
O corte transversal da tremonha mostra o fluidificador em uso.

Aeração de 
material

Vibração de parede

Ar comprimido

Para OEMs ou remanufaturas, esta é uma NOVA 
ferramenta com a qual incorporar a família de 
fluidificadores Solimar ao seu silo, depósito ou tremonha, 
permanecendo do lado de fora do recipiente.  O Fast-Fit™ 
Kit requer uma abertura mínima e funciona com quase 
todos os tipos de aplicações – até as que possuem um 
raio estreito. O kit contém tudo o que for necessário para 
uma aeração de superior qualidade – basta adicionar ar. 

Compatível com material
Borracha de silicone na cor azul ou branca (aprovada 

pela FDA) ou borracha de EPDM preta ou branca - 
temperaturas de até 230 °C (450 °F).

Componentes do kit Mostrado 
com a ferramenta de instalação.

Características do design

• Utilizado com o fluidificador de silos de 
propriedade da Solimar não fica obstruído, 
endurecido nem rachado 

• Minimamente invasivo – requer um furo de 50 
mm (2 pol.) (o mini fluidificador requer um furo de 
2,85 cm (1 1/8 de polegada/29 mm)

• Fornece uma vedação perfeita sem nenhum 
vazamento de material ou de ar

• Ideal para silos, depósitos e tremonhas que têm 
um raio justo

• Usar com tremonhas planas ou cônicas

• Placa de alinhamento padrão de aço inoxidável 
para aplicações alimentícias

DISPONÍVEL PARA A SÉRIE 4300 E MINI FLUIDIFICADOR

KIT FAST-FIT™ 
(FAST-FIT™ KIT)

FÁCIL INSTALAÇÃO, PELO LADO DE FORA

INSISTA EM DISCOS 
GENUÍNOS SOLIMAR COM 
A MARCA COMERCIAL DO 
RADIAL RIDGE DESIGN.

Kit Fast-Fit™ instalado
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KIT FAST-FIT™ (FAST-FIT™ KIT)
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

4. Dobrar e inserir o disco do fluidificador no 
orifício de instalação.

5. Instalar a placa de alinhamento Fast-Fit™ no cabo 
(ou tubo) de retenção e no depósito com o ombro 
posicionado para fora.  Centralizar a placa de 
alinhamento no furo de montagem, alinhando-a na 
posição vertical com a seta apontando para baixo.

6. Mantendo o cabo de retenção seguro, deslizar 
a arruela de vedação Fast-Fit™ e a arruela do 
fluidificador sobre o cabo de retenção e sobre a 
haste. Em seguida, deslizar a porca sobre o cabo 
de retenção e atarraxar na haste.

7. Apertar o fluidificador especificado com torque de 
35 NM (25 pés lb) e retirar o cabo de retenção.

1. Série 4300 - fazer um furo de 50 mm (2 pol.) no local de montagem do fluidificador. 
Mini fluidificador - fazer um furo de 29 mm (1 1/8 de pol.) no local de montagem do fluidificador.

2. Tirar as rebarbas do furo por dentro e por fora.

3. Atarraxar o fluidificador (Série 4300) no cabo de retenção ou em uma pestana de tubo de NPT de 0,6 
cm (1/4 de pol.) de comprimento somente com aperto manual. (Para o mini fluidificador usar uma 
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