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ASPIRADORES

ALFA PRO 18
Aspirador de pó e líquidos com excelente custo benefício. Equipamento 
de alto desempenho com um preço acessível. Possui filtro permanente 
e sistema anti-espuma. Equipamento leve e prático, ideal para o uso em 
residências, escritórios e pequenos comércios.

ALFA PRO 62
Aspirador ideal para aspiração de sólidos e líquidos com alta 
produtividade de limpeza. Potência garantida pelo uso de 
dois motores. Indicado para empresas de limpeza, escritórios, 
prestadores de serviço, indústrias e demais usuários que 
necessitem de um equipamento com durabilidade e versatilidade.

V3e
O aspirador V3e foi desenvolvido para o conforto do operador, possui
um design compacto e de fácil armazenagem. Mantém a alta qualidade
do ambiente interno com um sistema de filtragem de 3 estágios, 
incluindo o filtro HEPA, e um nível de ruído de apenas 68 dBA.

ALFA PRO 52
Aspirador para sólidos e líquidos. Potente, ideal para 
empresas, indústrias, escritórios e hotéis que necessitem 
de baixo nível de ruído. Tem como diferencial 
a praticidade e a durabilidade de um aspirador 
profissional de 52 litros para sólidos e líquidos.
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ASPIRADORES

ALFA PRO 89
Aspirador de sólidos e líquidos para empresas de limpeza, postos de 
serviços industriais e ambientes que gerem uma grande quantidade 
de resíduos, comportados graças ao tanque de 89 litros. Possui 
grande eficiência devido ao uso de três motores, tendo assim uma 
maior produtividade e diminuição no tempo de trabalho.

ALFA PRO SF
Aspirador industrial com exclusivo sistema de filtragem que 
permite a aspiração de poeiras finas que em outros aspiradores 
entopem os filtros e danificam os motores. Possui motor de 
alto rendimento  que pode ser utilizado em locais com poeira 
suspensa no ar. Ideal para: Poeiras finas, construção civil 
(cimentos, cal) etc. Somente sólidos.

HIPER 200
O aspirador industrial Alfa Hiper de pó e água, se caracteriza por 
uma construção forte, durável. Projetado e fabricado no Brasil, 
pode ser financiado pelo BNDES. Seu tubo telescópico extensor 
do aspirador em linha com diâmetro de 38 ou 50 mm é uma ótima 
solução para poeiras, óleo e outros detritos.

Modelo V3e Alfa Pro 18 Alfa Pro 52 Alfa Pro 62 Alfa Pro 89 Alfa Pro SF Hiper 200

Acionamento/
Tensão (V) 127 / 220 127 / 220 127 / 220 220 220 220 220

Potência máxima 
(W) 1200 1200 1400 2400 3600 1000 2.600

Vácuo (mmH2O) 2550 1735 2400 2200 2200 2200 3410

Vazão de ar (m2/h) 120 110 215 340 510 180 430

Reservatório  
(L/Tipo) 11/Plástico 18/Plástico 52/Plástico 62/Inox 89/Inox 65/Inox 164/Aço

Motor 1 Motor 1 Motor 1 Motor 2 Motores 3 Motores 1 Motor 2 Motores

Cabo Elétrico (m) 12 5 8 8 8 8 10

Mangueira (m) 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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ALFA EXT 81
Lavadora extratora para sólidos e líquidos. Equipamento 
de alto rendimento garantido pelo uso de dois motores. 
Ideal para empresas de limpeza, indústrias, hotéis, lava 
rápidos e prestadoras de serviço. Utilizado para limpeza 
de carpetes, pisos frios (azulejos, etc), sofás, cadeiras.

BR-2000-DC

A polidora de pisos com controle de poeira BR-2000-DC obtém 
resultados consistentes em diversos tipos de pisos com seu 
cabeçote flutuante patenteado. Atinge um excelente brilho do piso 
com a rotação de 2.000 rpm no disco de polimento e trabalha com 
uma pressão de polimento variável entre 7 e 20 quilos para melhor 
performance e acabamento.

MODELO Capacidade de Polimento 
Teórica (m2/h)

Capacidade de Polimento 
Prática (m2/h)

Sistema de Controle 
de Pó Rotação (rpm) Acionamento Nível de Ruído (dbA)

BR-2000-DC 1500 929 Filtro Poliester 2000 127 / 220 V 66

ALFA EXT 52
Lavadora extratora para sólidos e líquidos. Equipamento com 
duas funções. Utilizado para limpeza de pisos, estofados, pisos 
frios (azulejos, etc), sofás, cadeiras. Ideal para hotéis, hospitais, 
escritórios, empresas de limpeza. Baixo nível de ruído.

MODELO Acionament /Tensão 
(V)

Potência máxima 
(W)

Vácuo 
(mmH2O)

Vazão de ar 
(m2/h) Reservatório Motor Cabo Elétrico 

(m)
Mangueira 

(m)

ALFA EXT 52 127/220 1400 2400 215 52/Plástico 1 Motor 8 2,5

ALFA EXT 81 220 2400 2200 340 81/Plástico 2 Motor 8 2,5
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ALFA PRESSURE 100
Lavadora de alta pressão de água fria monofásica. 
Bomba axial de alta eficiência e longa durabilidade 
com baixa temperatura de trabalho. Regulagem de 
pressão e stop total. Acompanha bico vario (jato 
reto a leque) e bico turbo. Ideal para comercios, 
condominios, serviços semi intensivos, etc.

ALFA PRESSURE 400
A lavadora de alta pressão Alfa Pressure 400 possui 
bomba radial de baixa temperatura de trabalho e 
baixo nível de ruído. Cabeçote em latão forjado, 
pistões de cerâmica, regulagem de pressão e stop 
total. Ideal para postos de gasolina, lava-rápidos, 
indústrias, limpadoras, e toda situação de serviço 
pesado.

Produtos Alfa Pressure 100  Alfa Pressure 400 Alfa Pressure 500 Alfa Pressure H900

Acionamento / Tensão 127V 220V 220V 220V (tri) 380V (tri) 220V (tri) 380V (tri)

Pressão Máxima (lbs) 2000 2175 2320 3625 4350

Pressão Trabalho (lbs) 1479 1600 1885 3045 2900

Vazão de água (L/h) 390 480 780 1000 1000

Potência (w) 2000 2200 2800 6600 6700

Bomba Axial Radial Radial Radial

Cabeçote Latão Latão Latão Latão

Pistões --- Cerâmica Cerâmica Cerâmica

Cabo Elétrico 5 5,5 5,5 5,5

Mangueira (m) 7 10 10 10

ALFA PRESSURE H900
Lavadora de alta pressão de água fria e quente que lava com 
água até 95ºC. Bomba radial de alta performance, cabeçote 
de latão forjado, pistões de cerâmica e serpentina com 
espiral dupla vertical. Utiliza diesel para aquecer a água. Ideal 
para grandes áreas com sujeiras pesadas como graxa, óleo, 
gorduras, pinturas e sujeiras incrustadas. Indicada para o uso 
em indústrias, portos, oficinas pesadas, frigoríficos, laticínios, 
limpadoras, transportadoras e lava-rápidos grandes.

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

ALFA PRESSURE 500
Lavadora de agua fria com bomba radial de alta 
eficiência, cabeçote em latão forjado, pistões 
em cerâmica, regulagem de pressão e stop total. 
Ideal para trabalho pesado em indústrias, granjas, 
agropecuárias, portos, construção civil e onde é 
necessária limpeza de alto rendimento em sujeiras 
pesadas.



ALFA ENCERADEIRA 350, 400 E 500
As Enceradeiras Alfa são ideais para lavagem de pisos e também podem ser utilizadas na remoção 
de ceras e para lustrar pisos frios e de madeira. Disponíveis em 110V, 220V ou Bivolt (110 ou 220V), 
podem ser aplicadas em locais como: áreas industriais, comércio, salas comerciais, prédios, escolas, 
residências, hospitais, entre outros.

Modelo Enceradeira Alfa 350 Enceradeira Alfa 400 Enceradeira Alfa 500

Diâmetro da Escova (cm) 350 400 500

Tensão (V) 127 220 127 220 127 220

Motor 1/2 HP 3/4 HP  3/4 HP 3/4 HP 3/4 HP

Potência (W) 600 400 1000 860 1000 600

Rotação (rpm) 175

Cabo Elétrico (m) 12

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

Vendas: (11) 3320-8550  
Assistência Técnica: (11) 3320-8555

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

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