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Rakenne ja toiminta 

Antti 50-elevaattori on putkirunkoinen kuPpieleVaattori. Elevaat-
toriputket ovat 1,5 mm galvanoiduå- ta-  träslevystä. Putkiosat yhdiste-
tään toisiinsa pantaliittimillä. Kupit on kiinnitetty mutteriruuveilla 
nailonvähvisteiseen kumihihnaan. Hihnan alkukiristystä varten on tdi-
sessa elevaattoriputkessa luukku. Jälkikiristys suoritetaan yläpään akse-
lista vakiovarusteena olevan nostimen avulla. 

Vilja voidaan johtaa elevaattoriin joko kuppien nousu- tai paluu-
puolelle tahi joininalle kummalle sivulle. 

Moottori on sijoitettu elevaattorin yläpäähän. Alapäässä on palo-
iuokituksen vaatima elevaattorin 

Elevaattorin puhdis tusta varten on alapään sivussa 2 luukkua. 

Mittoja 	 , 
Elevaattorin tehollinen korkeus 	  10 m 

alapään pituus 	  74,4 cm 
leveys 	ilman varolaitetta 	  24 „ 
korkeus 79,2 	„ 

putken läpimitta 	  20 	„ 
hihnan leveys 	  130 mm 
kupin leveys 	  125 	„ 

Moottori 	(1 500 r/min) 	  3,0 kW 

Arvostelu 

Antti 50-elevaattori on putkirunkoinen kuppielevaattori. Elevaat-
torin alapäässä on varolaite. 

Koetus suoritettiin esisarjasta otetulla koneella 1976-11-30. 
Kokeissa mitattiin elevaattorin nostotehot ja tehon tarpeet syötön 

vaihdellessa. Pitempiaikaista käyttö- ja kestävyyskoetta ei suoritettu. 
Koeviljana käytettiin vehnää, jonka kosteus oli 13,0 % ja hehtolit-

ran paino 82,3 kg. 
Tuloksia mittauksista esitetään taulukossa 1. 
Elevaattoreiden nostoteho on aina hyvin suuressa määrin riippu-

vainen viljan laadusta. Kokeissa ollutta hyvänlaatuista viljaa käyttäen 
saatiin elevaattorin suurimmaksi nostotehoksi sekä paluu- että nousu-
puolelle syötettäessä n. 50 000 kg tunnissa. 

Nostoteho on jokseenkin riippumaton siitä, kummalle puolelle vil-
ja syötetään. Paluupuolelle syötettäessä tehon tarve on jonkin verran 
suurempi ja hyötysuhde jonkin verran pienempi kuin saman nostotehon 
saavuttamiseksi nöusupuolelle syötettäessä. _ 
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Taulukko 1. Antti 50-elevaattorin koetustuloksia 
Table 1. Test results of Antti 50 grazn elevator 

Nostoteho 
The-01;01mi rate 

kg/h 

Tehon tarve 
Power required 

kw 

Hyötysuhde 
Toto! efficienco 

Syöttöluukun 
avautuma 

Sbutter opening 

mm 

Viljan syöttö elevaattoriin: 
Grain intake ts the elepator: 

A = kuppien nousupuolelle 
to the lifting side et the backets 

B = kuppien paluupuolelle 
te the rotuni side of the bucheir 

Elevaattorin tehollinen korkeus 10 m 
29 100 2,16 36,7 200 
40 700 2,72 40,7 300 
46 000 2,96 42,3 350 I 

50 200 3,20 42,7 400 

18 200 2,0 24,8 100 
37 400 2,8 36,4 150 
50 800 3,6 38,4 200 

Paluupuolelle syötettäessä syöttöluukkua on tarpeen avata vain 
noin puolet siitä määrästä, minkä sama nostoteho vaatii nousupuolelle 
syötettäessä. 

Antti 50-elevattori soveltuu hyvin viljan ja siementen nostoon. 
Kestävyyskoetusta ei suoritettu. 
The functional performance of Antti 50 grain elevator is good. 
The durability test has not been carried out. 

Helsinki 1977-02-15 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Valmistajan ilmoituksen mukaan: 
Vakiovarusteisiin kuuluu: sähkömoottori (Strömberg), 3-tie-jakaja, kuppi-

hihnan liitäntä- ja kiristyslaitteet, alinopeuden vartija ja kaatosuppilon kärkiosa. 
Lisävarusteet: puhdistusharja, takasuppilo ja suppilo sivulta syöttöä varten. 
Elevaattori hinnoitellaan myöhemmin ja se tulee myyntiin syksyllä 1977. 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien tietojen 
syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia 
ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 

erikseen antamaa kiljallista lupaa. 
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