
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto desempenho na extração de carpetes 
 
Esta extratora de carpetes permite a remoção da 
sujeira sem causar danos ao carpete. O guidão 
ergonômico e a solução dos controles ao alcance 
dos dedos minimiza o movimento das mãos 
durante a manobra e permite uma operação mais 
confortável por horas. O medidor da escova 
permite que o operador a ajuste para uma altura 
mais adequada às necessidades. 
 
Durabilidade e desempenho de confiança 
Fabricada em polietileno rotomoldado, é resistente 
a batidas e rachaduras, esta inovadora extratora 
suporta a demanda do trabalho diário. 
 
Fácil utilização 
Esta extratora é ideal para a limpeza em áreas 
fechadas como prédios comerciais, hospitais e 
restaurantes, entre outros ambientes porém 
também atende a grandes instalações. 

Principais Benefícios 
 

• A cobertura da escova, seu 
grande motor e escova rígida 
acoplada com duplo bico 
spray, que provém uma 
excelente performance de 
limpeza 

• O guidão ergonômico 
permite uma 
operação mais 
confortável 

• Esta unidade move facilmente 
devido seu baixo peso, porém 
de estrutura resistente. 
Também pelo seu baixo 
centro de gravidade do 
sistema da bolsa expansível 
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Características                              Especificações 
 
 Nome do Produto                           EX-SC-1020 
 
Sistema de Aspiração 
Potência do motor a vácuo                       1.34 kW 
Estágios do motor a vácuo                       3 estágios 
Elevação de água no orifício 
fechado                                                  3500 mm 
Vazão de ar no orifício de 50mm               2.7 m³ / min      
Tamanho do bocal                                   510 mm      
                             
 
Sistema de Recuperação  
Capacidade do tanque 
 de recuperação                                      55 L 
Descrição do tanque de recuperação         Tanque integrado 
 
 
Sistema de Acionamento 
da Escova 
Amperagem da escova do motor               1.5 A 
Velocidade da escova                               1200 
Velocidade do motor da escova                 1800 
Largura da escova                                   431 mm 
Tipo de cerda da escova                           Cerdas de nylon em fileiras em “V” 
Diâmetro da escova                                 84 mm 
 
 
Sistema de Solução 
Amperagem da bomba                             1 A 
Pressão da bomba                                   6.9 bar 
Voltagem da bomba                                 120 V 
Capacidade                                             38 L 
Fluxo                                                      3.78 L / min 
Válvula de solenóide                                Elétrica  
Jato de spray                                          2 quarto de volta, fácil desconexão  
 
 
Consumo Total de Energia                    1740 Watts 
 
Cabo de Força 
Comprimento do cabo                              15.24 m (destacável) 
Tipo do cabo                                           Bitola 16, amarelo segurança 
 
Acessórios Opcionais                             Canister, ferramentas manuais, mangueira de solução e recuperação, etc. Entre em 
                                                              contato com o seu representante de vendas para maiores informações 
 
Dimensões/ Peso/ Nível de Ruído 
Comprimento/Largura/Altura/                   C: 1092 mm, L: 508 mm, A: 863 mm, P:48.2 kg, R:78 dBA 
Peso/Ruído 
 
Aprovações                                           Certificação CRI-Certification Bronze Seal, ETL 
 
Garantia                  Entre em contato com nossos representantes ou distribuidores autorizados para maiores 

informações sobre a garantia. 
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Alfa, uma empresa Tennant. 
Vendas 11 3320 8550 

Assistência Técnica 11 3320 8555 
info.brasil@tennantco.com 

www.alfatennant.com.br 


