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A HARRIS SABE COMO É 
DIFíCIL CUMPRIR BEM AS 
TAREFAS DO DIA-A-DIA...
POR ISSO FAZEMOS 
QUESTãO EM EQUIPAR OS 
PROFISSIONAIS COM OS 
MELHORES PRODUTOS 
Há MAIS DE 100 ANOS.

CORTE SOLDA BRASAgEM SOLDA BRANDA

Todo dia a Harris assume o compromisso de produzir a melHor e mais compleTa linHa de 

ferramenTas indusTriais no mundo. por quê? porque os profissionais buscam conTinuamenTe 

resulTados superiores. as ferramenTas cerTas, produzidas pela Harris, proporcionam a garanTia 

de TrabalHos bem feiTos, sempre. nós permanecemos fazendo o nosso melHor, para que você 

possa fazer o seu. em direçÃo da melHor e mais compleTa linHa de produTos indusTriais, siga os 

profissionais – escolHa Harris.
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THE HARRIS 
PRODUCTS gROUP

The Harris products group nasce a partir da fusão da Harris calorific com a J.W. 
Harris, na época 2 dos principais nomes da indústria de materiais e equipamentos 

para corte e solda. The Harris products group é líder mundial em consumíveis para brasagem, 
soldagem e equipamentos para corte e reguladores de pressão e vazão de gases para solda.

1889
John Harris inventa o primeiro 
maçarico de corte pelo processo 
oxi-gas.

1904
Harris exibe sua invenção na World’s fair 
em st. louis, missouri.

1905
John Harris estabelece a The Harris calorific 
company. Harris continua a aperfeicoar seus 

maçaricos a gás e inicia a fabricação de 
acessórios e regulares de pressão para gases.

1926
a u.s. Welding co. de minnesota  adquire a Harris 
calorific e torna-se parte da emerson electric co. 
em 1973.

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950

the harris products group

1914
Joseph (Joe) W. Harris funda a J.W. Harris company, 
especializando-se na distribuição e reparo de peças 
especias para veículos automotivos e agrícolas. 
posteriormente ocorre a expansão para ligas e 
acessórios para solda.

The Harris products group é uma subsidiária integral da lincoln electric company. 
a lincoln possui 47 unidades de produção, incluindo operações e joint-ventures em 

20 países e uma rede internacional de distribuidores e escritórios de vendas, abrangendo mais 
de 160 países.

o sistema de gestão da Harris no brasil é integrado e certificado segundo as seguintes normas:
nbr iso 9001 
nbr iso 14001 
oHsas 18001
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dzierzonow, polônia

1960-1980
ambas as Harris, separadamente, expandem
sua atuação pelo mundo.

UniDaDES DE PRODUçãO
com base em mason, ohio, The Harris products group 
possui cinco unidades de produção em quatro países e 
uma rede internacional de distribuidores e escritórios de 
vendas, abrangendo mais de 90 países. 

gainesville, georgia, euaTijuana, méxico

mason, ohio, eua

sao paulo, brasil

1990
a lincoln electric adquire da 

emerson a Harris calorific.

2005
a lincoln electric adquire a empresa 

privada J.W. Harris.

2008
The Harris products group 

adquire a brastak no brasil.

2012
a Harris introduz seu plano de garantia 7 anos 

e lança o regulador modelo 25gX.

2006
ocorre a fusão entre a Harris 

calorific e a J. W. Harris, 
criando The Harris products 

group.1960 1970 1980 2000 2010
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reguladores Harris são projetados e fabricados de acordo com os padrões internacionais mais recentes:
en iso 2503 para reguladores de pressÃo para cilindros 
en 13918 para reguladores de fluXo para cilindros
manÔmeTros conforme en 562

Todos os reguladores de pressão Harris para uso industrial tem instalados uma cápsula de alta pressão com assento de pTfe (Teflon). 
essa cápsula, por ser uma peça única, apresenta baixa manutenção e fácil substituição. É produzida exclusivamente na planta dos eua de maneira totalmente 
automatizada e com alta precisão, sendo uma referência mundial em tecnologia. apresenta melhor eficiência na transferência entre as câmaras de pressão - 
alta para a baixa, com menor perda de carga e maior eficiência no aproveitamento dos gases.  essa característica favorece a utilização de gases a pressões 
de entrada muito baixas, como no caso de  gases em final de cilindros, evitando que se devolvam os cilindros ainda com quantidades significativas de gás, o 
que significa economia e redução de custos. um filtro de aço inox sinterizado em sua na entrada das cápsulas  evita a passagem de impurezas que possam 
danificar o regulador.
nos reguladores para uso de gases de solda (argônio e co 2) com indicadores em lpm (litros por minuto), as cápsulas Harris possuem alta sensibilidade, 
cortando a vazão de gás quando a pressão na saída atinge em torno de 1bar, enquanto nos reguladores comuns essa pressão é em torno de 3,5 bar.  isso 
representa menor pressão estática entre o regulador e a solenoide da máquina de solda, reduzindo-se a purga de gás na abertura do arco elétrico, gerando 
uma economia de gás que por vezes chega a mais de 50%.
Todos os reguladores trazem uma válvula interna de segurança para o diafragma, podendo ainda contar com uma segurança extra através do irv – internal 
relief valve (válvula de alívio), que libera a passagem de gás quando a pressão de entrada supera os limites estabelecidos para uso do regulador. os 
reguladores com esse sistema de segurança adicional recebem a letra “d” em seus códigos.
Todos reguladores são fornecidos com conexões de entrada e saída de acordo com as normas brasileiras.

• Assento, encapsulado com filtro interno
• Válvula de segurança de descarga interna (IRV), com assento automaticamente
retificável, à prova de manipulação

A Harris desenvolve produtos feitos para
durar. Por isso oferece 7 anos de garantia*

em sua linha de reguladores.

REgULADORES

*Limitado contra defeitos de fabricação
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25
GX siMpLes estÁgio coM 2 MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS
MÁX. PRESSÃO 

DE ENTRADA 
(bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA      

(bar)

MÁX.
VAZÃO DE 
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE

TRABALHO (bar)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE ENTRADA 

(bar)

25gX-1.5-ac acetileno 25 0 - 1.5 52 0 - 2.5 0 - 40
25gX-4-lp glp 25 0 - 4 25 0 - 6 0 - 40
25gX-d10-oX oxigênio 230 0 - 10 170 0 - 16 0 - 315
25gX-d10* argônio, co2, nitrogênio, ar, metano 230 0 - 10 170 0 - 16 0 - 315
25gX-ad-10* Hélio, Hidrogênio 230 0 - 10 170 0 - 16 0 - 315
25gX-d15-oX oxigênio 230 0 - 15 275 0 - 25 0 - 315
25gX-d15* argônio, co2, nitrogênio, ar, metano 230 0 - 15 275 0 - 25 0 - 315
25gX-ad-15* Hélio, Hidrogênio 230 0 - 15 275 0 - 25 0 - 315

MODELO

REgULADORES DE PRESSãO

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO
perfeito para trabalho profissional pesado.

- pressão de entrada máxima de 230 bar
- vazão suficiente para cortar aço até 400 mm de  espessura
- um diafragma grande Ø 70mm estabiliza a pressão de trabalho
- baixa pressão de saída gerando alta economia de gás
- disponível em diversas pressões de saída e vazões

TRADIÇãO
Hoje as empresas exigem equipamentos robustos e de 
qualidade, para ser usados em ambientes de trabalho pesado 
e que sejam projetados para durar. a tecnologia comprovada 
do modelo 25 fez dele o carro-chefe da linha de reguladores 
Harris.

as empresas dependem dele para um desempenho consistente 
e confiável.

Trouxemos tudo o que temos de melhor em performance 
para o modelo 25. além de manopla de ajuste suave, grandes 
mostradores que facilitam a leitura. e para suportar nossa 
garantia de qualidade oferecemos a garantia de 7 anos.

projetamos o melhor equipamento que o dinheiro pode comprar 
há mais de 100 anos.

25 GX

Obs.: O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.
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70

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO
DE ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE 
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE TRABALHO 

(bar)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE ENTRADA 

(bar)

br-71 acetileno 25 0 - 1,5 31 0 - 2,5 0 - 40
br-71 oxigênio 230 0 - 10 147 0 - 16 0 - 315
br-73 glp 25 0 - 4 16 0 - 6 0 - 40
br-76 nitrogênio 230 0 - 10 158 0 - 16 0 - 315

MODELO

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

Trabalhos médios de corte, aquecimento, soldagem e brasagem, 
como os realizados em caldeirarias, indústrias mecânicas e 
metalúrgicas.

- pressão máxima de entrada de 230 bar, adequada aos cilindros 
utilizados no brasil que têm 200 bar de pressão
- vazão suficiente para cortes de aço de até 200 mm
- manômetros de pressão em bar e psi
- ajuste suave e preciso
- corpo em latão forjado para máxima resistência
- capa de latão cromado: mais segurança e durabilidade
- filtro sinterizado em aço inoxidável interno
- válvula de segurança interna no diafragma, evitando
  avarias de manuseio
- manopla em metal: maior robustez e controle

82
9 siMpLes estÁgio seM MaNÔMetro (MicroMÉtrico)

CÓDIGO VERSÃO GÁS MÁX. PRESSÃO
DE ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA      
(bar)

MÁX. VAZÃO DE AR 
(m3/h)

829-1.5-ac micrométrico acetileno 25 52 0 - 2.5

829-3.5-lp micrométrico glp 25 25 0 - 6

829-8-oX micrométrico oxigênio 230 112 0 - 6

MODELO

- corpo de latão forjado, proporcionando resistência máxima
- pressão de entrada máxima de 230 bar
- vazão suficiente para cortar aço até 400mm de espessura
- um diafragma grande Ø 70mm estabiliza a pressão de trabalho
- Tampa cromada e durável
- pressão do cilindro mostrada no indicador com tampa de policarbonato
- pressão de saída ajustada girando-se a manopla na tampa calibrada

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

corte para trabalho pesado, projetado para aplicações
industriais em condições de trabalho difíceis
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50
siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO
DE ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO DE 
SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE 
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE TRABALHO 

(bar)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE ENTRADA 

(bar)

br-51 acetileno 25 0 - 1,5 7 0 - 2,0 0 - 27
br-52 oxigênio 230 0 - 10 40 0 - 16 0 - 315
br-53 glp 25 0 - 4 13 0 - 6 0 - 40

MODELO

- pressão máxima de entrada de 230 bar, adequada aos cilindros
  utilizados no brasil que têm 200 bar de pressão
- vazão suficiente para cortes de aço de até 100 mm
- manômetros de pressão em bar e psi
- Tamanho pequeno e econômico
- ajuste suave e preciso
- corpo em latão forjado para máxima resistência
- capa de latão forjado e usinado: mais segurança e
  durabilidade
- filtro sinterizado em aço inoxidável interno
- válvula de segurança interna no diafragma, evitando
  avarias de manuseio
- manopla em metal: maior robustez e controle

Trabalhos leves de corte, aquecimento, soldagem e brasagem, 
como os realizados em indústrias mecânicas e oficinas de ma-
nutenção e reparo.

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

81
8 siMpLes estÁgio seM MaNÔMetro (MicroMÉtrico)

CÓDIGO VERSÃO GÁS MÁX. PRESSÃO DE
ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO DE
SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

818-1.5-ac micrométrico acetileno 25 0 - 1.5 30

818-4-lp micrométrico glp 25 0 - 4 16,5

818d-10-oX micrométrico oxigênio 230 0 - 10 155

818d-10* micrométrico argônio, co2, nitrogênio,
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 230 0 - 10 155

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- pressão de entrada máxima de 230 bar
- vazão suficiente para cortar aço até 200mm de espessura
- ajuste suave de alta precisão
- conexão de entrada lateral
- pressão do cilindro mostrada no indicador com tampa de policarbonato
- pressão de saída ajustada, girando-se a manopla na tampa calibrada

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

corte, aquecimento e soldagem trabalho médio
projetado para todas as aplicações industriais nas condições de 
trabalho mais difíceis

MODELO



www.harrisproductsgroup.com
www.harris-brastak.com.brTURN TO THE PROS12 The harris ProducTs GrouP

REgULADORES DE PRESSãO 
DE ALTO DESEMPENHO

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros - diafragMa de aÇo iNoXidÁVeL

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO
DE ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO DE 
SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(bar)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

825ds-25* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 230 0 - 25 350 0 - 40 0 - 315

825ars-40* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 230 0 - 40 400 0 - 60 0 - 315

825ars-50 argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 230 0 - 50 450 0 - 100 0 - 315

825ds-20 argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 230 0 - 20 300 0 - 40 0 - 315

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- corpo de latão forjado
- pressão máxima de entrada 230 bar
- diaframa de aço inoxidável
- vazão de oxigênio suficiente para cortar aço até 400 mm de espessura
- um diaframa grande ø70mm estabiliza a pressão de trabalho
- entrada lateral (vertical opcional)

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

Todas as aplicações onde for necessária uma pressão de saída alta
ideal para corte a plasma de alta pressão

MODELO

82
5

DS
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87
00

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros para aLta pressÃo

CÓDIGO GÁS MÁX.  PRESSÃO DE 
ENTRADA(bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(bar)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

8700 3000psi* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 205 330 0 - 280 0 - 400

8700 4500psi* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 300 330 0 - 400 0 - 400

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- pressão máxima de entrada 300 bar
- válvula encapsulada de uma peça com sedes de cTfe e filtro interno
- diafragma de elastômero para maior durabilidade
- manopla ergonométrica para facilitar regulagem

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

projetado para operar em cilindro de alta pressão.
Todos os modelos para ar e gás são do tipo de auto-alívio
as aplicações típicas incluem testes de alta pressão, carregamento
de acumuladores e pressurização de pneus de aeronaves

MODELO

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros para operaÇÕes especiais

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(bar)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

8700 3000psi* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 205 330 0 - 280 0 - 400

8700 4500psi* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 300 330 0 - 400 0 - 400

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- regulador de alta vazão e alta pressão
- pressão máxima de entrada 380 bar
- projeto de sede encapsulada em uma peça com filtragem de
  10 microns
- Tecnologia de retro-alimentação. o regulador tem um sensor que
   monitora constantemente a pressão de saída abrindo e fechando a
   válvula do regulador para manter uma pressão interna balanceada.
   o resultado é uma pressão de saída constante, independentemente
   da taxa de vazão ou condições da pressão de entrada

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO
gases de assistência para laser, e manifolds de alta pressão

MODELO

75
0

HP
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98
7 siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros para aLta pressÃo

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(bar)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

987s-100m* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 205 330 0 - 280 0 - 400

987as-170m* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 300 330 0 - 400 0 - 400

climaTesTer nitrogênio 300 0 - 55 120 0 - 70 0 - 400

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- pressão máxima de entrada 300 bar
- diafragma de aço inoxidável no primeiro estágio - sem contaminação interna
- sede da cápsula de alta pressão com superfície de vedação de Kel-f (cTfe).
- corpo e tampa de latão forjado resistente à corrosão
- bucha da tampa em bronze e parafuso T em aço inoxidável
- conexão de entrada de alta resistência - rosca de 15 mm com vedação 
  metal com metal.
- a saída é uma conexão para tubo de cobre com diâmetro externo de 1/4”.
- modelos disponíveis para todos os gases comprimíveis não-corrosivos
- mesmo regulador usado para gases leves sem vibração

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

projetado para operar com cilindro de alta pressão
Testes de alta pressão, carregamento de acumuladores, pressurização
de pneus de aeronave, refinarias de petróleo, usinas químicas,
laboratórios de pesquisas e indústria em geral
ideal também para manifolds de alta pressão

MODELO

H
25

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros - diafragMa eM aÇo iNoXidÁVeL

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(bar)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

H25ds-15 * argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 15 450 0 - 25 0 - 400

H25ds-25 * argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 25 500 0 - 40 0 - 400

H25ars-40 * argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 300 0 - 40 720 0 - 60 0 - 400

- corpo em latão forjado;
- pressão máxima de entrada de 300 bar;
- cápsula de alta pressão com assento em
   Kel-f (cTfe) na superfície de vedação;
- vazão de ar acima de 700 m3/h;
- válvula externa de alívio de segurança.

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

desenvolvido especialmente para aplicações de altas vazões.
ideal para alimentação de sistema de corte a plasma e laser.

MODELO

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.
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35
10

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros para MaNifoLd
para aLta VazÃo

CÓDIGO GÁS
MÁX. PRESSÃO 
DE ENTRADA 

(PSIG)

FAIXA DE 
PRESSÃO DE 
SAÍDA (PSIG)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (PSIG)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(PSIG)

CONEXÃO DE
ENTRADA CONEXÃO DE SAÍDA

3510-15-lH gás combustível 400 0 - 15 30 400 1,00-11,5 nps lH (f) 1,00-11,5 nps lH (m)

3510-125-lH* gás combustível 3000 0 - 125 200 4000 1,00-11,5 nps lH (f) 1,00-11,5 nps lH (m)

3510-200-lH* gás combustível 3000 0 - 100 400 4000 1,00-11,5 nps lH (f) 1,00-11,5 nps lH (m)

3510-15-rH* gás industrial** 3000 0 - 15 30 4000 1,00-11,5 nps rH (f) 1,00-11,5 nps rH (m)

3510-125-rH* gás industrial** 3000 0 - 125 200 4000 1,00-11,5 nps rH (f) 1,00-11,5 nps rH (m)

3510-200-rH* gás industrial** 3000 0 - 100 400 4000 1,00-11,5 nps rH (f) 1,00-11,5 nps rH (m)

- capacidade: Trabalho pesado
- cv: 0,4 para modelos de 15 psig e 0,6 para todos os outros
   modelos
- manômetros: em latão Ø 2,5” com escalas em psi/bar
- assento: assento encapsulado de uma peça com filtro interno
  e assento em Teflon (pTfe). modelos de 0-15 psig possuem
  assento de neoprene.
- pressão de regulagem: 1,6 psig/100 psig
- certificações: cga e-4
- peso: 2,5 kg
- não usar com gás corrosivo

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

o modelo 3510 é um regulador de alta vazão para manifold, 
equipado com conexões de entrada e saída que atendem aos 
sistemas de manifold da Harris. as entradas no corpo são de 
½” npT para montar diretamente na tubulação.

MODELO

35
20

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros para aLta VazÃo
para ciLiNdro/rede

CÓDIGO GÁS
MÁX. PRESSÃO 

DE ENTRADA 
(PSIG)

FAIXA DE 
PRESSÃO DE 
SAÍDA (PSIG)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (PSIG)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(PSIG)

CONEXÃO DE
ENTRADA CONEXÃO DE SAÍDA

Hp 3520-15 não corrosivo 500 0 - 15 30 600 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3520-50* gás industrial 3000 0 - 50 100 4000 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3520-125* gás industrial** 3000 0 - 125 200 4000 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3520-250* gás industrial** 3000 0 - 250 400 4000 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3520-500* gás industrial** 3000 0 - 500 600 4000 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

- capacidade: alta vazão
- manômetro: 2,5” em latão psi/bar
- válvula: encapsulada
- diafragma: neoprene
- não usar com gás corrosivo

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

o modelo 3520 é um regulador de alta vazão com dois manômetros para 
manifolds, redes ou outras aplicações com pressão de entrada de até 
3000 psig. normalmente usado para alta vazão, aplicações de gases 
não-corrosivos, gás de alta pureza, processo analisador de gases e
sistemas de distribuição de gás a granel.

MODELO

HP

HP

* Não usar com Acetileno. ** Não usar com gás combustível.

* Não usar com Acetileno. ** Não usar com gás combustível.
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35
30

reguLador para rede de aLta VazÃo

CÓDIGO GÁS
MÁX. PRESSÃO 

DE ENTRADA 
(PSIG)

FAIXA DE 
PRESSÃO DE 
SAÍDA (PSIG)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (PSIG)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(PSIG)

CONEXÃO DE
ENTRADA CONEXÃO DE SAÍDA

Hp 3530-15 gás industrial 500 0 - 15 30 - 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3530-50* gás industrial 3000 0 - 50 100 - 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3530-125* gás industrial** 3000 0 - 125 200 - 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3530-250* gás industrial** 3000 0 - 250 400 - 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3530-500* gás industrial** 3000 0 - 500 600 - 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

- capacidade: alta vazão
- cv: 0,55 
- manômetros: em latão Ø 2,5” com
  escalas em psi/bar
- assento: assento encapsulado de uma
  peça com filtro interno e assento em
  Teflon (pTfe). modelos de 0-15 psig 
  possuem assento de neoprene
- certificações: cga e-4 

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

o modelo 3530 é um regulador em latão usinado para aplicação em rede
e manifolds. pressurização de encanamentos para pressões até 3000 
psig. projetado para gases não corrosivos, aplicações de alta vazão,
processos de analisador de gases, sistemas de laser a gás e sistemas
de monitoramento de emissão de gases, etc.

MODELO

- aonde é usado: sistemas
  manifold e redes;
- itens relacionados: buchas
   em açoinoxidável 1⁄4”
   fn pT x 1⁄2” mnpT
   p/n: 9005806
- peso: 1,95 kg
- não usar com gás corrosivo

HP
35

40

reguLador de siMpLes estÁgio de uLtra aLta VazÃo para MaNifoLds
e LiNhas de aLta pressÃo

CÓDIGO GÁS
MÁX. PRESSÃO 

DE ENTRADA 
(PSIG)

FAIXA DE 
PRESSÃO DE 
SAÍDA (PSIG)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (PSIG)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(PSIG)

CONEXÃO DE
ENTRADA CONEXÃO DE SAÍDA

Hp 3540-15 gás industrial 500 0 - 15 30 600 / 40 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3540-50* gás industrial 500 0 - 50 100 600 / 40 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3540-125* gás industrial** 500 0 - 125 200 600 / 40 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3540-250* gás industrial** 500 0 - 250 400 600 / 40 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

- versatilidade nas configurações de entrada (direita ou esquerda)
- pode ser convertido para o modelo com um manômetro.
- disponível em versões de pressão de saída com 15, 50, 125 e 250 psig
- válvula encapsulada de com assento em pTfe e filtro de 10 micron
- manopla ergonômica para melhor manipulação
- entrada e saída em 1/2” npT
- vazão máxima 375 m3/h*
- não usar com gás corrosivo

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

uso onde são requeridos extremos volumes de gás, ex: centrais
de distribuição de gás, purga de sistemas e pressurização de grandes 
camaras.

MODELO

HP
* Não usar com Acetileno. ** Não usar com gás combustível.

* Não usar com gás combustível.
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35
60

reguLador de siMpLes estÁgio de uLtra  aLta VazÃo para MaNifoLds
e LiNhas de aLta pressÃo

CÓDIGO GÁS
MÁX. PRESSÃO 

DE ENTRADA 
(PSIG)

FAIXA DE 
PRESSÃO DE 
SAÍDA (PSIG)

MANÔMETRO 
DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (PSIG)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(PSIG)

CONEXÃO DE
ENTRADA CONEXÃO DE SAÍDA

Hp 3560-15 gás industrial 500 0 - 15 30 na 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3560-50* gás industrial 500 0 - 50 100 na 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3560-125* gás industrial** 500 0 - 125 200 na 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

Hp 3560-250* gás industrial** 500 0 - 250 400 na 1⁄2” - fnpT 1⁄2” - fnpT

- versatilidade nas configurações de entrada (direita ou esquerda)
- disponível em versões de pressão de saída com 15, 50, 125 e 250 psig
- válvula encapsulada de com assento em pTfe e filtro de 10 micron
- manopla ergonômica para melhor manipulação
- entrada e saída em 1/2” npT
- vazão máxima de 375 m3/h*
- não usar com gás corrosivo

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

uso onde são requeridos extremos volumes de gás, ex: centrais de 
distribuição de gás, purga de sistemas e pressurização de grandes
camaras.

MODELO

HP

* Não usar com gás combustível. 

89
6 dupLo estÁgio coM dois MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO 
DE AR (m3/h)

MANÔMETRO DE PRESSÃO 
DE TRABALHO (bar)

MANÔMETRO DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

896b-1.5-ac acetileno 25 0 - 1,5 25 0 - 2,5 0 - 40

896b-4-lp glp / gás natural 230 0 - 10 19 0 - 6 0 - 315

896db-10-oX oxigênio 230 0 - 10 100 0 - 16 0 - 315

896db-10*
argônio, co2, 

nitrogênio, ar, Hélio, 
Hidrogênio, metano

230 0 - 10 100 0 - 16 0 - 315

- vazão suficiente para cortes de aço de até 300 mm
- ajuste suave e preciso
- corpo em latão forjado para máxima resistência
- capa de latão forjado e usinado: mais segurança e durabilidade
- filtro sinterizado em aço inoxidável interno
- válvula de segurança interna no diafragma, evitando avarias de manuseio.

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

com dois reguladores em um único corpo, os reguladores modelo 896 mantêm alta estabilidade no fluxo 
de gás, minimizando as oscilações na pressão de saída e no fluxo de gás, mas permitindo
que haja variações na pressão de entrada, sendo muito utilizados em processos de
metalização, equipamentos de solda de precisão, podendo inclusive ser utilizados em
pequenas centrais de gases com as devidas adaptações.

MODELO

REGULaDOR DE PRESSãO

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) VAZÃO (Lpm)* MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA

896db-50-l-ar argônio / misturas 230 0 - 50 0 - 315

896db-50-l-cd co2 230 0 - 50 0 - 315

REGULaDOR DE VaZãO

*O regulador é compatível com os gases listados. No momento da compra sempre especificar o tipo de gás.
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REgULADORES DE  
POSTO/LINHA

84
7 reguLador de posto coM uM MaNÔMetro para MÉdia VazÃo

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE
AR (m3/h)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE SAÍDA 

(bar)

MANÔMETRO DE 
VAZÃO DE SAÍDA 

(Lpm)

847-1.5-ac acetileno 25 0 - 1,5 13 0 - 2,5 -

847-4-lp glp 25 0,4 76 0 - 6 -

847-10-oX oxigênio 25 0 - 10 95 0 - 16 -

847-10* argônio, co2, nitrogênio,
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 25 0 - 10 95 0 - 16 -

847-15-oX oxigênio 25 0 - 15 135 0 - 25 -

847-15* argônio, co2, nitrogênio,
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 25 0 - 15 135 0 - 25 -

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- regulador de linha de média vazão e pressão de saída (até 15 bar)
- corpo de latão forjado para proporcionar máxima resistência
- filtro de entrada em liga sinterizada para reter impurezas
- pressão máxima de entrada 25 bar
- versões de 15 lpm, 30 lpm e 50 lpm disponíveis para argônio e co2

- fornecido com conexões de entrada

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

projetado especialmente para permitir taxas de média vazão em 
pontos da tubulação industrial e de laboratório
particularmente adequado ao corte a máquina com um maçarico
Também para corte pesado e aquecimento

MODELO

reguLador de pressÃo

847-15-l-ar/cd argônio / co2 25 - - - 0 - 15

847-30-l-ar/cd argônio / co2 25 - - - 0 - 30

847-50-l-ar/cd argônio / co2 25 - - - 0 - 50

reguLador de VazÃo
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30
reguLador de posto coM uM MaNÔMetro para baiXa VazÃo

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA 
(bar)

MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA 
(bar) MÁX. VAZÃO (m3/h) MANÔMETRO DE PRESSÃO DE 

TRABALHO (bar)

br-31 glp / acetileno 25 0 - 3,5 13 0 - 5,0

br-32 oxigênio 25 0 - 10 90 0 - 16

br-36 nitrogênio 25 0 - 10 96 0 - 16

- pressão máxima de entrada de 25 bar
- vazão suficiente para cortes de aço de até 300 mm
- entrada traseira
- ajuste suave e preciso
- corpo em latão forjado para máxima resistência
- capa de latão forjado e usinado: mais segurança e
durabilidade
- filtro sinterizado em aço inoxidável interno
- válvula de segurança interna no diafragma, evitando
avarias de manuseio
- manopla em metal: maior robustez e controle

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

redes de gases industriais para os mais diversos trabalhos, desde
corte, aquecimento, soldagem e brasagem, com capacidade de vazão para 
mais de um maçarico de corte manual.

MODELO

* Lpm = litros/minuto

REGULaDOR DE PRESSãO

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) VAZÃO (Lpm)*

br-34 argônio / co2 / misturas 25 0 - 30

REGULaDOR DE VaZãO

H
47

reguLador de posto coM uM MaNÔMetro para aLta VazÃo

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA 
(bar)

MÁX. PRESSÃO DE 
SAÍDA (bar)

MÁX. VAZÃO DE AR 
(m3/h)

MANÔMETRO DE PRESSÃO 
DE SAÍDA (bar)

H47ds-15* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 60 0 - 15 330 0 - 25

H47ds-25* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 60 0 - 25 350 0 - 40

H47ds-40* argônio, co2, nitrogênio, o2
ar, Hélio, Hidrogênio, metano 60 0 - 40 390 0 - 60

*O regulador está disponível para todos os gases listados. Ao requisitar, sempre especifique o gás da aplicação.

- pressão máxima de entrada 60 bar
- conexão de entrada traseira
- vazão de ar acima de 370 m3/h
- diafragma de aço inoxidável
- o parafuso T proporciona uma ação suave e alta durabilidade
- fornecido com conexões de entrada 

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

projetado para exigências de alta vazão na alimentação de gasodutos
industriais para corte a plasma e laser

MODELO
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REgULADORES DE VAZãO
35

1 siMpLes estÁgio coM fLuXÔMetro

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA 
(bar) MÁX. VAZÃO (Lpm)* MANÔMETRO DE 

PRESSÃO DE ENTRADA FLUXÔMETRO (Lpm)

351-ar argônio/misturas 230 bar 0 - 30 0 - 280 0 - 30

351-co2 co2 230 bar 0 - 30 0 - 280 0 - 30

351-rede argônio / co2 230 bar 0 - 30 sem manômetro 0 - 30

reguladores de vazão sem sistema de aquecimento para o gás co2 devem ser usados de maneira intermitente, ou seja, 
apenas para ponteamento ou execução de cordões de solda curtos (máximo 30 mm). acima disso deve ser utilizado um 
regulador especial com sistema de aquecimento para evitar o congelamento. consulte nossos técnicos através do atendi-
mento ao cliente para mais informações.

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

o regulador de vazão 351 é o “estado da arte” em economia de gás, uma vez que regula o fluxo de gás com ajuste preciso 
de pressão para cada vazão selecionada.
os modelos convencionais de reguladores de vazão com fluxômetro estabilizam-se a uma única pressão, com um orifício 
de saída variável que controla o fluxo de gás. com isso, quando há o fechamento da válvula solenóide no equipamento de 
soldagem, a pressão entre o regulador e válvula sobe até equalizar com a pressão de calibração do regulador, que geral-
mente é de 3,5 bar. quando se inicia novamente o trabalho de soldagem, todo esse gás acumulado nessa pressão (alta) é 
expurgado instantaneamente, gerando grandes perdas de gás e dinheiro, além do risco de inclusão do gás na poça de fusão.
o regulador de vazão 351 é calibrado com 0 (zero) bar de pressão, portanto não se produz o efeito descrito acima.
os equipamentos Harris geram economia e criam valor para seus clientes.

MODELO

1 2

3

4

5

Escala precisa de marcação Psi / bar1

eM busca de uM coNjuNto de reguLador
coM fLuXÔMetro?

coNfira o ModeLo 351 harris.

Padrão 9/16”-18UnF-2a-RH conexão de saída inerte2

Disponível para qualquer tipo de cilindro ou 
rede de controle de vazão

3

Proporciona até 30 Lpm4

Zero compensação para uso mais eficiente do gás5

o NoVo ModeLo 351 É uM projeto testado e aproVado, coNstruído 
especificaMeNte para aqueLes que quereM ecoNoMia, robustez e 
de aLta perforMaNce eM equipaMeNtos de VazÃo.

* Lpm = litros/minuto
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siMpLes estÁgio coM dupLo fLuXÔMetro

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar) MÁX. VAZÃO (Lpm)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE ENTRADA 

(bar)
FLUXÔMETRO (Lpm)

821db-30-f-ar/cd argônio/co2 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30

821db-50-f-fg mistura H2 / n2 230 0 - 50 0 - 315 0 - 50

- um regulador de cilindro para duas fontes de soldagem com controle
  de vazões separados
- dois medidores de vazão (com botão a 180° com relação à entrada)
  com uma válvula de agulha de sede macia e controle preciso
- entrada traseira
- versão b equipada com tampa e manômetro de cor preta

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO
ideal para soldagem mig / Tig múltipla, serviços leves e médios

MODELO

82
1D-F

siMpLes estÁgio coM fLuXÔMetro aquecido eLetricaMeNte

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar) MÁX. VAZÃO (Lpm)

MANÔMETRO DE 
PRESSÃO DE ENTRADA 

(bar)
FLUXÔMETRO (Lpm)

711 co2 230 0 - 25 0 - 315 0 - 25

- pressão de entrada máxima de 230 bar
- Temperatura estabilizada para máxima vasão de 25lpm de
  co2 contínuo 
- 2 sistemas de aquecimento independentes
- Termostaticamente controlado
- isolação ip 64 (en 60529)
- Tensão: 220 volts
- design compacto
- regulagem com uma válvula de agulha proporcionando
   o controle preciso

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

ideal para todas as aplicações de soldagem onde for necessária uma 
vazão alta e contínua de co2 com controle preciso da vazão garantindo 
a soldagem sem interrupções.

MODELO

71
1
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siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA 
(bar)

MÁX. VAZÃO 
(Lpm)

MANÔMETRO DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar) MEDIDOR DE VAZÃO (Lpm)

25gX-15-l-ar/cd argônio / co2 230 0 - 15 0 - 315 0 - 15

25gX-30-l-ar/cd argônio / co2 230 0 - 30 0 - 315 0 - 30

25gX-50-l-ar/cd argônio / co2 230 0 - 50 0 - 315 0 - 50

- corpo de latão forjado, proporcionando máxima resistência
- pressão máxima de entrada de 230 bar
- diafragma grande de Ø 70 mm estabiliza a pressão de trabalho 
- Tampa cromada e durável

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

regulador com medidor de tamanho grande para soldagem mig/Tig 

MODELO

25
GX-L

siMpLes estÁgio seM MaNÔMetro (MicroMÉtrico)

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) MÁX. VAZÃO (Lpm) MEDIDOR DE VAZÃO (Lpm)

818db-50-l-ar/cd argônio/co2 230 0 - 50 0 - 50

- corpo de latão forjado, proporcionando resistência máxima.
- pressão de entrada máxima de 230 bar
- vazão de saída ajustada, girando-se a manopla na tampa calibrada
- pressão do cilindro mostrada no indicador com tampa
  de policarbonato

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO
adequado a toda soldagem mig/Tig– trabalhos médios e leves

MODELO

81
8

L
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54
/5

5 siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA 
(bar)

MANÔMETRO DE VAZÃO DE SAÍDA 
(Lpm) MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA

br-54 argônio/misturas 230 0 - 30 0 - 315
br-55 co2 230 0 - 30 0 - 315

MODELO

- pressão máxima de entrada de 230 bar, adequada aos cilindros
  utilizados no brasil que têm 200 bar de pressão
- manômetro de pressão em bar e psi, manômetro
  de vazão em lpm e scfH (ft³/h)
- Tamanho pequeno e econômico
- ajuste suave e preciso
- corpo em latão forjado para máxima resistência
- capa de latão forjado e usinado: mais segurança e
  durabilidade
- filtro sinterizado em aço inoxidável interno
- válvula de segurança interna no diafragma, evitando
  avarias de manuseio
- manopla em metal: maior robustez e controle

Trabalhos leves de corte, aquecimento, soldagem e brasagem, 
como os realizados em indústrias mecânicas e oficinas de ma-
nutenção e reparo.

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

siMpLes estÁgio coM dois MaNÔMetros

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA 
(bar)

MANÔMETRO DE VAZÃO DE 
SAÍDA (Lpm)

MANÔMETRO DE PRESSÃO DE 
ENTRADA (bar)

br - 74 argônio / misturas 230 0 - 50 0 - 315

br - 75 co2 230 0 - 50 0 - 315

- pressão máxima de entrada de 230 bar, adequada aos cilindros
  utilizados no brasil que têm 200 bar de pressão 
- manômetro de pressão em bar e psi, manômetro 
  de vazão em lpm e scfH (ft³/h) 
- ajuste suave e preciso 
- corpo em latão forjado para máxima resistência 
- capa de latão cromado: mais segurança e durabilidade 
- filtro sinterizado em aço inoxidável interno 
- válvula de segurança interna no diafragma, evitando 
  avarias de manuseio 
- manopla em metal: maior robustez e controle

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

Trabalhos médios de corte, aquecimento, soldagem e brasagem, como 
os realizados em caldeirarias, indústrias mecânicas e metalúrgicas.

MODELO

74
/7

5
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ecoNoMizador de gases de proteÇÃo

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE EN-
TRADA (bar)

MÁX. PRESSÃO DE 
SAÍDA (bar) ROSCA DE ENTRADA ROSCA DE SAÍDA

603z-002 argônio/co2 15 0.6 - 0.9 9/16”-18-unf-2b-rH 9/16”-18-unf-2a-rH

803p-002 argônio/co2 15 0.6 - 0.9 9/16”-18-unf-2b-rH 9/16”-18-unf-2a-rH 

- economizadores de gás Harris são projetados para economizar gás de proteção 
de duas maneiras;
- reduzindo a pressão de gás entre a saída do regulador ou fluxômetro e a válvula 
solenóide da máquina quando o fluxo de gás é interrompido, evitando assim a 
ocorrência de purga na abertura do arco elétrico. quanto   mais aberturas de arco 
ocorrem no processo maior a economia gerada;
- mantendo um fluxo de gás controlado, sem variação e a baixa pressão dinâmica;
- É comum a regulagem de uma vazão acima da necessária para as operações de 
soldagem. os economizadores Harris vêm de fábrica regulados para uma vazão 
de 15 lpm, que pode ser ajustada de acordo com a  necessidade do processo;
- devido a ausência de manopla, a mudança da regulagem é dificultada, 
evitando-se o desperdício com vazão excessiva;
- com a redução do pico de gás, reduz-se também a inclusão de gás na poça de 
fusão e a geração de porosidade.

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

projetados para eliminar a purga de gás na abertura do arco na soldagem mig/Tig, 
mantém a vazão e pressão constantes para cada solda,
possibilita economia de gás de até 60%.

MODELO

80
3P

 /
 6

03

os economizadores 603 ou 803 podem ser instalados na saída do regulador 
de fluxo ou na entrada de gás da máquina ou ainda no cabeçote, próximo 
a solenóide, dificultando ainda mais o acesso e a mudança de regulagem 
indesejada. nunca deixe de utilizar um regulador de fluxo ou pressão entre 
o cilindro/ rede e os economizadores de gás Harris, assim garante-se a 
alimentação de gás controlada na entrada do economizador, o que além de 
prolongar a vida útil do economizador facilita a manutenção de um fluxo de gás 
estável e totalmente controlado.

OnDE USaR

a curva deste gráfico ilustra a grande quantidade de gás de proteção 
e dinheiro perdido nos processos de soldagem mig e Tig. quando se 
utiliza apenas fluxômetro a pressão estática mantida no sistema após 
o fluxômetro é o mesmo da rede de gás, que geralmente é acima de 3 
bar, quando se utiliza um regulador de fluxo, a pressão estática de saída 
é acima de 2 bar. em ambos os casos é gerada uma sobre-pressão no 
sistema a qual é liberada instantaneamente quando a válvula solenóide 
do equipamento é aberta, gerando uma purga de gás, o que além de gerar 
uma grande perda de gás e dinheiro pode gerar inclusão de gás na poça 
de fusão.
os economizadores Harris mantém a pressão estática do sistema abaixo 
de 0,8 bar, eliminando a purga quando da abertura da solenóide e uma 
pressão dinâmica baixa e estável, eliminando o desperdício e a inclusão 
de gás na poça de fusão.
obs.: para instalação dos economizadores Harris entre duas mangueiras 
é necessária uma conexão lig-log.
consulte a seção de conexões.

VáLVULAS 
ECONOMIZADORAS
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reguLador para eNchiMeNto de baLÃo

CÓDIGO VERSÃO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar)

Helifiller sem manômetro
válvula basculante Hélio e misturas de Hélio 230 2 (pré-ajustado)

- corpo e tampa de latão forjado
- sede da cápsula de alta preessão com superfície de vedação de pTfe 
(Teflon)
- pressão fixa pré-ajustada a 2 bar (30 psi/ 200 kpa)
- completo com “válvula basculante” revestida de borracha
- quando vertical, a válvula fica fechada. quando puxada para o lado, 
ficará aberta
- conexão de entrada lateral

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO
enchimento de balão projetado para hélio e misturas de hélio

MODELO

H
E

L
iF

iL
L

E
R

REgULADORES
ESPECIAIS

As empresas se esforçam 
para reduzir os custos gerais.

a Harris pode contribuir 
neste propósito.

Nossa equipe técnica está 
focada em soluções de 
redução de custo para 
aplicações específicas em
sua planta.
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especiais, estÁgio úNico, dupLo estÁgio
gases e reguLadores de posto para gases
corrosiVos e NÃo-corrosiVos

SÉRiES

SÉRiE 720C
reguladores de latão cromado
para gases de alta pureza

SÉRiE 740
reguladores de aço inoxidável
para gases de alta pureza

SÉRiE 904
ideal para aplicação de alta 
qualidade onde necessário gás 
de alta pureza

90
4 

   7
40

    
72

0C
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sistemas manifolds são utilizados para garantir o fornecimento contínuo de gases para as mais diversas aplicações, tais 
como laboratórios, indústrias, hospitais e etc.
permitem a troca do sistema de abastecimento sem interromper o fornecimento de gás ao ponto de uso.
a Harris fechou parceria com empresa especializada no fornecimento de soluções para instalações de gases centrais, 
manifolds para gases do ar e gases especiais (corrosivos, asfixiantes, tóxicos e etc.)
Todos os projetos são personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente, os sistemas são montados e 
inspecionados no brasil com uso de reguladores de pressão Harris e demais componentes de fabricação própria da Harris 
ou de parceiros internacionais devidamente qualificados.

VanTaGEnS
- Tamanho compacto;
- Todos os componentes modulares são completamente testados para estabilidade, funcionalidade e leveza de gás;
- baixo custo de montagem;
- fácil ampliação;
- Total segurança através do uso de dispositivos contra retrocesso da mais alta qualidade;
- comutação manual ou automática.
*Consulte nosso serviço de atendimento ao cliente para obter mais informações.

aCESSÓRiOS

M
F

S sisteMas de MaNifoLds

chicote flexível com válvula de esfera suporte para cilindro

MODELO

MANIFOLDS
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CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar) MÁX. VAZÃO DE AR (m3/h)

mfs15oX “nxn”* oxigênio 300 0 - 15 60

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar) MÁX. VAZÃO DE AR (m3/h)

mfs15gi “nxn”* gás inerte 300 0 - 15 60

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar) MÁX. VAZÃO DE AR (m3/h)

mfsac “nxn”* acetileno 25 0 - 1,5 5

CÓDIGO GÁS MÁX. PRESSÃO DE ENTRADA (bar) MÁX. PRESSÃO DE SAÍDA (bar) MÁX. VAZÃO DE AR (m3/h)

mfsglp “nxn”* propano / glp 25 0 - 4 15

controles e instrumentos montados em chapa de aço inoxidável em 
sistema modular. dependendo do tipo, os manifolds são montados com 
componentes totalmente livres de óleo e graxa:
a - montagem de cilindro tipo: fH
b - válvula anti-retrocesso de alta pressão: rsv ( en15615) [bam 
aprovação nº. bam zba/009/004]
c - Tubos flexíveis de alta pressão: (en 14113)

d - bloco de distribuição de alta pressão: Hd-vb 1/4npT
e - válvula de isolamento de alta pressão: dv [aprovação nº. en 961]
f - regulador exemplo; H25
g - válvual esférica: lav - KH 15-63
H - Tubo de conexão de alta pressão: Hdvr-415
i - bloco de distribuição de alta pressão: Hd-vb 1/4npT
J - manômetro

*Obs.: “NxN“ significa que pode variar de 1 a 10.
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MAÇARICOS
Ter as ferramenTas cerTas da Harris resulTarÁ
sempre em um TrabalHo bem feiTo.
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62
MaÇarico de corte MaNuaL

CABEÇA 90º CABEÇA 70º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg) MODELO PESO (Kg)

62-5e 1,27 62-5ae 1,25 460

62-5el 1,32 62-5ael 1,31 530

62-5el-1000 1,73 62-5ael-1000 1,58 900

- corta aço até 300 mm de espessura
- cabeça e alavanca forjados e sólidos
- projeto de tubo triangular, alta resistência

aPLiCaçÕES

DESCRiçãO

para acetileno e gases combustíveis de baixo custo, tais como glp, propano, gás natural, gás mapp®, e propileno.
considerado o melhor maçarico de corte manual já produzido, o 62-5 é o maçarico mais seguro e durável, sendo portanto 
o de menor custo.
nosso injetor especial 62 “f” produz uma chama potente a uma pressão
de gás combustível muito baixa, tornando seu projeto o mais seguro
e mais eficiente na indústria global.

MODELO

62-5e MaÇaricos coM Misturador “e” - (PARA ACETILENO E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)

CABEÇA 90º CABEÇA 70º CABEÇA 180º COMPRIMENTO 
(mm)MODELO PESO (Kg) MODELO PESO (Kg) MODELO PESO (Kg)

62-5f 1,27 62-5af 1,25 62-5bf 1,14 460

62-5fl 1,32 62-5afl 1,31 62-5bfl 1,18 530

62-5fl-835 1,59 62-5afl-835 1,58 62-5bfl-835 1,42 835

62-5fl-1000 1,70 62-5afl-1000 1,69 62-5bfl-1000 1,52 900

62-5fl-1250 1,82 62-5afl-1250 1,80 62-5bfl-1250 1,63 1210

62-5fl-1500 2,00 62-5afl-1500 1,98 62-5bfl-1500 1,79 1500

62-5fl-2000 2,50 62-5afl-2000 2,50 62-5bfl-2000 2,30 2000

CABEÇA 90º CABEÇA 70º CABEÇA 180º COMPRIMENTO 
(mm)MODELO PESO (Kg) MODELO PESO (Kg) MODELO PESO (Kg)

62-5 1,27 62-5a 1,25 62-5b 1,14 460

62-5l 1,32 62-5al 1,31 62-5bl 1,18 530

62-5l-835 1,59 62-5al-835 1,58 62-5bl-835 1,42 835

62-5l-1000 1,70 62-5al-1000 1,69 62-5bl-1000 1,52 900

62-5l-1250 1,82 62-5al-1250 1,80 62-5bl-1250 1,63 1210

62-5l-1500 2,00 62-5al-1500 1,98 62-5bl-1500 1,79 1500

- conexões brasadas com solda prata de alta qualidade
- mistura na cabeça através do misturador externo
- usar com bicos 6290

Cabeça 70º Cabeça 90º

MAÇARICOS DE
CORTES MANUAIS

62-5f MaÇaricos coM iNjetor de baiXa pressÃo - (PARA O MÁXIMO EM DESEMPENHO COM COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)

62-5 MaÇaricos coM iNjetor de baiXa pressÃo - (PARA ACETILENO)
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24
2 MaÇarico de corte MaNuaL

- corta até 200 mm de espessura
- um único maçarico para uso com todos os gases com-
bustíveis: simplesmente troque os bicos de corte, aqueci-
mento e goivagem
- maior resistência com a montagem triangular dos tubos 
de aço inoxidável e a cabeça forjada em latão;
- corte fácil e controle suave do oxigênio de corte
- cabeça com misturador de pressões iguais, projetado 
para a maior segurança do operador

DESCRiçãO

MODELO

- o projeto, controle de qualidade e tradição Harris faz 
deste um modelo de longa durabilidade
- aquecimento e corte rápidos
- peças de reposição e acessórios disponíveis
- Total versatilidade
- comprimentos maiores disponíveis sob encomenda
- use com bicos 6290

CABEÇA 90º CABEÇA 70º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg) MODELO PESO (Kg)

242 1,30 242-a 1,30 460

242-l 1,35 242-al 1,35 530

242 MaÇarico coM Misturador de pressÃo iguaL - (PARA ACETILENO E GLP)

42

MaÇarico de corte MaNuaL

- corta aço até 200 mm de espessura
- leve
- cabeça forjada sólida

DESCRiçãO

MODELO

CABEÇA 90º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg)

42-4e / 42-3ev 0,99 420

42-4el / 42-3evl 1,04 500

42-4e MaÇaricos coM Misturador “e” (PARA ACETILENO E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)

- modelo 42-3 disponível com válvula de volante.
Obs.: Adicione “V” ao código do produto ao colocar o pedido.

VÁLVULa DE VOLanTE

- Tubos em posição triangular – maior resistência
- conexões de tubo brasados com solda prata de alta qualidade
- usar com bicos 6290
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MaÇaricos de corte MaNuaL

CABEÇA 90º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg)

Hbr-531 1,340 530

242-nm 1,320 530

os maçaricos brastak by Harris são produzidos de acordo com a norma en iso 5172, sendo projetados para oferecer o 
melhor desempenho e eficiência possível para cada tipo de gás combustível;
- para o 531, utilizamos o misturador tipo universal, de pressões iguais na cabeça, já para o mod¬elo 242-nm utilizamos os 
bicos 3 sedes, nos quais a mistura dos gases se processa no próprio bico;
- este maçaricos possuem a versatilidade de podermos trabalhar com qualquer tipo de gás combustível trocando ape¬nas 
os bicos de corte;
- para o modelo 531, usar os bicos 1502 para acetileno e 1503 para glp, propano e gás natural;
- para o modelo 242-nm usar 8290-anme para acetileno e 8290-pnme para glp, propano e gás natural;
- alavanca do jato de corte em aço inoxidável: maior durabilidade; 
- válvulas ponta de agulha em aço inoxidável: alta resistência e durabilidade; 
- Tubos em posição triangular para maior resistência;
- com ampla faixa de corte, é adequado para uso em montagem de estruturas metálicas, construções e reparos na¬vais, 
caldeirarias e indústrias metalúrgicas em geral.

DESCRiçãO

MODELO

ModeLos 242-NM e 531 para acetiLeNo e gLp

242-NM

HBR-531 COM BICO
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MaÇarico de corte MaNuaL para trabaLhos pesados

- corta até 500 mm com acetileno
- maior resistência com a montagem triangular dos tubos e cabeça em aço inoxidável
- controle de qualidade, design e reputação Harris tornam este maçarico mais seguro e durável
- rápido aquecimento e corte
- opera com acetileno ou combustível alternativo (glp, propano, gás natural, etc.)
- princípio de bicos misturadores
- usar com bicos misturadores 2890

DESCRiçãO

MODELO

CABEÇA 90º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg)

H28 1,25 500

H28-l 1,55 820

MaÇarico h28 coM Misturador de pressÃo iguaL (para acetiLeNo ou coMbustíVeis aLterNatiVos)

MaÇarico de corte MaNuaL

- leve e moderno
- corta até 200 mm de espessura
- disponível em versões para acetileno e gases alternativos
- possui alavanca de oxigênio de corte em aço inoxidável, com sistema de travamento
- cabeça 90º
- in-line tube design
- comprimento 480 mm
- usar com bicos 6290

DESCRiçãO

MODELO

98
0

CABEÇA 90º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg)

980 1,11 480

MaÇarico 980 coM Misturador de pressÃo iguaL “e” (para acetiLeNo)

CABEÇA 90º
COMPRIMENTO (mm)

MODELO PESO (Kg)

980-f 1,09 480

MaÇarico 980-f coM iNjetor de pressÃo iguaL “f” (para MÁXiMo deseMpeNho eM coMbustíVeis aLterNatiVos)

H
28
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os maçaricos de corte para equipamento mecanizado Harris foram projetados para trabalhar com todos os tipos de aplicações de corte em 
equipamento mecanizado. de construção sólida e confiável, esses maçaricos proporcionam uma capacidade de corte de até 380 mm. os maçaricos 
de corte para equipamento mecanizado Harris encontram-se disponíveis em configurações de dois e três tubos para todos os gases combustíveis a 
baixa pressão que pode chegar a 0,015 bar.

- cabeça sólida proporcionando o máximo em resistência
- corpo padrão de 30 mm de diâmetro
- Todos os maçaricos tem roscas 9/16x18 unf na entrada
- usar com bicos de corte à máquina 6290

CaRaCTERÍSTiCaS

- configuração de três tubos sem válvula, ideal para chanfrar tubos, 
chanfragem múltipla e aplicações similares
- capacidade de corte até 200 mm de espessura

CaRaCTERÍSTiCaS

- Três tubos com 3 válvulas.
- capacidade de corte até 200 mm de espessura

CaRaCTERÍSTiCaS

MAÇARICOS DE CORTE 
PARA MáQUINAS

ModeLos 133

ModeLos 133-2 / 133-2f

ModeLos 133-2 / 133-2fV

MODELO ESTILO PESO (Kg) COMPR. (mm) CORPO Ø (mm)

133-2f 3 tubos 0,68 65 30

133-2fv 3 tubos 1,07 65 30

MaÇaricos c/ Misturador tipo iNjetor “f” baiXa pressÃo (PARA O MÁXIMO DESEMPENHO COM COMB. ALTERNATIVO)

MODELO ESTILO PESO (Kg) COMPR. (mm) CORPO Ø (mm)

133-2 3 tubos 0,68 65 30

133-2v 3 tubos 1,05 65 30

MaÇaricos c/ Misturador de baiXa pressÃo (PARA ACETILENO)
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- válvula de oxigênio para corte de abertura rápida para vazão total imediata
- válvulas de oxigênio para corte e pré-aquecimento separados destinadas
   ao uso em controle de pré-aquecimento alto e baixo
- capacidade de corte até 380 mm
- usar com bicos de corte 6290

CaRaCTERÍSTiCaS

- capacidade de corte até 200 mm
- conexão de uma entrada para oxigênio e oxigênio de corte

CaRaCTERÍSTiCaS

- capacidade de corte até 380 mm
- as mesmas características que o 198-2T, mas sem válvula

CaRaCTERÍSTiCaS

ModeLos 198-2 / 198-4

ModeLos 198-2

ModeLos 198-4

MODELO ESTILO PESO (Kg) COMPR. (mm) CORPO Ø (mm)

198-2e 2 tubos 1,30 250 32
198-2er 2 tubos & rack 1,34 250 32

198-2e-35 2 tubos 1,41 250 35
198-2e-35r 2 tubos & rack 1,47 250 35

MaÇaricos c/ Misturador iNjetor “e” pressÃo iguaL (PARA ACETILENO E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)

MODELO ESTILO PESO (Kg) COMPR. (mm) CORPO Ø (mm)

198-2T 3 tubos 1,32 250 32
198-2Tr 3 tubos & rack 1,38 250 32

198-2T-35 3 tubos 1,39 250 35
198-2T-35r 3 tubos & rack 1,44 250 35

198-2Ta 3 tubos 1,67 460 32
198-2Tar 3 tubos & rack 1,75 460 32

198-2Ta-35 3 tubos 1,90 460 35
198-2Ta-35r 3 tubos & rack 1,90 460 35

198-4 3 tubos 0,65 110 32
198-4b 3 tubos g 1/4” 0,65 110 32

MaÇaricos coM Misturador de baiXa pressÃo (PARA ACETILENO)

MODELO ESTILO PESO (Kg) COMPR. (mm) CORPO Ø (mm)

198-2Tf 3 tubos 1,33 250 32
198-2Tfr 3 tubos & rack 1,39 250 32

198-2Tf-35 3 tubos 1,43 250 35
198-2Tf-35r 3 tubos & rack 1,49 250 35

198-2Taf 3 tubos 1,64 460 32
198-2Tafr 3 tubos & rack 1,76 460 32

198-2Taf-35 3 tubos 1,78 460 35
198-2Taf-35r 3 tubos & rack 1,90 460 35

198-4bf 3 tubos 0,65 110 32
198-4f 3 tubos 0,65 110 32

MaÇaricos c/ Misturador iNjetor “f” baiXa pressÃo (PARA O MÁXIMO EM DESEMPENHO COM COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)



www.harrisproductsgroup.com
www.harris-brastak.com.brTURN TO THE PROS36 The harris ProducTs GrouP

ACESSÓRIOS PARA CORTE
adaptador de bico dupLo - th-98

MODELO

98
aPLiCaçÕES
ajustável para 2 cortes simultâneos com apenas um
maçarico. ajuste de 30 mm a 305 mm de largura.
(larguras especiais sob encomenda) “o-ring” selado.
alta capacidade de corte (até 200 mm cada bico)
usar com linha de maçaricos de corte para máquina 
localizados nas páginas 34 e 35.

TH

cabeÇa biseLadora

MODELO

98
-2

aPLiCaçÕES
usado somente com gpl, propano ou gás natural.
aumenta a velocidade e qualidade do corte e chanfro.
bicos 6290 podem ser utilizados. para melhorar
o resultado utilizar o bico 1390-3H.
usar com linha de maçaricos de corte para máquina 
localizados nas páginas 34 e 35.

BV

cabeÇa aNguLar de bico de corte

MODELO

S-
98

-C aPLiCaçÕES
permite o ajuste de bico em qualquer ângulo sem
mover o “o-ring” selado. grande capacidade
de corte (até 200 mm) calibrado a 90º.
usar com linha de maçaricos de corte para máquina 
localizados nas páginas 34 e 35.
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MAÇARICOS SIDERÚRgICOS
MaÇarico de escarfageM, corte de eMergêNcia e aLto corte

- cortes pesados, escarfagem e corte de emergência em fundição contínua
- mistura no bico, modelo 213
- excelente balanceamento para o melhor conforto operacional
- alta vazão
- estrutura rígida de três tubos posicionados triangularmente
- cabeça e tubos de aço inoxidável
- comprimentos especiais sob encomenda
- construído para uso de duas ou três mangueiras
   (2 mangueiras sob encomenda)
- cabeças 70º, 90º e 180º
- corte até 1300 mm de espessura
- usar com os bicos de alto corte e escarfagem localizados na página 59

DESCRiçãO

MODELO

60
00

CÓDIGO DESCRIÇÃO CABEÇA ACESSÓRIO COMPRIMENTO (mm)

scf6000 maçarico escarfagem e alto corte 180º 1800

scf6075 maçarico escarfagem e alto corte 70º 1800

scf6075 maçarico escarfagem e alto corte 70º 2500

scf6075r maçarico de escarfagem 70º com alimentador de arame 1300

scf6175 maçarico de corte de emergência 70º com rack 1800

scf8036 maçarico de alto corte mecanizado 180º 900

GÁS MANGUEIRA CONEXÃO

oxigênio 1/2" ( ø interno) 1/2" unf (direita)

gás combustível 3/8" ( ø interno) 9/16” unf (esquerda)

6000 e 136-2 recoMeNdaÇÃo de MaNgueiras NOTAS: Maçaricos modelos 6000 e 136-2
1) Para uso desses maçaricos é necessário o uso do regulador H47;
2) Devem ser utilizadas válvulas de segurança de alta vazão;
3) Não devem ser utilizados com acetileno.

MaÇarico de aLto corte e corte de eMergêNcia eM fuNdiÇÃo

- corta até 915 mm de expessura
- ideal para pátio de sucata
- cabeça e tubos em aço inoxidável
- bicos 136 misturadores para glp, propano e gás natural
- requer mangueira Ø 3/8”
- usar com os bicos de alto corte e escarfagem localizados na página 59

DESCRiçãO

MODELO

13
6-

2

GÁS CABEÇA COMPRIMENTO* (mm)

136-2 90º 915

136-2a 75º 915

136-2b 180º 915
* Outros comprimentos sob encomenda
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MAÇARICO DE AQUECIMENTO/ 
DESEMPENO/SOLDA/CORTE

MaÇaricos para uso coM acetiLeNo

- solda até 50 mm
- corta até 150 mm de espessura
- punho de alta capacidade com acessórios

DESCRiçãO

MODELO

43
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MaÇaricos para uso coM gases aLterNatiVos

- cabeça de aço inoxidável
- punho em latão extrusado de alta resistência
- válvula esférica de aço inoxidável
- sem parafusos ou partes soldadas para fácil manutenção

DESCRiçãO

MODELO

43
CÓDIGO EXTENSÃO DE 

CORTE COMPATÍVEL ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO 
(kG)

COMPRIMENTO 
(mm)

43-2 49-3 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-unf-3a-lH 0.550 208
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H
B

R
 2

01
MaÇaricos de soLda e corte

- maçarico resistente para trabalho médio/pesado de manutenção, reparo e produção de conjuntos soldados
- possibilidade de soldagem em espessuras de até 20 mm com uso dos bicos Hbr-201a (acetileno) e Hbr-201n (glp/gn)
- corte até 200 mm com uso da cabeça cortadora cc-Hbr201 e dos bicos 1503 (glp/gn) e 1502 (acetileno)
- bicos de solda em cobre com misturador montado
- válvulas esféricas de aço inoxidável para ajuste rápido e preciso da chama, com alta resistência e durabilidade
- cabeça e calda em latão forjado para maior resistência
- punho em latão extrudado de alta resistência
- sem parafusos ou partes soldadas para fácil manutenção
- usar com os bicos de solda Hbr-201 e Hbr-200 localizados na página 52

DESCRiçãO

MODELO HBR-201

H
B

R
 2

00

MaÇaricos de soLda

- maçarico leve e resistente para trabalho leve/médio de soldagem e aquecimento
- possibilidade de soldagem em espessuras de até 14 mm com uso dos bicos Hbr-200a (acetileno) e Hbr-200n (glp/gn)
- bicos de solda em cobre com misturador montado
- válvulas esféricas de aço inoxidável para ajuste rápido e preciso da chama, com alta resistência e durabilidade
- cabeça e calda em latão forjado para maior resistência
- punho em latão extrudado de alta resistência 
- sem parafusos ou partes soldadas para fácil manutenção
- usar com os bicos de solda Hbr-201 e Hbr-200 localizados na página 52

DESCRiçãO

MODELO HBR-200

CÓDIGO DESCRIÇÃO PESO (Kg)

Hbr-201 maçarico de solda e corte manual 0,600

CÓDIGO DESCRIÇÃO PESO (Kg)

Hbr-200 maçarico de solda e corte manual 0,380
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MAÇARICO PARA
SOLDA/AQUECIMENTO

MaÇarico de aqueciMeNto - propaNo, gÁs NaturaL e gLp

MODELO

89
-3

- solda branda de áreas grandes
- pré-aquecimento de fundidos para soldagem
- aquecimento de tubos em usinas químicas
- secagem de molde
- limpeza de metal (cervejaria, cubas, molde de borracha, etc.)
- remoção de tinta
- aquecimento de matrizes para conformação em prensa
- porta-estampos aliviadores de tensões
- para ser utilizado apenas com ar comprimido
- saída max. Kcal.
33.000 Kcal. com propano glp
21.000 Kcal. com gás natural

DESCRiçãO

aPLiCaçÕES
o maçarico de aquecimento e soldagem Harris 189-2 foi projetado para operar com gás natural (0,015 bar ou mais), propano 
ou glp, em combinação com 3 a 7 bar de ar comprimido. o 189-2 é completamente automático.
uma vez ajustada para a chama adequada, a chama piloto pode ser mantida durante o tempo de inatividade e a chama total 
pode ser retornada instantaneamente pressionando-se a alavanca manual. a chama piloto pode ser ampliada para uma 
chama secundária suave quando usada para soldagem branda. o bico pode ser posicionado em qualquer direção.

CÓDIGO SAÍDA DE CALOR (Kcal/h)
AR COMPRIMIDO PROPANO / GLP

PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/h) PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/h)

propano/glp

81-12 66.000 7 45.000 0,3 3.000

gÁs naTural

81-12 83.000 7 40.000 0,015 9.000

bico de aqueciMeNto 81-12

Maçarico 89-3

Bico 81-12

Extensão 2393-F

Pode ser usado com essas extensões. Consulte.
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MaÇarico para uso coM acetiLeNo / gÁs aLterNatiVo

- solda até 14mm
- brasagem até Ø de 4”
- controle automático de gás on/off
- chama piloto ajustável
- redução do consumo de gás
- usar mesmos acessórios
  que o modelo 19.

DESCRiçãO

MODELO

50 aPLiCaçÕES
os punhos de maçarico automático Harris 50-9 e 50-10 têm como característica um singular sistema de controle de gás 
para reduzir o tempo de operação, melhorar a segurança e o conforto no trabalho e reduzir o consumo de gás.
o controle de gás on/off, acionado com o dedo e a chama piloto ajustável eliminam o reajuste de chama todas as vezes 
em que o maçarico for usado. o maçarico pode ser usado para cortar, fazer brasagem, e soldar com todos os gases 
oxicombustíveis.
o dispositivo de chama piloto não é recomendado quando se usar acessórios de corte ou bicos de aquecimento.
selecionar o modelo 50-9 para acetileno e 50-10 para outros gases combustíveis.

CÓDIGO GÁS ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

50-9 acetileno 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-unf-3a-lH 0,310 169

50-10 gás alternativo 9/16”-18-unf-3a-rH 9/16”-18-unf-3a-lH 0,310 169

CÓDIGO GÁS ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

qc50-10-a gás alternativo 9/16”-18-unf-3a-rH 9/16”-18-unf-3a-lH 0,360 160

50-10

MaÇarico 50

MaÇarico qc50-10-a

QC50-10-A
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MaÇarico para uso coM acetiLeNo / gÁs aLterNatiVo

MODELO

19
- solda até 14 mm
- corta até 75 mm de espessura
- punho extremamente leve e durável
- construção de tubo duplo brasado com prata para proporcionar segurança e durabilidade
- válvula esférica para ajuste de chama rápido e preciso

DESCRiçãO

aPLiCaçÕES
o modelo 19-6 é dotado de um punho de maçarico combinado para corte, soldagem, brasagem e aquecimento. pode ser 
usado com oxi-acetileno ou outros gases combustíveis. o modelo 19-6 possui dois tubos unidos por solda prata.
as válvulas ficam localizadas à frente do punho do maçarico para controle mais preciso durante a operação e maior 
conforto.

CÓDIGO ROSCA OXIGÊNIO ROSCA GÁS COMBUSTÍVEL PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

19-6 9/16”-18-UNF-3A-RH 9/16”-18-unf-3a-lH 0.240 154

acetileno

gases combustíveis alternativos
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MaÇarico para aqueciMeNto e deseMpeNo de peÇas

MODELO

K
-4

3
- capacidade de aquecimento: 22.300 - 223.000 Kcal/h (bico multichama) 
- misturados tipo f para baixa pressão: f-43 
- comprimento de extensão de 275 a 1.200 mm 
- gás combustível: glp ou gn 

DESCRiçãO

aPLiCaçÕES
o maçarico K-43 caracteriza-se pelo punho de aquecimento para trabalhos pesados modelo 42-3, extensão 
em aço inoxidável 2393 e misturador de alta vazão f-43. ele é desenvolvido para uso com bicos 2290.
ideal para uso com bicos de limpeza (pentes) rba e rbp.

CÓDIGO PUNHO MISTURADOR EXTENSÃO BICOS DE AQUECIMENTO
RECOMENDADOS

K-43-1 43-2 E3-43 2393-1f 915 2290-H 1-5

K-43-2 43-2 E3-43 2393-2f 710 2290-H 1-5

K-43-3 43-2 E3-43 2393-3f 1380 2290-H 1-5

K-43-4 43-2 E3-43 2393-4f 275 2290-H 1-5

Seguro. genuíno Harris®.
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eXteNsÃo de corte para trabaLho LeVe

DESCRiçãO

MODELO

20
1

CÓDIGO CABEÇA BICO DE CORTE COMPATÍVEIS PUNHOS COMPATÍVEIS PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

cc-Hbr 201 90º 1502/1503 201 0.800 230

273 eXteNsÃo de corte coM Misturador “e” (ACETILENO E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)

EXTENSÕES DE CORTE

eXteNsÃo de corte 73 para trabaLho LeVe

- cabeça sólida forjada - alta resistência
- o projeto de tubo triangular é compacto e leve com resistência e rigidez excepcionais
- conexões brasadas impedem vazamentos
- porca de conexão fixa protegendo os o,rings contra danos
- uma alavanca forjada sólida proporciona maior resistência
- fácil controle de oxigênio de corte para partidas mais suaves
- para uso com maçarico 43-2

DESCRiçãO

MODELO

73

CÓDIGO CABEÇA BICO DE CORTE COMPATÍVEIS PUNHOS COMPATÍVEIS PESO (kG) COMPRIMENTO (mm)

73-3 90º 6290 43-2 0,638 227

73-3b 180º 6290 263 0,630 253

73-3v* 90º 6290 543 0,650 227

73 eXteNsÃo de corte Misturador “e” (ACETILENO E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS)

HBR

- corta aço até 150 mm
- para uso com maçarico Hbr-201
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projetados e fabricados de acordo com a norma en iso 5172.
Harris oferece maçaricos projetados especialmente para o melhor desempenho possível com cada tipo de gás combustível.

sistema de pressão igual para acetileno e gases alternativos:
- misturador na cabeça.
- extremamente resistente ao retorno de chama.
- maçaricos podem ser utilizados com todos os gases combustíveis - apenas trocando o bico.
- Todos os maçaricos são fornecidos com rosca de entrada padrão 9/16”-18-unf-3a-rH.

sistema de baixa pressão para propano, glp e mapp®:
- estilo injetor.
- baixa pressão de mistura na cabeça - gases combustíveis podem ser usados com pressões muito baixas, ex.: 0,015 bar.
- chama de pré-aquecimento estável durante o corte.
- menor consumo de gás combustível durante o corte.
- retira todo o gás do cilindro reduzindo o custo de operação.
Obs.: Os maçaricos não são fornecidos com válvulas de segurança ou bico, esses itens são vendidos separadamente.

INFORMATIVO TÉCNICO
PARA MAÇARICOS

MiSTURaDOR DE GaSES
a Harris oferece dois tipos de misturadores de gases. pressão igual ou pressão positiva são misturadores do tipo “e”, enquanto injetor de baixa 
pressão refere-se ao misturador tipo “f”.
o tipo de misturador mais adequado a cada aplicação depende do suprimento de gás disponível. veja as características e benefícios de cada tipo 
de misturador.

Tipo "E"
para mistura homogênea de oxigênio e gás combustível, misturador tipo “e” exige um 
igual controle de pressões para os gases, os quais devem entrar na câmara de mistura 
sempre com pressões positivas bem controladas. misturadores tipo “e” permitem ao 
usuário um bom controle da relação oxigênio/combustível, sendo essa característica 
uma vantagem em aplicações onde uma chama carburante ou oxidante é necessária. 
Também é o mais adequado para trabalhar com alta vazão de gases, característica muitas 
vezes necessária para aquecimento de grande porte. esse tipo de misturador é usado 
principalmente no acetileno, mas também pode ser utilizado em gases alternativos (glp, 
propano e etc) quando disponível uma pressão positiva controlada para esses gases.

Tipo "F"
Também conhecido como misturador injetor de baixa pressão, requer apenas o 
oxigênio com um controle de pressão positiva. o oxigênio passa pelo misturador em 
alta velocidade aspirando o gás combustível, dessa forma não é necessário que este 
tenha uma pressão positiva controlada. de fato os misturadores tipo “f” da Harris são 
projetados para trabalhar com gás combustível em baixíssimas pressões, como 0,015 
bar. misturadores tipo”f” tendem a produzir uma mistura mais homogênea entre 
oxigênio e combustível devido sua turbulência ocorrida na câmara de mistura, sendo 
essa característica especialmente importante para os gases alternativos, pois são mais 
difíceis a mistura com oxigênio.
misturadores tipo “f” tendem a ter mais restrições na regulagem de chama que os 
misturadores tipo “e”, mas devido sua superior capacidade de mistura tendem a 
maximizar o poder calorífico gerado. misturadores tipo “f” são primeiramente usados 
com gás natural a baixa pressão. entretanto, também são recomendados para uso com 
gases alternativos (glp, propano, mapp®, etc.) quando se requer alto poder calorífico ou 
um controle de pressão positivo para o gás combustível não é possível.
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MISTURADORES
Misturador tipo "e" de pressÕes iguais

CÓDIGO PUNHO GÁS BICOS DE SOLDAGEM BICOS DE AQUECIMENTO BICOS DE AQUECIMENTO

e-43 43-2, 63-2, 543

oxi-acetileno

bicos 23a90
0,1,3,5,6,8,9,10 bicos J-63 1,2

-bicos 0090 1,3,5,6,8
(+adaptador 4301-11+TH-119)

1390-Ha
(+tubo 8593)

bicos 1390
00,0,1,3,5,6,8,9,10 (+tubo 8593) -

oxi-glp - - -

e2-43 43-2, 63-2, 543 oxi-acetileno bicos 23a90 13,15 bicos J-63 3,4 bicos rba-43 2,4,6
(+tubo 2393+2357-3)

e3-43 43-2, 63-2, 543 oxi-acetileno - bicos J-143 - 5 -

H-19-2e 19-6, 50-9 oxi-acetileno

bicos 5090
0,1,3,5,6,8,9,10

bicos J-63 1,2
(+adaptador

1901-11)

-

bicos 0090 1,3,5,6,8
(+suporte do bico TH-119

1390-Ha
(+tubo 8593)

bicos 1390
00,0, 1,3,5,6,8,9,10

(+tubo d-50-c)
-

bicos 0090 1,3,5,6,8 -

f-43 43-2, 63-2, 5 oxi-glp -
bicos 2290-H

1,2,3,4,5
(+ tubo 2393+2357-3)

bicos rbp-43 2,4,5
(+tubo 2393+2357-3)

Misturador tipo "f" de baiXa pressÃo

CÓDIGO PUNHO GÁS BICOS DE AQUECIMENTO BICOS DE BRASAGEM BICOS DE AQUECIMENTO

b-43-n

43-2
263
543

oxi-glp bicos 2290-H 1,2,3,4,5
(+ tubo 2393)

bicos 2290-n 13,15,20,30,80
(+tubo 2393+2357-3)

bicos rbp-43 2,4,5
(+tubo 2393+2357-3)

b-43-1 oxi-glp - 1390-2n (+tubo 8593) 0090-2n
(+adaptador 4301-11+suporte de bico TH-119) -

b-43-3 oxi-glp - 1390-3n/4n (+tubo 8593) 0090-4n
(+adaptador 4301-11+suporte de bico TH-119) -

b-43-5 oxi-glp - 1390-5n (+tubo 8593) -

b-43-6 oxi-glp - 1390-6n/7n (+tubo 8593) 0090-6n
(+adaptador 4301-11+suporte de bico TH-119) -

b-43-8 oxi-glp - 1390-8n/H (+tubo 8593) 0090-8n
(+adaptador 4301-11+suporte de bico TH-119) -

b-43-9 oxi-glp - 1390-9n (+tubo 8593) -

b-43-10 oxi-glp - 1390-10n (+tubo 8593) -

H-19-2s oxi-glp
1390-H (+tubo d-50-c) bicos 1390-n 2,3,4,5,6,7,8,9,10

(+tubo d-50-c) -

- bicos 0090-n 2,4,6,8 -

e-43 e2-43 e3-43 / f-43 H-19-2e

b-43
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BICOS/ACESSÓRIOS

gÁs acetiLeNo

para maior vida útil dos bicos e melhor qualidade de corte escolha Harris.

os bicos Harris são fabricados com elevados padrões industriais, utilizando a mais alta qualidade em matéria prima.
Todas as linhas de bico são 100% testadas.
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BICO DE SOLDA/
AQUECIMENTO

bicos de soLdageM e brasageM coM acetiLeNo

SOLDAGEM / BRASAGEM PRESSÃO IGUAL BAIXA PRESSÃO

BICOS 23-A-90 BICOS 1390 BICOS
FLEXÍVEIS 0090

VAZÃO
(L/h)

ESPESSURA
(mm) OXIGÊNIO (bar) ACETILENO (bar) OXIGÊNIO (bar) ACETILENO (bar)

- 1390-00 - 25 -

0.3 - 0.8 0.3 - 0.8 2.5 0.015 - 0.2

23-a-90-0 1390-0 - 45 0.2 - 0.5

23-a-90-1 1390-1 0090-1 65 0.5 - 1.0

- 1390-2 - 100 -

23-a-90-3 1390-3 0090-3 160 1.0 - 2.0

- 1390-4 - 250 -

23-a-90-5 1390-5 0090-5 350 2.0 - 4.0

23-a-90-6 1390-6 0090-6 500 4.0 - 6.0

- 1390-7 - 700 -

23-a-90-8 1390-8 0090-8 1000 6.0 - 9.0

23-a-90-9 1390-9 - 1500 9.0 - 14.0

23-a-90-10 1390-10 - 2000 14.0 - 20.0

23-a-90-13 - - 3000 20.0 - 30.0

23-a-90-15 - - 1000 30.0 - 50.0

eXteNsÕes e adaptadores para bicos de soLdageM e brasageM

PUNHO MISTURADOR EXTENSÃO ADAPTADOR BICO

43-2

e2-43
- 23-a-90 (13-15)

- 23-a-90 (0-10)

e-43
8593 1390

4301-11+TH-119 0090

19-6
50-9

H-19-2e
d-50c 1390

TH-119 0090

4301-11 8593 / D-50C

23-A-90 1390 0090

TH-119



51TURN TO HARRISThe harris ProducTs GrouP www.harrisproductsgroup.com
www.harris-brastak.com.br

bicos de aqueciMeNto coM acetiLeNo

bicos de aqueciMeNto

PUNHO MISTURADOR ADAPTADOR BICOS DE AQUECIMENTO - CÓD. Nº

43-2

e-43

-

J-63-1

e-43 J-63-2

e2-43 J-63-3

e2-43 J-63-4

e3-43 J-143-5

19-6
H-19-2e 1901-11

J-63-1

50-9 J-63-2

PUNHO MISTURADOR TUBO E BICO BICO

43-2 e-43 8593 1390-Ha

19-6/50-9 H-19-2e d-50-c 1390-Ha

OXIGÊNIO E ACETILENO - “pressÃo igual” VAZÃO (L/h) PODER CALORÍFICO APROX.

CÓD. Nº MÁX. (bar) MIN> (bar) OXIGÊNIO ACETILENO (Kcal)

J-63-1 0,15 - 0,4 0,15 - 0,4 600 - 1100 600 - 1000 7450 - 13000

J-63-2 0,2 - 0,5 0,2 - 0,5 900 - 1550 850 - 1400 11100 - 18700

J-63-3 0,3 - 0,6 0,3 - 0,6 1550 - 2500 1400 - 2250 18500 - 29800

J-63-4 0,6 - 1,0 0,6 - 1,05 2500 - 4300 2250 - 3950 29800 - 52000

J-143-5 0,8 - 1,4 0,6 - 1,05 5000 - 9350 4500 - 8500 59500 - 111500

1390-Ha 0,35 0,35 1100 1000 -

1390-HAJ-63-1

J-63 / J-63-5 1901-11

J-143
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CÓDIGO EXPESSURA DA SOLDA 
(mm) NÚMERO DA EXTENSÃO DA SOLDA OXIGÊNIO (bar) ACETILENO (bar) VAZÃO DE ACETILENO 

(L/h)

Hbr201a-2 0,3 - 0,5 2 0,1 - 0,4 0,2 - 0,4 42 - 85

Hbr201a-4 0,5 - 0,8 4 - - 57 - 114

Hbr201a-6 0,8 - 1,5 6 - - 85 - 170

Hbr201a-9 1,5 - 2,5 9 0,4 - 0,8 0,3 - 0,6 142 - 284

Hbr201a-12 2,5 - 4,0 12 - - 227 - 510

Hbr201a-20 4,0 - 6,5 20 - - 284 - 710

Hbr201a-30 6,5 - 9,5 30 - - 425 - 992

Hbr201a-55 9,5 - 14,0 55 0,5 - 1,0 0,4 - 0,7 710 - 1280

CÓDIGO EXPESSURA DA SOLDA 
(mm) NÚMERO DA EXTENSÃO DA SOLDA OXIGÊNIO (bar) GLP VAZÃO DE GLP (L/h)

Hbr201n-4 0,2 - 0,5 4
0,2

0,2 

80 - 115

Hbr201n-6 0,5 - 1,5 6 135 - 190

Hbr201n-9 1,5 - 3,5 9
0,25

350 - 450

Hbr201n-12 2,5 - 4,0 12 470 - 620

HBR 201A-55

CÓDIGO EXPESSURA DA SOLDA 
(mm) NÚMERO DA EXTENSÃO DA SOLDA OXIGÊNIO (bar) ACETILENO (bar) VAZÃO DE ACETILENO 

(L/h)

Hbr200a-2 0,5 - 1,0 2 0,2 - 0,4 0,2 - 0,4 42 - 85

Hbr200a-4 1,0 - 2,0 4

0,4 - 0,8 0,4 - 0,6

57 - 114

Hbr200a-6 2,0 - 4,0 6 85 - 170

Hbr200a-9 4,0 - 8,0 9 142 - 284

Hbr200a-15 8,0 - 14,0 15 0,6 - 0,8 0,6 - 0,7 227 - 510

CÓDIGO EXPESSURA DA SOLDA (mm) NÚMERO DA EXTENSÃO DA SOLDA OXIGÊNIO (bar) GLP

Hbr200n-4 0,2 - 0,5 4

0,5 0,5Hbr200n-6 0,5 - 1,0 6

Hbr200n-9 1,0 - 2,0 9

HBR 200A-15

bicos de soLda hbr 201-a - acetiLeNo

bicos de soLda hbr 200-a - acetiLeNo

bicos de soLda hbr 201-N - gLp

bicos de soLda hbr 200-N - gLp
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PUNHO MISTURADOR EXTENSÃO/ADAPTADOR BICO

43-2
b-43-n

2393+2357-3 rba-43
f-43

cabeÇotes de aqueciMeNto oXi-acetiLeNo - rba

PUNHO COMPRIMENTO (mm)
PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/h)

OXIGÊNIO ACETILENO OXIGÊNIO ACETILENO

rba-43-2 50 0,4 - ,07 0,4 - 0,7 800 - 1130 700 - 900

rba-43-4 100 0,7 - 0,9 0,7 - 0,9 1550 - 1650 1400 - 1500

rba-43-6 150 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 1780 - 1820 1400 - 1650

bicos de soLdageM e brasageM coM gÁs aLterNatiVo

CÓDIGO
BAIXA PRESSÃO PRESSÃO IGUAL VAZÃO

OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMB. 
(bar)

OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMB. 
(bar) OXIGÊNIO GÁS. COMB.

1390-2n 0090-2n 1,0

0,015 - 0,2 0,3 - 1 0,3 - 1

300 75

1390-3n - 1,0 550 140

1390-4n 0090-4n 1,4 700 175

1390-5n - 1,8 900 225

1390-6n 0090-6n 1,8 1100 275

1390-7n - 2,1 1350 345

1390-8n 0090-8n 2,1 1500 375

1390-9n - 2,5 1650 415

1390-10n - 2,8 2000 500

bicos de soLdageM e brasageM coM gÁs aLterNatiVo

CÓDIGO
BAIXA PRESSÃO PRESSÃO IGUAL VAZÃO

OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMB. 
(bar)

OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMB. 
(bar) OXIGÊNIO GÁS. COMB.

2290-13n 1,2

0,015 - 0,2 0,3 - 1 0,3 - 1

3400 850

2290-15n 1,2 4200 1050

2290-20n 1,2 6000 1500

2290-30n 2,3 8000 2000

2290-80n 2,3 9600 2400

1390-H 3,5 0,5 3,5 1,0 - 0,5 4200 1050

1390-3H 3,5 0,5 3,5 1,5 - 0,5 6003 1500

RBA-43-2

1390-N

2290-N

0090-N
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bicos para aqueciMeNto coM gÁs aLterNatiVo - 2290 h / 1390 h

CÓDIGO
PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/h) PODER CALORÍFICO APROX. 

(Kcal/h)OXIGÊNIO GÁS COMB. OXIGÊNIO PROPANO

2290-1H 1,2 0,5 4000-7000 1000-2000 22300 - 44600

2290-2H 2,3 0,5 5900-12800 1500-3200 33500 - 71400

2290-3H 2,5 1,0 8500-22900 2200-5700 49000 - 127100

2290-4H 3,6 1,0 14000-28400 3600-7100 80300 - 158000

2290-5H 4,8 1,0 - 2,0 17000-39700 4300-10000 96000 - 223000

eXteNsÕes para MaÇarico de aqueciMeNto - 2393f

CÓDIGO COMPRIMENTO (mm) PROJETO

2393-1f 915 curvo

2393-2f 710 curvo

2393-3f 380 curvo

2393-4f 275 curvo

2393-5f 915 reto

2393-6f 1200 curvo

adaptador 2357-3 - -

bicos de aqueciMeNto (oXi-gLp, propiLeNo e gÁs NaturaL) rbp-43

CÓDIGO COMPRIMENTO 
(mm)

PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/h)

OXIGÊNIO GLP OXIGÊNIO GLP

rbp-43-2 50 0.5 - 10 0,5 2550 - 3400 700 - 1050

rbp-43-4 100 1.0 - 1.5 0.5 - 1.5 6350 - 8500 1850 - 2500

rbp-43-6 150 2 - 3 1.0 - 1.5 13900 - 18100 3000 - 4150

CÓDIGO
BAIXA PRESSÃO PRESSÃO IGUAL VAZÃO

OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMB. 
(bar)

OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMB. 
(bar) OXIGÊNIO GÁS. COMB.

1390-H 3,5 0,5 3,5 1,0 - 0,5 4200 1050

1390-3H 3,5 0,5 3,5 1,5 - 0,5 6003 1500

2357-3

2290-H

6F (1.200 mm)

1F (915 mm)

2F (710 mm)

3F (380 mm)

4F (215 mm)

RBP-43-2

RBP-43-4

RBP-43-6
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bicos para oXi-acetiLeNo eM duas peÇas - 6290 ac

CÓDIGO EXPESSURA DE 
CORTE (mm) OXIGÊNIO

ACETILENO

PRESSÃO IGUAL 
(bar)

BAIXA PRESSÃO 
(bar)

6290-000ac 0 - 5 1,0 - 2,0

0,3 - 0,8 0,015 - 0,2

6290-00ac 5 - 10 1,0 - 2,0

6290-0ac 10 - 15 1,5 - 2,5

6290-1ac 15 - 25 2,0 - 3,5

6290-2ac 25 - 50 3,0 - 4,5

6290-3ac 50 - 100 3,0 - 4,5

6290-4ac 100 - 175 3,5 - 5,5

6290-5ac 175 - 250 4,5 - 5,5

6290-6ac 250 - 300 5,0 - 6,5

bicos para oXi-gLp e gÁs NaturaL - 6290 Nff

CÓDIGO EXPESSURA DE 
CORTE (mm) OXIGÊNIO

GÁS COMB.

PRESSÃO IGUAL 
(bar)

BAIXA PRESSÃO 
(bar)

6290-000nX 0 - 5 1,0 - 2,0

0,3 - 0,8 0,015 - 0,2

6290-1nff 6 - 25 2,5 - 3,5

6290-2nff 25 - 50 3,0 - 4,0

6290-3nff 50 - 75 3,0 - 4,5

6290-4nff 75 - 150 3,5 - 5,5

6290-5nff 150 - 200 4,5 - 5,5

6290-6nff 200 - 300 5,0 - 6,5

BICOS DE CORTE

6290-AC

6290-NFF

bicos Misturadores de duas peÇas para oXi-propaNo e gLp

CÓDIGO EXPESSURA DE 
CORTE (mm) OXIGÊNIO GÁS COMB. ONDE USAR

2890-0p 0 - 10 1,5 - 2,0 0,2

maçarico
de corte

28 e 28-l

2890-1p 10 - 25 2,0 - 2,5 0,4

2890-2p 25 - 50 2,0 - 3,0 0,4

2890-3p 50 - 75 2,5 - 3,0 0,4

2890-4p 75 - 100 3,0 - 4,0 0,5

2890-5p 100 - 200 3,0 - 5,0 0,5

2890-6p 200 - 300 5,0 - 7,0 0,6

2890-7p 300 - 400 6,0 - 7,0 0,7

2890-8p 400 - 500 7,0 - 8,0 0,8

2890-P
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OBS.: Acrescer 10% na pressão dos gases para cada 10 metros adicionais de mangueira

bico de corte para oXi/gLp e gÁs NaturaL ct-1503

CÓDIGO Nº DO BICO EXPESSURA DE CORTE (mm) PRESSÃO OXIGÊNIO (bar) PRESSÃO GLP (bar) VAZÃO DE OXIGÊNIO (m3/h) VAZÃO GLP ((m3/h)

cT-1503-2 2 até 4 1,3 - 2,0 0,1 - 0,3 1,5 - 2,0 0,1 - 0,2

cT-1503-4 4 4 - 15 1,5 - 2,5 0,2 - 0,3 1,5 - 2,5 0,1 - 0,2

cT-1503-6 6 15 - 40 2,0 - 3,5 0,3 - 0,5 3,0 - 5,5 0,2 - 0,3

cT-1503-8 8 40 - 100 2,0 - 3,5 0,4 - 0,5 6,0 - 10,0 0,3 - 0,4

cT-1503-10 10 100 - 200 2,5 - 4,0 0,6 - 0,9 9,5 - 15,0 0,3 - 0,6

cT-1503-12 12 200 - 300 4,0 - 5,5 0,6 - 0,9 16,5 - 30,0 0,6 - 0,9

CT1503-4 CT1503-12

OBS.: Acrescer 10% na pressão dos gases para cada 10 metros adicionais de mangueira

bico de corte para oXi/acetiLeNo ct-1502

CÓDIGO Nº DO BICO EXPESSURA DE CORTE (mm) PRESSÃO OXIGÊNIO (bar) PRESSÃO GLP (bar) VAZÃO DE OXIGÊNIO (m3/h) VAZÃO GLP ((m3/h)

cT-1502-2 2 até 3 2,0 - 3,0 0,3 - 0,4 0,5 - 0,8 0,1 - 0,2

cT-1502-3 3 6 - 10 1,5 - 3,0 0,3 - 0,4 1,0 - 1,8 0,2 - 0,3

cT-1502-4 4 13 - 16 2,5 - 3,0 0,3 - 0,4 1,8 - 2,4 0,2 - 0,4

cT-1502-6 6 20 - 25 2,0 - 3,0 0,4 - 0,5 3,2 - 4,0 0,4 - 0,5

cT-1502-8 8 50 - 125 2,5 - 4,5 0,4 - 0,55 5,0 - 9,2 0,4 - 0,6

cT-1502-10 10 150 - 250 2,5 - 5,0 0,6 - 0,75 11,0 - 20,5 0,7 - 1,3

cT-1502-12 12 250 - 300 4,0 - 5,0 0,7 - 0,8 18,0 - 26,0 1,0 - 1,6

CT1502-2 CT1502-4 CT1502-6

OBS.: Acrescer 10% na pressão dos gases para cada 10 metros adicionais de mangueira

bico de corte para oXi/acetiLeNo 8290-aNMe e oXi/gLp 8290-pNMe

CÓDIGO Nº DO BICO EXPESSURA DE 
CORTE (mm)

PRESSÃO 
OXIGÊNIO (bar)

ACETILENO 
(bar)

8290-anme1 1 0 - 6 1,5 0,5

8290-anme2 2 6 - 12 2,0 0,5

8290-anme3 3 12 - 75 3,0 0,5

8290-anme4 4 75 - 150 3,0 1,0

8290-anme5 5 150 - 200 4,0 1,0

8290-anme6 6 200 - 250 4,5 1,0

8290-anme7 7 250 - 300 5,5 1,0

8290-ANME 8290-PNME

CÓDIGO Nº DO BICO EXPESSURA DE 
CORTE (mm)

PRESSÃO 
OXIGÊNIO (bar) GLP (bar)

8290-pnme1 1 0 - 6 1,5 0,5

8290-pnme2 2 6 - 12 2,0 0,5

8290-pnme3 3 12 - 75 3,0 0,5

8290-pnme4 4 75 - 150 3,0 1,0

8290-pnme5 5 150 - 200 4,0 1,0

8290-pnme6 6 200 - 250 4,5 1,0

8290-pnme7 7 250 - 300 5,5 1,0
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bico três sedes de aLta VeLocidade coM iNserto de iNoX hs106-gLp

CÓDIGO EXPESSURA DA 
CHAPA  (mm)

VELOC. DO CORTE 
(mm/min.)

PRESSÃO OX 
CORTE (bar)

PRESSÃO DE 
OX (bar)

VAZÃO DE 
OX DE CORTE 

(L/h)

VAZÃO DE OX 
DE PRÉ AQUEC-
IMENTO (L/h)

VAZÃO DO 
COMB. PRÉ 

AQUECIMENTO 
(L/h)

LARGURA DO 
CORTE (mm)

Hs106-00 5 750

7,0

0,2 750 1180 310 0,9

Hs106-0 5 - 10 750 - 680 0,2 1100 1180 310 1,0 - 1,2

Hs106-1 10 - 15 680 - 600 0,2 2500 1180 310 1,3 - 1,4

Hs106-2 15 - 30 600 - 500 0,25 3800 1370 360 1,5 - 1,8

Hs106-3 30 - 40 500 - 450 0,25 5400 1370 360 2,0 - 2,2

Hs106-4 40 - 50 450 - 400 0,3 7300 1860 490 2,3 - 2,6

Hs106-5 50 - 100 400 - 260 0,3 10000 1860 490 2,8 - 3,3

Hs106-6 100 - 150 260 - 180 0,3 14000 3040 800 3,4 - 3,7

Hs106-7 150 - 250 180 - 100 0,4 22000 3720 980 4,0 - 4,9

Hs106-8 250 - 300 100 - 70 0,4 35000 3720 980 5,0 - 6,2

bico três sedes de aLta VeLocidade coM iNserto de iNoX hs106-acetiLeNo

CÓDIGO EXPESSURA DA 
CHAPA  (mm)

VELOC. DO CORTE 
(mm/min.)

PRESSÃO OX 
CORTE (bar)

PRESSÃO DE 
ACETILENO 

(bar)

VAZÃO DE 
OX DE CORTE 

(L/h)

VAZÃO DE 
OX. DE PRÉ  

AQUECIMENTO 
(L/h)

VAZÃO DO 
COMB. PRÉ 

AQUECIMENTO 
(L/h)

LARGURA DO 
CORTE (mm)

Hs102-00 5 750

7,0

0,2 750 520 470 0,9

Hs102-0 5 - 10 750 - 680 0,2 1100 520 470 1,0 - 1,2

Hs102-1 10 - 15 680 - 600 0,2 2500 600 550 1,3 - 1,4

Hs102-2 15 - 30 600 - 500 0,2 3800 600 550 1,5 - 1,8

Hs102-3 30 - 40 500 - 450 0,2 5400 600 550 2,0 - 2,2

Hs102-4 40 - 50 450 - 400 0,2 7300 750 680 2,3 - 2,6

Hs102-5 50 - 100 400 - 260 0,25 10000 860 780 2,8 - 3,3

Hs102-6 100 - 150 260 - 180 0,3 14000 950 860 3,4 - 3,7

Hs102-7 150 - 250 180 - 100 0,3 22000 1330 1210 4,0 - 4,9

Hs102-8 250 - 300 100 - 70 0,4 35000 1600 1450 5,0 - 6,2

HS102-3

HS106-3

HS106-3 (desmontada) HS102-3 (detalhe do Inserto de Inox)

HS106-3
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6290-VVc bicos de corte coM oXi-gLp de aLta VeLocidade – capa croMada

CÓDIGO
EXPESSURA 
DA CHAPA  

(mm)

VELOC. 
DO CORTE 
(mm/min.)

PRESSÃO 
DE CORTE 

(bar)

PRESSÃO
DE OX. PRÉ-

AQUECIMENTO 
(Alta1 - Baixa)(bar)

VAZÃO 
DE OX. 

DE CORTE 
(L/h)

VAZÃO
DE OX. DE PRÉ 
AQUECIMENTO 

(Alta - Baixa) (L/h)

VAZÃO
DO COMB. PRÉ 
AQUECIMENTO 

(Alta - Baixa) (L/h)

POTÊNCIA DE 
AQUECIMENTO 
(Alta - Baixa) 

(Kcal/h)

LARGURA 
DO CORTE 

(mm)

6290-5/0vvc 1 - 4 750 - 550 4,0 0,7 - 0,4 650 1410 - 900 350 - 230 7800 - 5100 1,3
6290-4/0vvc 4 - 6 700 - 520 2,5 1,0 - 0,5 1130 1410 - 900 350 - 230 7800 - 5100 1,5
6290-3/0vvc 6 - 9 650 - 480 5,0 2,5 - 0,7 2260 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 1,8
6290-00 vvc 9 - 12,5 630 - 450 5,0 2,5 - 0,7 2540 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 1,8
6290-0vvc 12,5 - 20 600 - 400 6,0 2,5 - 0,7 3530 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2,0

6290-0½vvc 20 - 35 550 - 360 7,0 2,5 - 0,7 4000 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2,0
6290-1vvc 35 - 60 480 - 220 7,0 2,5 - 0,7 5560 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2,3

6290-1½vvc 60 - 75 310 - 200 6,5 2,5 - 0,7 7070 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 6700 2,8
6290-2vvc 75 - 125 280 - 180 7,0 2,5 - 0,7 9000 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 7400 3,0

6290-2½vvc 125 - 150 200 - 160 6,5 2,5 - 0,7 11170 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 7400 3,3
6290-3vvc 150 - 175 180 - 150 7,0 2,5 - 0,7 12000 2800 - 1200 700 - 300 15600 - 7400 3,5
6290-4vvc 175 - 200 180 - 150 6,5 2,5 - 0,7 14850 3000 - 1300 750 - 330 16700 - 7400 4,0
6290-5vvc 200 - 225 150 - 130 6,0 2,8 - 0,7 16410 3000 - 1300 750 - 380 16700 - 8500 5,0

6290-5½vvc 225 - 250 130 - 110 6,0 2,8 - 0,7 16980 3000 - 1300 750 - 410 16700 - 9100 6,4
6290-5nH 225 - 250 130 - 110 4,0 2,8 - 0,7 16980 3000 - 1300 750 - 470 16700 - 10500 6,4
6290-6nH 250 - 275 130 - 110 4,0 2,8 - 0,7 19520 3000 - 1300 750 - 470 16700 - 10500 6,4
6290-7nH 275 - 300 120 - 100 4,5 3,5 - 0,7 23340 3580 - 2510 900 - 630 20100 - 14000 6,4
6290-8nH 300 - 380 110 - 90 4,5 3,5 - 0,7 26170 3580 - 2510 900 - 630 20100 - 14000 7,6

6290-VVc bicos de corte a aLta VeLocidade, a oXi-MetaNo e
gÁs NaturaL - capa croMada

CÓDIGO
EXPESSURA 
DA CHAPA  

(mm)

VELOC. 
DO CORTE 
(mm/min.)

PRESSÃO 
DE CORTE 

(bar)

PRESSÃO
DE OX. PRÉ-

AQUECIMENTO 
(Alta1 - Baixa) 

(bar)

VAZÃO 
DE OX. 

DE CORTE 
(L/h)

VAZÃO
DE OX. DE PRÉ 
AQUECIMENTO 

(Alta - Baixa) (L/h)

VAZÃO
DO COMB. PRÉ 
AQUECIMENTO 

(Alta - Baixa) (L/h)

POTÊNCIA DE 
AQUECIMENTO 
(Alta - Baixa) 

(Kcal/h)

LARGURA 
DO CORTE 

(mm)

6290-5/0vvc 1 - 4 610 - 510 3,0 1,0 - 0,6 420 1410 - 850 710 - 430 6200 - 3700 1,3
6290-4/0vvc 4 - 6 560 - 510 3,5 1,0 - 0,7 1130 1410 - 1000 710 - 500 6200 - 4400 1,5
6290-3/0vvc 6 - 9 560 - 450 5,0 2,5 - 0,7 2260 2540 - 1000 1270 - 500 11000 - 4400 1,8
6290-00 vvc 9 - 12,5 510 - 460 5,0 2,5 - 0,7 2540 2540 - 1000 1270 - 500 11000 - 4400 1,8
6290-0vvc 12,5 - 20 460 - 330 6,5 2,5 - 0,7 3530 2540 - 1000 1270 - 500 11000 - 4400 2,0

6290-0½vvc 20 - 35 410 - 350 7,0 2,5 - 0,9 4000 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 2,0
6290-1vvc 35 - 60 380 - 330 7,0 2,5 - 0,9 5560 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 2,3

6290-1½vvc 60 - 75 300 - 230 7,0 2,5 - 0,9 7070 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 2,8
6290-2vvc 75 - 125 300 - 180 7,0 2,5 - 0,9 9000 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 3,0

6290-2½vvc 125 - 150 200 - 150 7,0 2,5 - 0,9 11170 2540 - 1130 1270 - 570 11000 - 5000 3,3
6290-3vvc 150 - 175 180 - 125 7,0 2,5 - 0,9 12000 2830 - 1130 1420 - 570 12400 - 5000 3,5
6290-4vvc 175 - 200 180 - 125 7,0 2,5 - 0,9 14850 2830 - 1130 1420 - 570 12400 - 5000 4,0
6290-5vvc 200 - 225 150 - 100 6,5 2,8 - 1,2 16410 2830 - 1510 1420 - 760 12400 - 6600 5,0

6290-5½vvc 225 - 250 125 - 100 6,5 2,8 - 1,3 16980 2830 - 1630 1420 - 820 12400 - 7100 6,4
6290-5nH 225 - 250 125 - 100 4,0 2,8 - 1,5 16980 2830 - 1880 1420 - 940 12400 - 8200 6,4
6290-6nH 250 - 275 120 - 100 4,0 2,8 - 1,5 19520 2830 - 1880 1420 - 940 12400 - 8200 6,4
6290-7nH 275 - 300 110 - 100 4,5 3,5 - 2,0 23340 2830 - 2510 1420 - 1260 12400 - 11000 6,4
6290-8nH 300 - 380 100 - 75 4,5 3,5 - 2,0 26170 2830 - 2510 1420 - 1260 12400 - 11000 7,6

6290-VVC
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BICOS DE ALTO CORTE
E ESCARFAgEM

MODELO

13
6

ESPESSURA 
DA CHAPA 

(mm)
CÓDIGO

PRESSÃO 
OXIGÊNIO 

CORTE (bar)

PRESSÃO 
GLP (bar)

VAZÃO DE 
OXIGÊNIO 

(m3/h)

VAZÃO 
DE GLP 
(m3/h)

305 – 482 136-11 4,1 – 5,4 0,5 – 1,0 27 – 83 1,7 – 3,4

482 – 711 136-13 4,1 – 5,4 0,7 – 1,0 59 – 114 1,7 – 3,4

711 – 915 136-15 5,4 – 6,8 1,0 – 1,4 71 – 137 2,3 – 4,3

bico aLto corte MaÇarico 136-2 (GLP/GN)

MODELO

14
0

ESPESSURA 
DA CHAPA 

(mm)
CÓDIGO

PRESSÃO 
OXIGÊNIO 

CORTE (bar)

PRESSÃO 
GLP (bar)

VAZÃO DE 
OXIGÊNIO 

(m3/h)

VAZÃO 
DE GLP 
(m3/h)

380 140-09 4,5 - 6,0 0,8 - 1,3 36 - 42 2,8 - 3,5

480 140-11 4,5 - 6,0 0,8 - 1,3 45 - 55 3,6 - 4,5

510 140-12 4,5 - 6,0 0,8 - 1,3 50 - 63 4,6 - 5,0

635 140-13 4,5 - 6,0 0,8 - 1,3 58 - 70 5,0 - 6,0

bico aLto corte MaÇarico 140 (gLp/gN)

MODELO

21
3

ESPESSURA 
DA CHAPA 

(mm)
CÓDIGO

PRESSÃO 
OXIGÊNIO 

CORTE (bar)

PRESSÃO 
GLP (bar)

VAZÃO DE 
OXIGÊNIO 

(m3/h)

VAZÃO 
DE GLP 
(m3/h)

508 – 1016 213-10 5,4 – 8,2 1,0 - 1,4 114 – 185 3,7 – 10,0

1016 – 1270 213-15 5,4 – 8,9 1,0 - 1,4 142 – 185 4,3 – 11,4

acima 1270* 213-20 5,4 – 8,2 1,0 – 1,4 170 – 228 5,1 – 12,8

bico aLto corte para MaÇarico 6000 (GLP/GN)

* Para cortes acima de 1270 mm é recomendado o uso de maçarico
para três mangueiras.

MODELO

25
0

CÓDIGO LARGURA DE 
ESCARFAGEM

PRESSÃO 
OXIGÊNIO 

(bar)

PRESSÃO 
GLP (bar)

VAZÃO DE 
OXIGÊNIO 

(m3/h)

VAZÃO 
DE GLP 
(m3/h)

250-18 até 64 mm 5,4 – 8,2 1,0 - 1,4 114 – 157 3,7 – 10,0

bico 250 de escarfageM MaÇarico 6075 (GLP/GN)

*Bico 250 - para o melhor desempenho siga as recomendações;
Para mangueira de 3/8” comprimento máx. 7,6m.

Para comprimentos maiores utilize mangueira de 1/2” com um trecho
de 7m de mangueira de 3/8” como chicote.



www.harrisproductsgroup.com
www.harris-brastak.com.brTURN TO THE PROS60 The harris ProducTs GrouP

bicos especiais para oXi-gLp, propiLeNo, gÁs NaturaL e Mapp®

CÓDIGO APLICAÇÃO OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMBUSTÍVEL
ONDE USARPRESSÃO IGUAL 

(bar)
BAIXA PRESSÃO 

(bar)

6290-1gg goivagem 3x6 mm 2,5

0,3 - 0,8 0,015 - 0,2

recomendado
para maçaricos

de corte
62-5 e 242

6290-2gg goivagem 5x10 mm 3,5

6290-3gg goivagem 6x13 mm 3,5

6290-4gg goivagem 10x19 mm 4,0

6290-2nffr corte de rebites 3,0

6290-nfW corte de rebites 3,5

bicos especiais para oXi-gLp, propiLeNo, gÁs NaturaL e Mapp®

CÓDIGO
PRESSÃO (bar) VAZÃO (L/h) PODER CALORÍFICO 

APROX. (Kcal/h)OXIGÊNIO GÁS COMB. OXIGÊNIO PROPANO

H-62-1p 3,0 0,5 4000-7000 1000-2000 22300 - 44600

H-62-2p 3,5 0,5 5900-12800 1500-2200 33500 - 71400

H-62-3p 4,0 1,0 8500-22900 2200-5700 49000 - 127100

corte rebite fusÃo de rebite goiVageMCORTE.
FUSãO.
GOiVaGEM.

bicos especiais para oXi-acetiLeNo - 6290

CÓDIGO APLICAÇÃO OXIGÊNIO 
(bar)

GÁS COMBUSTÍVEL
ONDE USARPRESSÃO IGUAL 

(bar)
BAIXA PRESSÃO 

(bar)

6290-1g goivagem 3 - 6 mm 2.50

0,3 - 1,1 0,015 - 0,2

recomendado
para maçaricos

de corte
62,5 e 242

6290-2g goivagem 5 - 10 mm 3.50

6290-3g goivagem 6 - 13 mm 3.50

6290-r corte de rebite 3.00

6290-1Ha aquecimento 1.00

6290-2Ha aquecimento 1.50
6290-G 6290-HA 6290-R

APLICAÇÕES ESPECIAIS

6290-GG 6290-NFW 6290-2NFFR

H-62-P
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gUIA DE CORTE
co

rt
e 

co
rr

et
o CORTE PERFEiTO – superfície regular com linhas de arraste ligeiramente inclinadas marca 

um corte perfeito. um leve depósito de carepa no topo do corte é causado por chamas de pré-aquec-
imento, sendo facilmente removido. esta superfície pode ser usada para muitos objetivos, sem 
usinagem.
CORTE DE PRODUçãO – linhas de arraste moderadamente inclinadas e uma superfície 
razoavelmente lisa caracterizam um corte de produção. para as operações de produção, um corte 
deste tipo representa a melhor combinação de qualidade e economia.

bi
co

 
su

jo

BiCO SUJO – sujeira ou carepa no bico irá desviar a corrente de oxigênio e causar um ou mais 
dos seguintes problemas: excesso de escória no aço, superfície de corte irregular, poros e morde-
dura.

Ve
Lo

ci
da

de
 d

e 
co

rt
e

EXTREMaMEnTE RÁPiDa – Ângulo posterior de saída de cavaco das linhas de arraste in-
dica velocidade de corte extremamente rápida. a borda superior está boa e a face do corte está lisa. 
Todavia, a escória adere ao lado inferior e existe o perigo de perder o corte. não está sendo deixado 
tempo suficiente para a escória ser soprada para fora do corte. face cortada ligeiramente côncava.
EXTREMaMEnTE LEnTa – as marcas de pressão indicam oxigênio demais para as 
condições de corte. ou o bico é muito grande, a pressão do oxigênio de corte muita alta ou a veloci-
dade está lenta demais, conforme demonstra a borda superior arredondada ou revirada como neste 
caso. À medida que o oxigênio se aproxima das proporções corretas, as marcas de pressão parecem 
mais perto da borda inferior até finalmente desaparecerem.
LiGEiRaMEnTE RÁPiDa DEMaiS – as linhas de arraste se inclinam para trás, mas ain-
da se atinge um corte por queda. a borda superior está boa, a face do corte está lisa e sem escória. 
a qualidade é satisfatória para muitos trabalhos de produção.
LiGEiRaMEnTE LEnTa DEMaiS – o corte é de alta qualidade, embora exista algu-
ma rugosidade superficial causada por linhas de arraste vertical. a borda superior está, em geral, 
ligeiramente virada. a qualidade é geralmente aceitável, mas velocidades mais rápidas são mais 
desejáveis.

di
st

ÂN
ci

a 
d

o 
bi

co

PERTO DEMaiS – ranhuras e linhas de arraste profundas, causadas por ação de corte instável.
parte do cone de pré-aquecimento queima dentro do corte onde a expansão normal do gás desvia a
corrente de corte do oxigênio.
aLTa DEMaiS – a borda superior está virada ou arredondada, a face cortada não é lisa e,
frequentemente, está ligeiramente virada quando a eficácia do pré-aquecimento está parcialmente
perdida devido ao bico ser mantido muito alto. a velocidade de corte é reduzida, devido ao perigo de
perder o corte.
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OXiGÊniO DE CORTE EXCESSiVO – as marcas de pressão são causadas por excesso 
de oxigênio de corte. quando o fornecimento de oxigênio é maior que o que pode ser consumido na 
oxidação, o restante fica em torno da escória, criando goivas, ou marcas de pressão. corrija esta fal-
ha reduzindo a pressão do oxigênio de corte, aumentando a velocidade, ou usando um bico menor. À 
medida que o volume de oxigênio se aproxima da proporção correta, as marcas de pressão parecem 
mais próximas da borda inferior até finalmente desaparecerem.
PRÉ-aQUECiMEnTO QUEnTE DEMaiS – borda superior arredondada causada por 
pré-aquecimento excessivo. o pré-aquecimento excessivo não aumenta a velocidade de corte. É só 
desperdício de gases.
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BOa QUaLiDaDE – a borda superior está excelente e a face do corte extremamente lisa. a 
escória deve ser fácil de remover e a peça cortada dimensionalmente precisa. a velocidade de corte 
é mais lenta que o corte vertical, porque o efeito de pré-aquecimento é parcialmente desviado da 
chapa.
QUaLiDaDE RUiM – a goivadura é a falha mais comum, e é causada por velocidade rápida 
demais ou chama de pré-aquecimento fraca demais. outra falha é uma borda superior arredondada,
causada por pré-aquecimento excessivo, indicando consumo excessivo de gás.
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VáLVULAS DE SEgURANÇA

VÁLVuLas de seguraNÇa de eNgate rÁpido

CÓDIGO DESCRIÇÃO USO GÁS VAZÃO MÁXIMA (L/h)
PRESSÃO  MÁX. (bar)

TIPO DE CONEXÃO
OX AC GLP H2

dgndK-r
válvula corta-chama

regulador

oxigênio 100.000 15 - - - 9/16” – 18 – unf-2b-rH

dgndK-l combustível 30.000 - 1,5 5 3,5 9/16” – 18 – unf-2b-lH

d2-r
pino conec. mang.

oxigênio - - - - -

d2-l combustível - - - - -

dKsg-r
válvula corta-chama

maçarico

oxigênio 65.000 15 - - - 9/16” – 18 – unf-2b-rH

dKsg-l combustível 20.000 - 1,5 5 3,5 9/16” – 18 – unf-2b-lH

d1-r
conector maçarico

oxigênio - - - - - 9/16” – 18 – unf-2a-rH

d1-l combustível - - - - - 9/16” – 18 – unf-2a-lH

DESCRiçãO
- válvulas corta-chama de engate rápido e seguro
- conexão de pino em aço inoxidável para longa durabilidade
- interrupção do fluxo de gás quando desengatado: muito mais
segurança
- rápida troca, menos tempo, mais economia

NOTA: VÁLVULA DE RETENÇÃO
O MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, através da Norma Regulamentadora nº. 18 estabelece os critérios abaixo:
- 18.11 Operações de Solda e Corte a Quente
- 18.11.6 As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso das chamas na saída do cilindro e chegada do maçarico.
As válvulas de retenção são dispositivos contra retrocesso de gás, e não contra retrocesso de chama. Diante disso e em atendimento às legislações brasileiras,
a Harris não comercializa esse tipo de válvula no Brasil.

VÁLVuLas de seguraNÇa corta-chaMa

CÓDIGO USO GÁS VAZÃO MÁXIMA (L/h)
PRESSÃO  MÁX. (bar)

TIPO DE CONEXÃO
OX AC GLP H2

88-5-fbr-r
regulador

oxigênio 100.000 20 - - - 9/16” – 18 – unf-2b-rH

88-5-fbr-l combustível 30.000 - 1,5 5 10 9/16” – 18 – unf-2b-lH

88-5-fbT-r
maçarico

oxigênio 65.000 20 - - - 9/16” – 18 – unf-2b-rH

88-5-fbT-l combustível 20.000 - 1,5 5 10 9/16” – 18 – unf-2b-lH

DESCRiçãO
- produzidas em latão, possuem sistema interno
unidirecional que previne contra o retrocesso de gás
- dotadas de elemento sinterizado em aço inoxidável,
extinguem a chama em caso de retrocesso
- Todas as válvulas são certificadas ul - certeza
de qualidade

88-5-FBR-R

88-5-FBR-L

88-5-FBT-R

88-5-FBT-L

D2-L

DGNDK-L (MONTADA)

DKSG-L + D1-L

DKSG-L (MONTADA)

(CORTE)(CORTE)

DGNDK-L
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VÁLVuLas aNti-retrocesso de chaMa para reguLadores

CÓDIGO GÁS VAZÃO MÁX. (L/h)
PRESSÃO  MÁX. (bar)

ROSCA DE ENTRADA ROSCA DE SAÍDA
OX AC GLP H2

188-Tl gás comb. 30.000 - 1,5 5 3,5 9/16”-18-unf-2b-lH 9/16”-18-unf-2a-lH

188-Tr oxigênio 100.000 15 - - - 9/16”-18-unf-2b-rH 9/16”-18-unf-2a-rH

188-2l gás comb. 60.000 - 1,5 5 3,5 9/16”-18-unf-2b-lH 9/16”-18-unf-2a-lH

188-2r oxigênio 180.000 15 - - - 9/16”-18-unf-2b-rH 9/16”-18-unf-2a-rH

VÁLVuLas aNti-retrocesso de chaMa de aLta VazÃo para rede

CÓDIGO DESCRIÇÃO GÁS
VAZÃO  MÁX. (m3/h) PRESSÃO DE

TRABALHO (bar) TIPO DE CONEXÃO
O2 AC GLP

esf
válvula

anti-retrocesso
de chama

gás combustível 450 50 160 5
g1” - frH

oxigênio 450 50 160 20

VÁLVuLas aNti-retrocesso de aLta VazÃo para MaÇarico

CÓDIGO DESCRIÇÃO GÁS
PRESSÃO  MÁX. (bar)

VAZÃO MÁX. (l/h) TIPO DE CONEXÃO
O2 AC GLP H2

dg91-uar válvula
anti-retrocesso

de alta vazão

oxigênio 15,0 - - - 136.000 9/16” – 18 – unf-2b-rH

dg91-ual gás combustível - 1,5 5,0 4,0 25.000 9/16” – 18 – unf-2b-rH

DG91-UAR DG91-UAL

188-TR 188-TL 188-2R 188-2L
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CÓDIGO ÂNGULO MAÇARICO

i-69-6-Hv 45º - 135º Hbr-457 / Hbr-531 / 62-5

r-69-3b 90º 62-5

ciNteL e guias de corte & acessórios para corte eM círcuLo

faiscador Light pro

- design compacto e prático;
- acabamento em metal;
- alimentado por duas pilhas aa padrão 
(não inclusas).

ignitor piezoelétrico para maçaricos de 
brasagem e soldagem.

LiMpadores de bico

ferramenta essencial para garantir a boa qualidade do corte e prolongar a vida útil dos bicos.

agulhas calibradas para limpeza de bicos dos maçaricos de corte manual.
modelo c-9

agulhas calibradas para limpeza de bicos dos maçaricos de corte automático, 
com escova para limpeza dos canais de gás de preaquecimento.

modelo e-9

MODELO E-9MODELO C-9

cuidado
ao efetuar a limpeza dos canais do gás de preaquecimento, nunca movimente a escova de limpeza no sentido transversal dos canais, para não danificá-los. efetue a limpeza sempre no mesmo 
sentido dos canais.

protetor de MaNÔMetro

CPR6333

os manômetros de pressão e vazão são a parte mais 
frágil dos reguladores de pressão, sendo frequente 
sua quebra, gerando custo de manutenção e parada 
de trabalho.

modelo cpr6333
para manômetros Ø 63mm
modelo cpr6333-2
para manômetros Ø 50mm

chaVe MuLtiúso

chave multiúso que permite a fixação rápida e correta dos bicos de corte e de-
mais partes móveis dos maçaricos de corte, solda e aquecimento. Tudo em uma 
só ferramenta, trazendo mais praticidade e rapidez operacional.

1-62-X

ceNteLhador

utilizado para acendimento seguro de maçaricos.

26-S

26-L

ACESSÓRIOS
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DESCRiçãO
Kit completo para o profissional de refrigeração e manutenção
industrial

COMPLETO!
acompanha um par de luvas de proteção para soldagem, óculos de solda, 
chave inglesa para correta montagem sem danificar o equipamento, fais-
cador para facilitar o acendimento e agulheiro para limpeza dos bicos de 
maneira segura.

PRÁTiCO!
o maçarico 19-6 que acompanha o Harris pronto é um maçarico com punho 
em alumínio que o deixa leve e resistente. com válvulas de regulagem frontal 
permite sua movimentação na brasagem sem desregular a chama, além da 
versatilidade de bicos, inclusive chuveirinho para tubos acima de 2”.

RESiSTEnTE!
carrinho resistente e com pintura especial de alta resistência com caixa de 
ferramentas integrada.

SEGURO!
válvulas corta-chama para os reguladores de pressão e maçaricos, e epi’s 
recomendados conforme a nr 18.

pronTo solda e corTe aceTileno - 201

• 1 Carrinho de Aço “PRONTO”
• 1 Maçarico de Solda HBR201
• 2 Bicos de Solda/Brasagem Nºs. 6 e 9
• 1 Extensão de Corte HBR 733-201
• 2 Bicos de Corte 1502 Nºs. 4 e 6
• 4 Válvulas Corta-chama
• 1 Regulador de Pressão BR-51-AC
• 1 Regulador de Pressão BR-52-O2
• 1 Faiscador Manual + Refil de 5 peças
• 1 Limpador de Bicos - Modelo C-9
• 1 Cilindro de Oxigênio - 1m3

• 1 Cilindro de Acetileno - 1Kg
• 1 Luva de Vaqueta
• 1 Óculos de Solda - Lente nº 5
• 1 Chave Inglesa 10”
• 5m Mangueira Dupla de 5/16”

pronTo solda aceTileno - 201

• 1 Carrinho de Aço “PRONTO”
• 1 Maçarico de Solda HBR201
• 2 Bicos de Solda/Brasagem Nºs. 6 e 9
• 4 Válvulas Corta-chama Modelo 885-5
• 1 Regulador de Pressão BR-51-AC
• 1 Regulador de Pressão BR-52-O2
• 1 Faiscador Manual + Refil de 5 peças
• 1 Limpador de Bicos - Modelo C-9
• 1 Cilindro de Oxigênio - 1m3

• 1 Cilindro de Acetileno - 1Kg
• 1 Luva de Vaqueta
• 1 Óculos de Solda - Lente nº 5
• 1 Chave Inglesa 10”
• 5m Mangueira Dupla de 5/16”

pronTo solda aceTileno - 19-6

• 1 Carrinho de Aço “PRONTO”
• 1 Maçarico de Solda 19-6
• 1 Misturador H-19-2E
• 1 Extensão D-50-C
• 3 Bicos 1390 Nºs. 3, 6 e HA 
• 2 Válvulas Corta-chama Modelo 88-5
• 2 Válvulas Corta-chama Modelo 19GG
• 1 Regulador de Pressão BR-51-AC
• 1 Regulador de Pressão BR-52-O2
• 1 Faiscador Manual + Refil de 5 peças
• 1 Limpador de Bicos - Modelo C-9
• 1 Cilindro de Oxigênio - 1m3

• 1 Cilindro de Acetileno - 1Kg
• 1 Luva de Vaqueta
• 1 Óculos de Solda - Lente nº 5
• 1 Chave Inglesa 10”
• 5m Mangueira Dupla de 5/16”

pronTo solda e corTe glp - 201

• 1 Carrinho de Aço PRONTO
• 1 Maçarico de Solda HBR 201
• 2 Bicos de Solda / Brasagem Nº 6 e 9
• 1 Extensão de Corte HBR 733-201
• 2 Bicos de Corte 1503 Nºs. 4 e 6 
• 4 Válvulas Corta-chama
• 1 Regulador de Pressão BR-53-GLP/GN
• 1 Regulador de Pressão BR-52-O2
• 1 Faiscador Manual + Refil de 5 peças
• 1 Limpador de Bicos - Modelo C-9
• 1 Cilindro de Oxigênio - 1m3

• 1 Cilindro de GLP - P2
• 1 Luva de Vaqueta
• 1 Óculos de Solda - Lente nº 5
• 1 Chave Inglesa 10”
• 5m Mangueira Dupla de 5/16”

pronTo solda glp - 201

• 1 Carrinho de Aço PRONTO
• 1 Maçarico de Solda HBR 201
• 2 Bicos de Solda/Brasagem Nºs. 6 e 9
• 4 Válvulas Corta-chama Modelo 885-5
• 1 Regulador de Pressão BR-53-GLP/GN
• 1 Regulador de Pressão BR-52-O2
• 1 Faiscador Manual + Refil de 5 peças
• 1 Limpador de Bicos - Modelo C-9
• 1 Cilindro de Oxigênio - 1m3

• 1 Cilindro de GLP- P2
• 1 Luva de Vaqueta
• 1 Óculos de Solda - Lente nº 5
• 1 Chave Inglesa 10”
• 5m Mangueira Dupla de 5/16”

pronTo solda glp - 19-6

• 1 Carrinho de Aço PRONTO
• 1 Maçarico de Solda 19-6
• 1 Misturador H-19-2S
• 1 Extensão D-50-C
• 3 Bicos 1390 Nºs. 4, 7 e H 
• 2 Válvulas Corta-chama Modelo 88-5
• 2 Válvulas Corta-chama Modelo 19GG
• 1 Regulador de Pressão BR-53-GLP/GN
• 1 Regulador de Pressão BR-52-O2
• 1 Faiscador Manual + Refil de 5 peças
• 1 Limpador de Bicos - Modelo C-9
• 1 Cilindro de Oxigênio - 1m3

• 1 Cilindro de GLP - P2
• 1 Luva de Vaqueta
• 1 Óculos de Solda - Lente nº 5
• 1 Chave Inglesa 10”
• 5m Mangueira Dupla de 5/16”

KIT PRONTO
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a Harris possui uma completa linha de ligas fosforosas com e sem 
prata. em diversos formatos como varetas redondas, varetas planas, 
fios, lâminas e anéis adequam-se a qualquer processo industrial ou 
de reparo na brasagem de componentes de cobre.

LINHA DE PRODUTOS PARA 
BRASAgEM E SOLDAgEM

foscoper e siLfoscoper

soLda prata

diversas ligas de solda prata 
com e sem adição de cádmio. 
em formatos como varetas, 
varetas revestidas de fluxo, 
anéis, lâminas, pó e pasta 
são utilizados na união por 
brasagem de diversos tipos
de metais, tais como aço 
carbono, aço inoxidável, ferro 
fundido, latão, bronze, cobre
e carbeto de tungstênio (metal 
duro).

brasageM de aLuMíNio

ligas de alumínio/silício 
(alumiflux®) e zinco/alumínio 
(zincaflux®), com opção de 
vareta sólida e arame tubular 
com fluxo não corrosivo 
apresentam as melhores 
soluções na brasagem de 
alumínio com alumínio e 
alumínio com cobre. Também 
disponíveis em anéis para 
processos automáticos.

DESCRiçãO DESCRiçãO

DESCRiçãO

soLdageM de aLuMíNio

completa linha com as ligas 
er4043, er4047, er5356 
e er5183 para processos 
mig e Tig. a Harris inova 
ao disponibilizar arames 
de alumínio na embalagem 
gem-paK para reduzir paradas 
de linha para alimentação 
em processos de soldagem 
robotizados.

DESCRiçãO

broNzes para Mig-braziNg, 
Mig, tig e reVestiMeNto

nossa linha inclui bronze 
silício para mig-brazing 
(soldagem de chapas 
galvanizadas), bronze 
alumínio a1 e a2, bronze 
fosforoso e cobre, produtos 
que além de soldar cobre 
e suas ligas, permitem o 
revestimento de mancais e 
camisas de pistões. 

DESCRiçãO
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Linha EcoSmart 
Fluxo livre de
ácido bórico

reVestick® - soLda prata e LatÃo reVestidos de fLuXo

revestick® é a opção de varetas de solda prata revestidas de fluxo em embalagens ideais para venda varejo e uso em campo para reparo. 

DESCRiçãO

completa linha de fluxos para os processos de solda branda, brasagem 
e soldabrasagem. na forma líquida, pastosa e em pó, a Harris 
disponibiliza o fluxo ideal para seu processo. embalagens modernas 
e seguras, de acordo com a norma abnT-nbr 14725-3. linha 
ecosmarT® com fluxos isentos de ácido bórico, mais proteção ao 
operador e ao meio ambiente.

fLuXos para brasageM

DESCRiçãO

MaÇarico portÁtiL 604 hd e ciLiNdro de gÁs Map-pro™

acendimento automático, ignição instantânea e trava. sua ergonomia facilita o manuseio e seu corpo em alumínio proporciona leveza e alta 
resistência. alto desempenho e praticidade. compatível com map-pro™ e propano. a melhor solução para brasagem em campo.

DESCRiçãO

* Map-Pro é uma marca registrada Worthington Industries
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VoLuMe

pol3 pé3 jarda3 cm3 m3 litro galão (EUA)

1 pol3 1 - 16,387 0,02
1 pé3 1.728,00 1 0,037 28.317 0,028 28,32 7,481

1 jarda3 46.656 27 1 - 0,764 764,5 202
1 cm3 0,06 - - 1 - 0,001 -
1 m3 61.024 25,31 1,308 1.000.000 1 1.000 264,2
1 litro 61.024 0,035 1 3.785,40 0,001 1 0,264

1 galão (eua) 231 0,133 0,004 0,003 3,785 1

TABELA DE CONVERSãO

psi bar atm mm Hg pol Hg pol água kPa

1 psi 1 0,068 0,068 51,713 2,035 27,68 6,895
1 bar 14,504 1 0,986 750,06 29,53 401:48:00 100
1 atm 14,696 1,013 1 760 29,921 406,8 101,325

1 mm Hg 0,019 0,001 0,001 1 0,039 0,535 0,133
1 pol Hg 0,491 0,033 0,033 25,4 1 13,596 3

1 pol água 5,202 0,358 0,002 269,02 10,591 1 35,808
1 kpa 0,145 0,01 0,009 7,519 0 4,015 1

grão onça libra tonelada grama kilograma tonelada métrica

1 grão 1 0,002 - - 0,064 - -
1 onça 437,5 1 0,062 - 28,35 0,028 -
1 libra 7.000 16 1 0,000 453,6 0,453 -

1 tonelada 32.000 2.000 1 907,2 0,907
1 grama 15,43 0,04 0,033 - 1 0,001 -

1 kilograma 35,274 0,002 - 1.000 1 0,001
1 tonelada métrica - 35,274 0,009 1,102 - 1.000 1

pressÃo

peso

scc/min Lpm SCFM l/h Nm3/h SCFH
1 scc/min 1 0,001 0,6 0,002

1 lpm 1.000 1 0,035 60 0,06 2,119
1 scfm 28.317 26 1 1.699 1,699 60

1 l/h 16,667 0,016 1 0,001 0,035
1 nm3/h 16,667 16,667 0,589 1,000 1 35,314
1 scfH 471,95 0,472 0,016 28,317 0,028 1

scfm – pés cúbicos padrão por minuto scc/min – centímetros cúbicos padrão por minuto
scfH – pés cúbicos padrão por hora lpm – litros por minuto

nm3/h – metro cúbico normal por hora

VazÃo

BTU cal watt-hora

1 bTu 1 251,98 0,293
1 cal 3.968x10-3 1 -

1 watt-hora 3,414 - 1

eNergia
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gases / ar > para

GÁS FATOR INVERSO

ar > para:

aceTileno (c ,H ) 2 1,050 0,952

argÔnio (ar) 0,851 1,175

argÔnio/co (75% ar - 25% co ) 2 2 0,833 1,200

niTrogênio (n ) 2 1,020 0,980

dióXido de carbono (co ) 2 0,808 1,238

dióXido de enXofre (so ) 2 0,660 1,515

buTano (c -H ) 4 10 0,700 1,429

HÉlio (He) 2,695 0,371

eTano c H 2 6 0,980 1,020

eTileno (c H ) 2 4 1,010 0,990

gÁs formier 90% n 10% H 2 2 1,300 0,769

Hidrogênio H2 3,810 0,262

meTano cH4 1,350 0,741

meTilaceTileno propidieno (mps – c H ) 3 4 1,238 0,808

óXido de carbono (co) 1,020 0,980

neon (ne) 1,200 0,833

oXigênio (o ) 2 0,950 1,053

propano c H ) 3 8 0,800 1,250

propileno (c H ) 3 6 1,237 0,808

proTóXido de niTrogênio (n o) 0,810 1,235

FATORES DE CONVERSãO

gARANTIA
a Harris garante que cada produto novo ou parte dele esteja livre de defeitos de fabricação e defeitos de material. o prazo de garantia é de 1 ano (12 meses) da 
data de compra pelo usuário final. a garantia é valida quando comprovado defeito de fabricação ou de material nas condições de uso para qual foi projetado, 
respeitando-se os parâmetros de trabalho definidos em catálogos e manuais. por ser um produto de uso industrial, há um desgaste natural, principalmente nos 
bicos de corte, solda e aquecimento. a intensidade do desgaste oscila conforme condições de uso do produto e os cuidados no manuseio e operação. portanto, 
uso incorreto ou desgaste de uso não são cobertos pela garantia.

NOTA
o Harris products group trabalha de forma constante na melhoria de seus produtos e, assim, reserva-se o direito de fazer alterações em especificações sem 
notificação prévia. as imagens reproduzidas em nosso catálogo representam a versão de produtos indicados.
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