (T/H) 40 T/H 60 T/H 80 T/H 100 T/H 120 T/H

MOTOR (KW) ÎNĂLȚIME ELEVATOR (M)

3 11.2 - 15.7

4 16.2 - 20.7 11.2 - 14.7

5.5 21.2 - 26.7 15.2 - 19.7 11.2 - 14.7 11.2 - 11.7

7.5 27.2 - 34.7 20.2 - 26.7 15.2 - 19.7 12.2 - 16.7 11.2 - 13.7

9.2 27.2 - 32.7 20.2 - 24.7 17.2 - 19.7 14.2 - 16.7

11 33.2 - 34.7 25.2 - 29.7 20.2 - 23.7 17.2 - 19.7

15 30.2 - 34.7 24.2 - 34.7 20.2 - 26.7

ELEVATOARELE ANTTI  
VĂ FAC ZIUA MAI UȘOARĂ

ELEVATOARE
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NOU! SILOZURI ANTTI MARI
CU BAZĂ DREAPTĂ, DE ÎNALTĂ 
CALITATE

SILOZURILE CU BAZĂ DREAPTĂ

Pe lângă uscătoarele flexibile și rapide, Antti oferă în prezent și silozuri pentru cereale, de capacitate mare și de înaltă calitate. 
Au fost concepute astfel încât să nu necesite întreținere și să reziste în condițiile dure ale iernilor nordice. Oțelul special folosit 
pentru fabricarea silozurilor rezistă la sarcini de până la 917 kg/m3, calculate conform standardului Eurocode.

Silozurile Antti cu bază dreaptă se montează rapid cu ajutorul conectorilor. Se va realiza o formă în fundația din beton pentru 
spirala sau banda transportoare de descărcare. 

Silozurile pentru cereale se descarcă în timp scurt, iar baza situată deasupra solului previne problemele legate de infiltrarea apei. 
Se utilizează un șnec maturator pentru descărcarea completă a cerealelor.
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Siloz cu bază dreaptă  D10,6 Siloz cu bază dreaptă D12,1

VOLUME SILOZ CEREALE D10,6

NIVELURI ÎNĂLȚIME
M

VOLUM  
M³

6 9.2 664

7 10.1 763

8 11.2 861

9 12.3 960

10 13.4 1059

11 14.6 1157

12 15.7 1256

13 16.8 1354

14 17.9 1453

VOLUME SILOZ CEREALE D12,1

NIVELURI ÎNĂLȚIME
M

VOLUM  
M³

6 9.5 881

7 10.7 1010

8 11.8 1139

9 12.9 1267

10 14 1396

11 15.2 1525

12 16.3 1654

13 17.4 1783

14 18.5 1911

Ca echipamente opționale se pot utiliza podeaua ventilată și monitorizarea temperaturii
Podeaua ventilată garantează calitatea cerealelor cu ajutorul a 3 cabluri de temperatură, cu câte 4 senzori fiecare. Dacă 
temperatura din siloz crește, ventilatorul trimite aer către cereale prin podeaua ventilată pentru a răci cerealele. Fundația poate fi 
dreaptă dacă se utilizează o spirală de descărcare, situată sub podeaua ventilată.

Podeaua ventilată reduce volumul silozului cu 31 m³ Podeaua ventilată reduce volumul silozului cu 40 m³

• Capacitate șnec de descărcare 80 t/h, 3 trape intermediare

• Capacitate șnec vertical 80 t/h, înălțime de descărcare 5,7 m

• Capacitate șnec măturător 60 t/h

• Sarcină maximă plafon 1.500 kg

• Înălțime podea complet ventilată 351 mm, spațiu liber 306 mm

Date concrete:
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Silozurile pentru cereale cu conuri  
interioare de ventilație
Silozurile ventilate, de înaltă calitate, fabricate de Antti 
beneficiază de calitatea finlandeză încă de la structura din 
oțel. Vor menține în funcțiune atât mașina de recoltat, cât și 
uscătorul. Silozurile pentru cereale sunt prevăzute cu conuri 
interioare de ventilație. Cerealele pot fi răcite sau ventilate, 
iar silozul poate fi utilizat pentru depozitarea temporară a 
cerealelor proaspăt recoltate. Silozul este prevăzut cu supape 
pentru evacuarea aerului. Descărcarea se realizează cu 
ajutorul unui șnec sau cu transportor cu racleți.

Silozurile pentru cereale cu conuri interioare
Silozurile pentru cereale cu conuri interioare de la Antti 
sunt realizate din oțel special, de înaltă calitate. Selecția se 
realizează la fel ca la silozurile cu bază ventilată. Silozurile 
pentru cereale se descarcă în timp scurt, iar baza situată 
deasupra solului previne problemele legate de infiltrarea 
apei. Descărcarea se realizează fie cu spirală, fie cu bandă 
transportoare.

CONUL INTERIOR DE VENTILAȚIE VA ÎMBUNĂTĂȚI ATÂT  
TREIERAREA, CÂT ȘI USCAREA CEREALELOR.

SILOZURILE CILINDRICE POPULARE 
SUNT DISPONIBILE ȘI CU CONURI DE 
VENTILAȚIE

SILOZURILE CILINDRICE

VOLUME SILOZURI PENTRU CEREALE D5,3

NIVELURI ÎNĂLȚIME 
M

VOLUM   
M³

6 8.1 117

7 9.3 142

8 10.4 167

9 11.5 191

10 12.7 216

11 13.8 241

12 15 266

VOLUME SILOZURI PENTRU CEREALE D7,5

TIERS HEIGHT
M

VOLUME  
M³

6 8.7 227

7 9.8 278

8 11 330

9 12.1 381

10 13.3 432

11 14.4 483

12 15.5 534
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Calitate finlandeză  
chiar de la structura de oțel
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Silozurile noastre pătrate sunt realizate din elemente prefabricate cu profil orizontal, 
care pot fi asamblate în timp foarte scurt. Silozurile pe bază de module pot fi mărite  
cu ușurință.

NIVELURI

BAZĂ SILOZ 3 X 3 BAZĂ SILOZ 3 X 2.5 BAZĂ SILOZ 2.5 X 2.5 BAZĂ SILOZ 2.5 X 2

VOLUM  
M3

ÎNĂLȚIME  
M

VOLUM 
M3

ÎNĂLȚIME  
M

VOLUM 
M3

ÎNĂLȚIME  
M

VOLUM 
M3

ÎNĂLȚIME  
M

3 30.0 4.33 24.4 4.33 20.4 4.08 16.5 4.07

4 38.3 5.19 31.3 5.19 26.2 4.94 21.2 4.93

5 46.6 6.05 38.2 6.05 32.0 5.80 25.9 5.79

6 54.9 6.91 45.1 6.91 37.8 6.66 30.6 6.65

7 63.2 7.77 52.0 7.77 43.6 7.52 35.3 7.51

8 71.5 8.63 58.9 8.63 49.4 8.38 40 8.37

9 79.8 9.49 65.8 9.49 55.2 9.24 44.7 9.23

10 88.1 10.35 72.7 10.35 61.0 10.10 49.4 10.09

11 96.4 11.21 79.6 11.21 66.8 10.96

12 104.7 12.07 86.5 12.07 72.6 11.82

13 113.0 12.93 93.4 12.93 78.4 12.68

14 121.3 13.79 100.3 13.79 84.2 13.54

SILOZURI PĂTRATE

A B C D E BAZĂ 
M3

SILOZ/NIVEL 
M3

2110 2110 1075 1235 195/160 1.6 3.8

2110 2600 1315 1475 195/160 2.4 4.7

2600 2600 1300 1495 195 3 5.8

2600 3110 1555 1750 195 3.7 6.9

3110 3110 1555 1750 195 5.1 8.3

ANTTI FURNIZEAZĂ ȘI SILOZURI 
PĂTRATE DE ÎNALTĂ CALITATE

SILOZURILE PĂTRATE
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De asemenea, Antti oferă o gamă variată de echipamente opționale menite să crească randamentul activității dumneavoastră și 
să completeze sistemul de uscare conform preferințelor pe care le specificați. De exemplu, prefiltrul, instalația de desprăfuire sau 
țevile de alimentare. Contactați reprezentanții Antti pentru mai multe informații sau accesați website-ul nostru la antti.fi.

Completați uscătorul Antti cu o cuvă de alimentare care va dirija cerealele către transportor într-un mod foarte eficient. 
Antti oferă cuve de alimentare moderne, disponibile în cinci modele, cu o gamă de dimensiuni între 4,6 și 22,2 m3. Cuvele de 
alimentare pot fi conectate la toate sistemele de uscare Antti.

CUVE CU BANDĂ TRANSPORTOARE

VOLUM
M³

VOLUM MAX. CU 
SOCLU DE 5 M

MOTOR (KW) LA DIVERSE NIVELURI DE PUTERE ALE BENZII TRANSPORTOARE

60 T/H (KTG) 60 T/H (KTIG) 80 T/H (KTIG) 100 T/H (KTIG)

3X3 4.6 31.6 3 4 5.5 7.5

3X4 7.1 43.1 4 4 5.5 7.5

3X5 9.1 54.1 4 5.5 7.5 7.5

3X6 12.2 66.2 4 5.5 7.5 7.5

3X8 17.2 89.2 5.5 5.5 7.5 9.2

3X10 22.2 112.2 5.5 7.5 7.5 9.2

În condițiile dure se observă calitatea echipamentelor  
care realizează uscarea cerealelor!

CUVE GRAVITAȚIONALE DE   
2.1 M3

CUVE GRAVITAȚIONALE DE 2.5X5  
(10 M3), 3X5 (16 M3), 3X6 (16.8 M3)

SĂ CIRCULE CEREALELE

CUVE DE ALIMENTARE

CUVE GRAVITAȚIONALE

 VOLUM M³ VOLUM MAX. CU 
SOCLU DE 5 M, M³

 2,5X5  10 67.5

 3X5  16 86

 3X6  16.8 100.8
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INSTRUIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Antti oferă informații, ajutor și instruire
Clienții Antti beneficiază atât de echipamente de uscare de 
înaltă calitate, cât și de servicii de asistență tehnică: Toți 
noii deținători de produse Antti au ocazia de a se familiariza 
cu tehnologia de ultimă oră. Experții noștri locali vă vor 
învăța cum să utilizați uscătorul pentru cereale la capacitate 
maximă.

De la construcție și montare până la funcționare și 
întreținere, vă arătăm tot ceea ce trebuie să știți despre noul 
dumneavoastră utilaj.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați reprezentanții 
noștri locali. Accesați website-ul nostru pentru a găsi 
reprezentantul cel mai apropiat de dumneavoastră. De 
asemenea, website-ul nostru vă pune la dispoziție numeroase 
informații, noutăți, recomandări și broșuri.

Prin lucrările de întreținere mențineți  
uscătorul în stare optimă
Prin întreținerea periodică, uscătorul rămâne în cea mai 
bună stare de funcționare. Întreținerea este asigurată de 
reprezentanții locali. Concentrați-vă asupra aspectelor 
importante și lăsați experții să se ocupe de uscătorul 
dumneavoastră.

Utilizați piesele de schimb originale pe care vi le furnizăm 
pentru ca uscătorul dumneavoastră să funcționeze la capacitate 
maximă în fiecare an. Piesele originale Antti au un raport bun 
calitate/cost. Pentru toate lucrările și piesele de schimb originale 
se oferă o garanție cu durata de un sezon.

FABRICA ANTTI SE AFLĂ LA DIS-
POZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ
Antti Teollisuus 

+358 2 774 4700

Catalog online Antti 

kauppa.antti.fi/en

Website Antti 

languages.antti.fi/ro/
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Catalog online Antti 

kauppa.antti.fi/en
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Compania Antti a fost înființată în Kuusjoenperä în 1952, când o fierărie cu un singur 
angajat a învățat formula de supraviețuire după un început greu: ascultați-vă clienții cu 
atenție. Și începeți să lucrați fără amânare. Chiar și în prezent, succesul afacerii de familie 
Antti în calitate de partener pentru fermieri are la bază același principiu.

După mai multe decenii de activitate, putem afirma cu mândrie că sistemele noastre 
de uscare se bazează pe tehnologia de ultimă oră în industrie, rolul lor fiind de a înlesni 
munca fermierilor, ajutându-i totodată să obțină profituri mai mari. Iar dacă întâmpinați 
probleme atunci când utilizați produsele noastre, vom veni cu soluții care să satisfacă 
cerințele clienților noștri.

Lucrăm pentru ca dumneavoastră să puteți realiza mai mult. Prin produsele de calitate și 
serviciile eficiente oferite de Antti, va fi mult mai ușor să vă îndepliniți activitățile zilnice. 
Contactați-ne și vă garantăm că veți observa diferența.

Producător
ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89 
FI-25340 Kanunki 
FINLAND 
Tel. +358 2 774 4700 
www.antti.fi

Suport Vanzari
SOUTH EAST EUROPE  
SALES MANAGER  
ANTTI-TEOLLISUUS
Dorin Berke 
Mob. +4 0742 200 201 
dorin.berke@antti.fi
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Vânzări
SC DERBY PERFORMANCE SRL
Calin Marius-Ion - Director General 
Tel. +4 0755 012 111 
derbyperformance@gmail.com 
office@derbyperformance.ro

Sanandrei, str. Tineretului nr.32 
307376 Timis  
www.derbyperformance.ro

Producător
ANTTI-TEOLLISUUS OY
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Compania Antti a fost înființată în Kuusjoenperä în 1952, când o fierărie cu un singur 
angajat a învățat formula de supraviețuire după un început greu: ascultați-vă clienții cu 
atenție. Și începeți să lucrați fără amânare. Chiar și în prezent, succesul afacerii de familie 
Antti în calitate de partener pentru fermieri are la bază același principiu.

După mai multe decenii de activitate, putem afirma cu mândrie că sistemele noastre 
de uscare se bazează pe tehnologia de ultimă oră în industrie, rolul lor fiind de a înlesni 
munca fermierilor, ajutându-i totodată să obțină profituri mai mari. Iar dacă întâmpinați 
probleme atunci când utilizați produsele noastre, vom veni cu soluții care să satisfacă 
cerințele clienților noștri.

Lucrăm pentru ca dumneavoastră să puteți realiza mai mult. Prin produsele de calitate și 
serviciile eficiente oferite de Antti, va fi mult mai ușor să vă îndepliniți activitățile zilnice. 
Contactați-ne și vă garantăm că veți observa diferența.

Vânzări
SC GREEN EXPERT SRL
Viorel Tabacaru – Director General 
Tel. +4 0744 594 543 
office@greenexpert.ro

Str. Constantin pop, nr. 8 
707366 BUDAI, jud. IASI 
www.greenexpert.ro
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FINLAND 
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www.antti.fi
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Contactați-ne și vă garantăm că veți observa diferența.

Vânzări
SMART AGRO MACHINES SRL
Ciprian Popa - Director General 
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Strada Suișului 6, 
Oradea, Romania 
www.s-a-m.ro
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