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SUPER FACA DE AR DE ALUMÍNIO KIT DE ABRAÇADEIRAS MODELO 110900 
 

 
 
 
 
A finalidade deste kit é juntar duas 
Super Facas de Ar em Alumínio 
EXAIR de comprimentos  mais longos.  
A Super Facas de Ar em Alumínio Kit 
de abraçadeiras Modelo 110900  
consiste de:    
   
(1) Barra de Junção Superior   
(1) Barra de Junção Inferior   
(4) 1/4-20 x 5/8"  Parafusos com Aba   
(4) 1/4-20 x 1-1/4" Parafusos com Aba   

 
Instruções de montagem: 

1. Determine quais extremos das Super Facas de Ar  que irão ser juntados. 

2. Remova os últimos dois parafusos de aba de cada Super Faca de Ar no final onde eles serão unidos  

3. Faça conexões seguras para o plugues  (já fornecidos nas Super Facas de Ar )  instalados nos extremos das Super 
Facas de Ar  onde eles serão unidos pela Abraçadeira. 

4. Posicione os extremos das Super Facas de Ar e junte com os parafusos removidos.  

5.  Ponha a barra de junção superior (tem quatro buracos) em cima das duas Super Facas de Ar adjacentes. Emparelhe 
os buracos da barra de junção aos buracos das Super Facas de Ar  onde os parafusos originais ficavam situados. 

6.  Ajunte os parafusos de aba (4) de 1/4-20 x 1-1/4"  pela barra de junção superior e nas Super Facas de Ar . (Nota: 
não aperte). 

7.  Dar uma sacudidela de 180 graus na montagem da Super Faca de Ar  de forma que o lado oposto fique para cima. 

8. Coloque a Barra de junção de inferior (tem seis buracos) uniformemente em cima da junta das duas Super Facas de 
Ar . Tenha certeza que todos os buracos estejam alinhados corretamente nas Super Facas de Ar. 

9. Ajunte o parafuso de Aba(4) 1/4-20 x 5/8"  pela barra de junção inferior e nos buracos de parafuso nas Super Facas 
de Ar . (Nota: não aperte). 

10. Tenha certeza que as duas Super Facas de Ar  estejam alinhadas uma a outra  e estejam posicionadas com seus 
extremos ajustados. Aperte todos os parafusos de Aba em 7.5 pés lbs.   

11. Remova o plugue das entradas de ar comprimido no fundo das facas de ar, na junta onde a abraçadeira inferior fica 
situada. 

12. Instale adaptadores de 1/4-18 NPT a fim de  permitir o fornecimento de ar comprimido de maneira correta. 

13. A montagem da Super Faca de Ar está agora pronta para instalação na aplicação. 

 

Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate: 
 
 Henderson Indústria e Comércio Ltda  
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003  
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil 
Tel: (11) 4399.2992 ▪ Fax: (11) 4341.5535 
E-mail: Henderson@henderson.com.br 
Henderson Indústria e Comércio Ltda.  
Telefone: (11) 4399.2992  

 
11510 Goldcoast Dr. ▪ Cincinnati, OH, USA 45249-1621  
(513) 671-3322 ▪ FAX (513) 671-3363 ▪ E-mail: techelp@exair.com 

Adaptadores
de ar comprimido 
(não fornecidos) 

Parafusos 

Barra de Junção Inferior

Super Faca de Ar EXAIR “B” 

Super Faca de Ar EXAIR “A” 

Plugue do Tubo 

Barra de Junção Superior

Parafusos 
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