
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais BenefíciosPrincipais BenefíciosPrincipais BenefíciosPrincipais Benefícios    
 

Aspirador Pó/Líquido 
HIPER 

 

Alta performance e durabilidade 
 
Aspirador industrial para pó, líquidos e 
resíduos em geral para grandes áreas e 
volumes, montados sobre rodízios giratórios e 
carrinhos destacáveis, que facilitam o 
transporte. 
 
Estrutura rEstrutura rEstrutura rEstrutura resistente e durável esistente e durável esistente e durável esistente e durável     
Silencioso, o aspirador é fabricado em fibra de 
vidro, reduzindo o ruído. 
 
Alta performance com baixa manuAlta performance com baixa manuAlta performance com baixa manuAlta performance com baixa manutençãotençãotençãotenção    
Eficiente Conjunto Separador opcional que 
permite reter até 98% do material aspirado 
para posterior eliminação ou 
reaproveitamento, além de reduzir a poluição.    

• Aspirador 
exclusivamente 
fabricado no Brasil 

• Melhor solução para o 
problema de pó, óleo, 
pequenas partículas, 
entre outras sujidades  

• Construção robusta e durável 
de aço com cabeçote em fibra 
de vidro 



 

  

 

Aspirador Pó/Líquido 
HIPER 

 

 

 Nome do Produto                      Aspirador Hiper                                           
 

Modelo                                                         100                      200   
                                                            

 

 

Voltagem (v)                                                    220 C.A Monofásica 
 
Resfriamento                                                Independente Bypass 
 

Potência (Watts) 
220v                                                                          2600 
 
Vazão Máxima (m³/h) 
220v                                                                           300 
 
Vácuo Máximo (mmca) 
220v                                                                          3410 
 
Capacidade (litros) 
 Pó e Líquido                                                 81                          164 
 

Filtro (cm²)                                                 1520                       2640                                  
 

Dimensões                                             110x62x58               120x80x71 
 

Fusível (A) 
220v                                                                   2 de 15A (1 por motor) 
 

Características                              Especificações 
 

1950-12    HIPER ALFA Vacuum Brochure PTG 
©2011  O logo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo ® são 
marcar registradas nos Estados Unidos e em outros países pertencentes a Tennant 
Company. 
Os produtos da Tennant Company são vendidos e feitos manutenção através das 
subsidiarias da Tennant e seus distribuidores. 

 

Alfa, uma empresa Tennant. 
Vendas 11 3320 8550 

Assistência Técnica 11 3320 8555 
info.brasil@tennantco.com 
www.alfatennant.com.br 

 

PEÇAS E CONSUMÍVEISPEÇAS E CONSUMÍVEISPEÇAS E CONSUMÍVEISPEÇAS E CONSUMÍVEIS    
Possuímos uma variedade de peças e 
consumíveis em estoque para garantir 
o funcionamento e manutenção 
rápida dos seus aspiradores. Adquira 
através da Alfa ou nossos 
distribuidores, com tranqüilidade no 
recebimento de suas peças e 
consumíveis quando mais precisar. 
 
MANUTENÇÃOMANUTENÇÃOMANUTENÇÃOMANUTENÇÃO    
Tenha a certeza de obter um 
excelente atendimento também após 
adquirir o equipamento. 
Nossa equipe de assistência técnica é 
rápida e eficiente e está em constante 
treinamento para melhor atendê-lo. 
Contratando também um Plano de 
Manutenção Preventiva ou 
Manutenção Total, o desempenho e 
tempo de uso do equipamento são 
maximizados, com um custo 
planejado e fixo por mês. 
 
GARANTIAGARANTIAGARANTIAGARANTIA    
Nossos equipamentos possuem 
garantia em condições normais de uso 
e contra defeitos na fabricação. 
Consulte nossos representantes sobre 
a garantia dos aspiradores Alfa e para 
indicar qual o melhor aspirador para a 
sua necessidade. 
 

Recipiente   Capacidade   Filtro      Dimensões     Locomoção 
                                         

 
 
AC 100              100        85       2100     120 X 60 X 60    Carrinho 
 
AC 200              200       180      2100     130 X 75 X 70    Carrinho 

 

Pó       Liq.    (cm²)      H x C x L 

FINANCIE ATRAVÉS 
 

 


