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(fot. 7a i 7b). W naszym wypadku przeprowadziliśmy ją 
z użyciem akumulatorowej szlifierki delta Festool DTSC 
125. Tak skonfigurowany sprzęt jest łatwy w obsłudze i 
pracy oraz zapewnia 100-proc. odsysanie pyłu w miejscu 
jego powstawania. Zaś współpracę odkurzaczy CLEAN-
TEC CT MINI oraz CT MIDI z elektronarzędziami bezprze-
wodowymi umożliwia funkcja Bluetooth®, dzięki której 
możemy zdalnie je uruchamiać.
Odkurzacze CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI mogą być 
nie tylko użyte jako urządzenia odsysające urobek, ale 
także stanowić przy tym elementy podpierające mate-
riały obrabiane. W tym celu należy na nich zamontować 
na wysokość 900 mm odpowiedniej wielkości Systaine-
ry. W takiej konfiguracji możemy tych urządzeń używać 
jako (1) samodzielnych stołów warsztatowych lub (2) 
elementów podpierających materiały długie lub mające 
dużą powierzchnię. Wygodnie jest do tego wykorzy-
stać specjalny Systainer z perforowanym blatem z MDF 
oznaczony jako SYS-MFT. Przykładem pierwszego typu 
takich zastosowań jest cięcie drążka za pomocą akumu-
latorowej wyrzynarki PSC 420 (fot. 8a i 8b). Natomiast 

przykładami drugiego typu aplikacji są renowacja okna 
strugiem Festool HL 65 (fot. 9a i 9b) i szlifierką RO 90 FX 
(fot. 10a i 10b), wycinanie otworów w blatach wyrzynar-
ką Festool PSC 420 (fot. 11a i 11b). Odkurzacze CLEANTEC 
CT MINI oraz CT MIDI mogą być też wykorzystane jako 
podpory długich elementów ciętych ukośnicą Festool 
Kapex (fot. 12a i 12b). Osobnym i ważnym rodzajem za-
stosowań odkurzaczy CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI są 
prace remontowe i wykończeniowe. Można ich użyć do 
usuwania pyłu podczas wiercenia w cegle czy betonie 
(fot. 13) za pomocą młotowiertarki Festool BHC 18 lub do 
renowacji fug (fot. 14.) z użyciem narzędzia wielofunkcyj-
nego Festool OSC 18. Oczywiście, odkurzacze CLEANTEC 
CT MINI oraz CT MIDI to doskonałe urządzenia do sprzą-
tania miejsc pracy, warsztatów, hal, biur itp. To ich równie 
podstawowe zastosowanie jak współpraca z elektrona-
rzędziami. Przypominamy, że mogą być także użyte do 
usuwania nieczystości mokrych. W następnym odcinku 
„Festool radzi” opowiemy o budowie drzwi w systemie 
rzemieślniczym.

ST (Festool), pins

F E S T O O L  R A D Z I F E S T O O L  R A D Z I

Przegląd mobilnych zastosowań odkurzaczy kompakto-
wych CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI rozpoczniemy od 
szlifowania dębowych ram (fot. 1a i 1b). Wykonaliśmy tę 
operację z użyciem odkurzacza Festool CLEANTEC CTM 
MIDI I, mobilnego warsztatu Festool MW1000 i akumu-
latorowej szlifierki mimośrodowej Festool ETSC 125, w 
tym wypadku zasilanej przewodowo za pomocą ada-
ptera ACA 220-240/18 V Ergo. Szlifierkę podłączyliśmy 
do gniazdka odkurzacza Festool CLEANTEC CTM MIDI I 
pracującego w trybie AUTO. Tryb ten umożliwia automa-
tyczne uruchamianie odkurzacza przez maszynę podłą-
czoną do niego. Na tym samym stanowisku roboczym 
do obróbki narożników ramy wykorzystaliśmy szlifierkę 

delta Festool DTSC 125 zasilaną z tego samego adaptera 
(fot. 2a i 2b) podłączonego do gniazdka współpracujące-
go z nią odkurzacza Festool CLEANTEC CTM MIDI I. Kolej-
nymi urządzeniami, które możemy podobnie skonfiguro-
wać z odkurzaczami CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI, są 
bezprzewodowa pilarka tarczowa HKC 55 EB (fot. 3a i 3b., 
skracanie drzwi na wymiar), frezarka OFK 500 Q (fot. 4a i 
4b, zaokrąglanie krawędzi drzwi), frezarka OF 1400 (fot. 
5a i 5b, wykonanie wpustu), akumulatorowa szlifierka ką-
towa DSC AGC 125 FH (fot. 6a i 6b, cięcie twardej płyty 
cementowo włókowej) itp. Bardzo ważnym rodzajem za-
stosowania takiej konfiguracji sprzętowej z odkurzacza-
mi CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI jest renowacja okien 

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 zastosowaniach 

tych urządzeń, wykorzystując do tego przykład odkurzacza Festool CLEANTEC CTM MIDI I.
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Szlifowanie narożników ram okiennych z użyciem Festool CLEANTEC CTM MIDI I, mobilnego warsztatu Festool MW1000 i aku-
mulatorowej szlifierki delta Festool DTSC 125

Zaokrąglanie krawędzi drzwi frezarką OFK 500 Q

Cięcie twardej płyty cementowo włókowej akumulatorową szlifierką kątową DSC AGC 125 FH

Cięcie drążka za pomocą akumulatorowej wyrzynarki PSC 420

Cięcie długich elementów ukośnicą Festool Kapex

Renowacja okna szlifierką RO 90 FX
Szlifowanie ram okiennych z użyciem Festool CLEANTEC CTM MIDI I, mobilnego warsztatu Festool MW1000 i akumulatorowej 
szlifierki mimośrodowej Festool ETSC 125

Skracanie drzwi na wymiar bezprzewodową pilarką tarczową HKC 55 EB

Wykonanie wpustu frezarką OF 1400

Renowacja okien z użyciem akumulatorowej szlifierki delta DTSC 125

Renowacja okna strugiem Festool HL 65

Usuwanie pyłu podczas wiercenia w cegle młotowiertarką 
Festool BHC 18

 Renowacja fug z użyciem narzędzia wielofunkcyjnego Fe-
stool OSC 18Festool BHC 18

Wycinanie otworów w blatach wyrzynarką Festool PSC 420

Najbardziej podstawowe zastosowanie odkurzaczy CLEANTEC CT MINI oraz CT MIDI to sprzątanie miejsc pracy, warsztatów, 
hal, biur itp.

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

Jeden Systainer, tysiąc możliwości: Nowy 
Systainer3 Festool dzięki swojej wszech-
stronności na nowo definiuje mobilność 
w pracy i umożliwia maksymalną ela-
styczność, zarówno w warsztacie, jak i 
na placu budowy. Nowy Systainer3 został 
opracowany przez Festool i Tanos we 
współpracy firmą bott specjalizującą się 
w produkcji wysokiej jakości wyposaże-
nia do samochodów. Celem współpracy 

firm było ułatwienie codziennej pracy 
profesjonalistom. Wszystkie narzędzia 
i materiały eksploatacyjne umiesz-
czone w nowym Systainerze³ moż-
na perfekcyjnie zintegrować z wy-
posażeniem vario3, dzięki czemu 
zawsze są spakowane w przejrzysty 
sposób i znajdują się w zasięgu ręki, za-
równo w warsztacie, w drodze, jak i na 
placu budowy. Połączenie Systainera3 

z wyposażeniem vario3, które umożliwia 
łatwy załadunek i rozładunek, znacz-
nie przyspiesza transport. Oznacza to 
oszczędność czasu i pieniędzy.

Organizacja3

Kolejną nowością w świecie Systainerów 
jest nowy Systainer³ Orga-
nizer służący do 

przejrzystego przechowywania drobnych 
części. Dostępny jest on w dwóch rozmia-
rach i ma przezroczystą pokrywę, która 
ułatwia szybką identyfikację zawartości. 
Do Systainera3 Organizera Festool oferu-
je różne wkłady, łącznie z siedmioma po-
jemniczkami na drobne części o różnych 
rozmiarach. Praktyczność: Systainer3 i Sy-
stainer3 Organizer można ze sobą łączyć. 
W ten sposób maszyna i materiały eks-
ploatacyjne są zorganizowane w najlep-
szy możliwy sposób w jednym systemie. 
Oba nowe Systainery można zadokować 
w prosty sposób dzięki sprawdzonemu 
elementowi T-LOC obsługiwanemu jed-
ną ręką na kolejnym nowym produkcie: 

wózku na Systainery3. Wyposażo-
ny jest on w cztery uchwyty oraz 

praktyczne otwory na pasy 
zaciskowe, a dzięki nośności 
do 100 kg idealnie nadaje się 
do zastosowań mobilnych. 
Nowy Systainer³ można łączyć 
również z innymi akcesoriami 

systemowymi Festool, takimi jak 
odkurzacze mobilne.

Ekonomiczność3

- Systainer zawsze był nie tylko 
skrzynką narzędziową, ale rów-
nież ważnym elementem systemu 
transportu i organizacji Festool, 

który konsekwentnie rozbudowujemy i 
rozwijamy. Nowy Systainer jest znacznie 
bardziej uniwersalny, jeśli chodzi o zasto-
sowania - podkreśla Oliver Seeger, mene-
dżer produktu dla Systainerów w Festool. 
- Za pomocą elementu T-LOC można po-
łączyć Systainer3 z wieloma innymi pro-
duktami systemowymi, w tym z Systaine-
rami starszych generacji. Ponadto, dzięki 
zintegrowanym prowadnicom, Systainer 
idealnie pasuje do nowego wyposaże-
nia pojazdu vario3. Oznacza to nie tylko 
znaczną oszczędność czasu na drodze 
z warsztatu na plac budowy i z powro-
tem, ale także bezpieczeństwo podczas 
transportu, ponieważ żadne niezabezpie-
czone części ładunku nie mogą się prze-
mieszczać. Wszystko pozostaje na swoim 

miejscu, nawet w razie wypadku. Bezpie-
czeństwo jest najważniejsze w przypadku 
wszystkich naszych produktów.

Mobilność3

Cyfra „3“ wskazuje nie tylko na trzecią 
generację Systainerów, które używane 
są w branży rzemieślniczej od 1993 roku, 
ale także na trzy obszary zastosowania: 
warsztat, transport i plac budowy. Dzię-
ki jednolitemu systemowi pakowania i 
transportu Systainer³ wszystko może być 
przechowywane w sposób uporządko-
wany, perfekcyjnie rozmieszczone i bez-
pieczne w warsztacie stacjonarnym, jak 
również na placu budowy. Przy tym nowy 
Systainer3 jest w pełni kompatybilny ze 
wszystkimi starszymi modelami Systaine-
ra. Dostępne są Systainery³ o w różnych 
szerokościach i wysokościach. Trzy niskie 
Systainery3 posiadają praktyczny przedni 
uchwyt, który umożliwia ergonomiczne 
przenoszenie blisko ciała. Nowy Systa-
iner³ można łączyć również z innymi ak-
cesoriami systemowymi Festool, takimi 
jak nowy wózek na Systainery 3 czy odku-
rzacze mobilne.

Nowy Systainer3, nowy Systainer3 Organi-
zer oraz nowy wózek na Systainery3 będą 
dostępne w specjalistycznych sklepach 
od stycznia 2020 roku.

 pins

Systainer3 Festool zapewnia Porządek w miejscu pracy oraz bezpieczny transport 
narzędzi i pakcesoriów tak samo w warsztacie, jak i na placu budowy. Nowa 
generacja Systainerów zapewnia maksymalną mobilność i zachwyca licznymi 
praktycznymi i inteligentnymi funkcjami. Nowy Systainer3 został opracowany 
przez Festool i Tanos we współpracy z firmą bott specjalizującą się w produkcji 
wysokiej jakości wyposażenia do samochodów. Dzięki temu pasuje on idealnie 
do nowego wyposażenia bott vario3.

Mobilność do trzeciej potęgi
Nowy Systainer 3 Festool
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