
Aspirador 
Industrial de  
Pó e Líquido 
fAbrIcAção NAcIoNAL

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 
rESISTENTE E DUrÁVEL 
Silencioso, o aspirador é 
fabricado em fibra de vidro, 
reduzindo o ruído.

bAIXA 
MANUTENção
Eficiente Conjunto Separador 
opcional que permite reter 
até 98% do material aspirado 
para posterior eliminação ou 
reaproveitamento, além de 
reduzir a poluição.
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PEçAS E coNSUMÍVEIS
Possuímos uma variedade de peças e consumíveis em estoque para 
garantir o funcionamento e manutenção rápida de seu aspirador. 
Adquira peças originais através da Alfa ou nossos distribuidores.

MANUTENção
Tenha a certeza de obter um excelente atendimento também após 
adquirir o equipamento. Nossa equipe de assistência técnica preparada 
e eficiente está em constante treinamento para melhor atendê-lo. 
Consulte também sobre nossos programas de manutenção, planejados 
para a sua necessidade gerando economia para o seu negócio.

fINANcIAMENTo
A Alfa proporciona as melhores formas de financiamento com cadastro 
dos nossos equipamentos nacionais no BNDES. 

GArANTIA
Nossos equipamentos possuem garantia para condições normais de uso 
e contra defeitos de fabricação. Consulte nossos representantes sobre a 
garantia do aspirador HIPER.

Os aspiradores utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

HIPEr
ASPIrADor INDUSTrIAL

FINANCIE ATRAVÉS

DADoS TÉcNIcoS

HIPER 200

Acionamento/Tensão Cabo - 220 V

Potência máxima  2.600 W

Vácuo  3410 mmH2O

Vazão de ar 430 m³/h

Reservatório 164 L / Aço

Motor 2 Motores

 

DIMENSÕES DA MÁQUINA 

Comprimento 120 cm

Largura 80 cm

Altura 71 cm

Peso 55 kg

Cabo Elétrico  10 m

Mangueira 2,5 m

O aspirador Hiper é produzido no 
Brasil em nossa fábrica em Limeira, SP. 

Consulte nossos representantes para  
agendar uma visita ou para  
maiores informações.

HIPER – 1.809.001.br.pt     Catálogo da HIPER     07/16

©2016 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo “®” são marcas registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da 
Tennant Company são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.

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: (11) 3320-8555  

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


