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Enceradeiras Industriais /
Conservadoras de Pisos

• Ideal para lavagem de pisos em locais pequenos e de difícil acesso, 
também pode ser utilizada na remoção de ceras e para lustrar pisos 
frios e de madeira.

• Disponível em 110V, 220V ou Bivolt (110 ou 220V).

• Limpa e conserva locais como: áreas industriais, comércio, salas 
comerciais, prédios, escolas, residências, hospitais, entre outros de 
forma silenciosa e de fácil manuseio.

• Obtenha um alto rendimento com baixo custo num produto 
resistente e durável.

• Possui rodas robustas de 4 polegadas para fácil locomoção inclusive 
em escadas.



PÓS-VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PEÇAS E CONSUMÍVEIS

Matriz Brasil

Fábrica (Limeira)

Filiais (Contagem - MG | Curitiba-PR | 
Samambaia-DF | Jaboatão dos Guararapes - PE | 
Rio de Janeiro - RJ)

Distribuidor | Assistência Técnica |
Revenda

MAXIMIZE A VIDA ÚTIL E TEMPO EM OPERAÇÃO
DO SEU EQUIPAMENTO • 

Rede de suporte técnico em todo o Brasil. Técnicos próprios 
treinados em nossa fabrica possuem amplo conhecimento e experiência, 
para oferecer serviços especializados e excelência de atendimento. 

MANUTENÇÃO
Tenha a certeza de obter o melhor atendimento pós venda do 
mercado após adquirir o seu equipamento. Nossa equipe de 
assistência técnica está em constante treinamento para lhe oferecer 
um atendimento rápido e de alta qualidade. 

PROTEJA SEU INVESTIMENTO COM PEÇAS ORIGINAIS 
ALFA TENNANT
Projetadas e testadas para tal, as peças originais Alfa Tennant 
garantem um ajuste de precisão que permite ampliar a vida útil de sua 
máquina com o máximo da performance. 

PEÇAS E CONSUMÍVEIS DISPONÍVEIS EM ESTOQUE 
PARA RÁPIDA ENTREGA 
Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para garantir 
o funcionamento e manutenção rápida de seus equipamentos. Adquira através 
da Alfa Tennant ou nossos distribuidores, com tranquilidade no recebimento 
de suas peças e consumíveis quando mais precisar.  

TREINAMENTO E CONHECIMENTO 
Parabéns pela aquisição do seu equipamento Alfa Tennant!
Agora é hora de colocar todo este potencial em operação e para tanto 
é fundamental que o operador saiba o que o equipamento pode fazer 
a fim de ter o máximo em desempenho e vida útil.
Conte com nossa equipe de especialistas, que está preparada para realizar: 

• Treinamento Teórico
• Treinamento Operacional

• Entrega Técnica
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Distribuidor Autorizado 

Alfa Tennant, criando um 
mundo mais limpo, seguro e saudável. 

Rua Barão de Campinas, 715
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550  
Assist. Técnica:   5558-0233 )11( 

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com
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Alfa Tennant, criando um  
mundo mais limpo, seguro e saudável. 

Distribuidor Autorizado

Rua Barão de Campinas, 715 
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550   
Assist. Técnica: (11) 3320-8555   

Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br 
info.brasil@tennantco.com

linha
alfa enceradeira

alfa 400
enceradeira
Enceradeira Industrial

Diâmetro da Escova 400

Motor 3/4 HP 1 HP

Tensão (Volt) (50/60 Hz) 127, 220 ou Bivolt

Rotação da Escova (RPM) 175

Cabo elétrico (m) 12

Peso (Kg) 35

Dimensão (CxLxA) (cm) 58 x 44,5 x 113

Fabricado no Brasil

alfa 350
enceradeira
Enceradeira Industrial

Diâmetro da Escova 350

Motor 1/2 HP 3/4 HP

Tensão (Volt) (50/60 Hz) 127, 220 ou Bivolt

Rotação da Escova (RPM) 175

Cabo elétrico (m) 12

Peso (Kg) 30

Dimensão (CxLxA) (cm) 48 x 39,5 x 112

Fabricado no Brasil

Enceradeiras/Conservadoras de Piso são  
certificadas de acordo com as Portarias Inmetro  
nº 371/2009 e 329/2011.

alfa 500
enceradeira
Enceradeira Industrial

Diâmetro da Escova 500

Motor 3/4 HP 1 HP

Tensão (Volt) (50/60 Hz) 127, 220 ou Bivolt

Rotação da Escova (RPM) 175

Cabo elétrico (m) 12

Peso (Kg) 40

Dimensão (CxLxA) (cm) 63,5 x 55 x 113

Fabricado no Brasil

Cabo reclinável
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Possui caixa elétrica em material termofixo  
anti-chamas, com Classe de Isolamento H (180°C), 

e alavanca de acionamento liga/desliga.

Comando duplo (opcional) que oferece
maior praticidade e comodidade ao operador.

Possui encaixe compatível com flanges
de grande utilização no mercado.

Pedal de ajuste do cabo reclinável de fácil utilização.


