
LHJ 750LHJ 750
RetificadorRetificador

CARACTERÍSTICAS

• A fonte de energia LHJ 750 é uma fonte retificadora com 
característica de corrente constante, especialmente 
projetado para soldagem no processo eletrodo 
revestido e goivagem.

• Corrente nominal de 600 amperes a 60% do ciclo de 
trabalho.

• Ajuste de corrente continua por meio de manivela 
localizada no painel frontal.

• Refrigeração forçada garante que os componentes 
internos não ultrapassem a temperatura de projeto.

• Carro com dispositivo de frenagem permite ótima 
circulação pelo local de trabalho.

• Possui tomada de 220 VAC para alimentação de 
equipamentos auxiliares.

• Fornecido em duas versões: com ou sem 
voltímetro/amperímetro digital para leitura da tensão e 
corrente de soldagem. Para equipamentos sem 
voltímetro/amperímetro, este pode ser adquirido 
através de  KIT vendido separadamente.

CARACTERÍSTICAS

LHJ 750 é um retificador com característica 
de corrente constante para soldagem no 
processo eletrodo revestido e goivagem.

Características Técnicas
Classe ABNT

Faixa de Corrente/Tensão

Cargas Autorizadas

I

80 A /23 V - 750 A /44 V

Tensão em Vazio 

Tensão de Alimentação

Potência Aparente

Classe Térmica

Grau de Proteção

Dimensões (L x C x A )

Peso

87 V

3Ø, 220, 380, 440 V

50 / 60 Hz

53 KVA

H (180° C)

IP 22

780 x 950 x 870 mm

225 Kg

465 A / 38,5 @ 100 %

600 A / 44 V @ 60 %

750 A / 44 V @ 35 %



Acessórios
Conj. de cabos porta-eletrodo e garra 
obra 600A, 6 m

Conj. de cabos porta-eletrodo e garra 
obra 800A, 6 m
Tocha de goivagem 1200A - F5

0400258

0400259

0728912

UTILIZAÇÃO

Conheça agora o que vai precisar para a perfeita 
utilização do seu equipamento e os acessórios 
compatíveis com a solução escolhida.

UTILIZAÇÃO

ÍTENS NECESSÁRIOSÍTENS NECESSÁRIOS

LHJ 750LHJ 750

Equipamentos
0401264LHJ 750 com voltímetro/amperímetro
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