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Bardzo ważną funkcją, ułatwiającą obsługę odkurzaczy kompaktowych Festool CLEANTEC CT 
MINI oraz CT MIDI (fot. 1.), jest mocowanie przewodu zasilającego na ich obudowie (fot. 2.). Wy-
posażone jest ono w ruchomy zaczep (fot. 3.), który umożliwia łatwe jego zdejmowanie (fot. 4.) 
i rozwijanie, jak też zwijanie i ponowne mocowanie w odkurzaczu. Rozwiązanie to przyspiesza 
przygotowanie odkurzaczy do pracy, transportu lub przenoszenia. Festool nie zapomniał też 
wyposażyć odkurzaczy CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI w praktyczny hamulec postojowy 
(fot. 5.), który ułatwia pracę na nierównych i pochyłych powierzchniach, przeciwdziałając nie-
pożądanemu przemieszczaniu się tych urządzeń. Aby go uruchomić, należy lekko unieść przód 
odkurzacza i nacisnąć zielony przycisk powodujący wysunięcie stopki hamulca (fot. 6.). Klik-
nięcie oznacza osiągnięcie przez nią prawidłowej pozycji. Aby wyłączyć hamulec, ponownie 

naciskamy przycisk pokazany na fot. 6., co powoduje automatyczne schowanie się jego stopki 
w obudowie urządzeń (fot. 7.).
Ważnym i jednocześnie bardzo prostym elementem, w który wyposażone są odkurzacze Fe-
stool CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI, jest stalowa, bardzo solidnie wykonana oś, na której 
zamocowane są duże kółka jezdne (fot. 8.). Dzięki niej układ jezdny omawianych odkurzaczy 
jest odporny na trudne warunki transportowe i wysoce trwały.
Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym mobilność odkurzaczy Festool CLEANTEC CT MINI 
oraz CT MIDI jest praktyczny schowek na wąż (fot. 9). Ma on płaską pokrywę mocowaną za po-
mocą blokady T-Lock (fot. 10.). Możemy ją wykorzystać do mocowania Systainerów (fot. 11.) lub 
odkładania elektronarzędzi. Odkurzacze Festool CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI wyposażone 
są także w klipsy służące do mocowania na ich obudowie Systainerów starszych generacji (fot. 
12.). Możliwość mocowania na odkurzaczach wielu, spiętrzonych Systainerów (fot. 13.) ułatwia 
transport znajdujących się w nich urządzeń, narzędzi i akcesoriów.
Odkurzaczami Festool CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI możemy nie tylko zbierać nieczystości, 
lecz także je usuwać, korzystając z funkcji wydmuchu. W tym celu należy otworzyć kratkę znaj-
dującą się z boku obudowy i włożyć do odsłoniętego otworu wylotowego powietrza końców-
kę węża (fot. 14. i 15.). W następnym odcinku „Festool radzi” będziemy kontynuowali obszerny 
temat odkurzaczy Festool CTL MINI, CTL MIDI i CTM MIDI oraz związanych z tym korzyści prak-
tycznych. Omówimy zastosowania i konfiguracje robocze tych urządzeń

ST (Festool), pins

Z myślą o mobilnych zastosowaniach Festool w br. wprowadził do 

swojej oferty odkurzacze kompaktowe CLEANTEC CT MINI oraz CT 

MIDI. W niniejszym artykule z cyklu „Festool radzi” opowiemy o 

rozwiązaniach ułatwiających obsługę tych urządzeń, wykorzystując 

do tego przykład odkurzacza Festool CLEANTEC CTM MIDI I.
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Ruchomy zaczep ułatwia demontaż/montaż przewodu zasilającego na obudo-
wie odkurzaczaInnowacyjne mocowanie przewodu zasilającego Łatwe i szybkie zdejmowanie kabla z obudowy odkurzacza

Odkurzacz Festool CLEANTEC CTM MIDI I

Odkurzacz Festool CLEANTEC CTM MIDI I z wyłączonym hamulcemPrzycisk uruchamiający hamulecPraktyczny hamulec postojowy

Blokada T-Lock pokrywy schowka

Mocowanie Systainera na pokrywie schowka węża odkurzacza 
Festool CLEANTEC CTM MIDI I  Klipsy służące do mocowania Systainerów starszych generacji

Mocowanie węża w otworze wylotowym powietrza, dzięki czemu możemy je wykorzystać do czyszczenia Spiętrzone Systainery na odkurzaczu Festool CLEANTEC CTM MIDI I

Praktyczny schowek na wąż
Stalowa, bardzo solidnie wykonana oś dużych kółek odkurzacza 
Festool CLEANTEC CTM MIDI I

Obsługa i różnorodność zastosowań odkurzacza Festool CLEANTEC CTM MIDI I (część II)


