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f e s t oo l r a d zi

Maksymalna mobilność – odkurzacz zawsze pod ręką
Miłośnicy marki Festool z pewnością już wiedzą o nowym
odkurzaczu CTL SYS. Dlatego w tym odcinku Festool Radzi
przybliżymy nieco zalety tego urządzenia.

O

dkurzacz jest odpowiedzią na zapotrzebowanie między innymi montażystów, parkieciarzy, malarzy i stolarzy itp. To właśnie z myślą o tej grupie
fachowców specjaliści Festool tworzyli to narzędzie tak, aby było idealnym rozwiązaniem do niewielkich prac, takich jak np. podcięcie skrzydła
drzwiowego, wykonanie wcięcia pod zlew, szlifowanie ram okiennych i drzwiowych
itd. Odkurzacz jest lekki, bo waży zaledwie 6,9 kg, niewielki, kompaktowy oraz cichy,
gdyż poziom hałasu podczas pracy wynosi jedynie 67 dB, a więc jest idealny do tego
typu prac.
CTL SYS nie bez powodu został stworzony w kształcie Systainera z funkcją T-Lock.
Taka konstrukcja zapewnia pełne zintegrowanie narzędzia z systemem Systainerów

CTL MIDI i CTL SYS

Festool. Dzięki temu można szybko i łatwo spinać go z innymi Systainerami, zarówno
klasycznymi, jak i TLoc, co zapewnia optymalną organizację miejsca pracy oraz ułatwia jego przechowywanie i transport. Ponadto odkurzacz wyposażony jest w pasek
do przenoszenia, czyli można go po prostu powiesić na ramieniu. Być może banalne rozwiązanie, ale dzięki niemu obie ręce pozostają wolne, a więc mówiąc krótko
– można zabrać więcej. Mówiąc o konstrukcji, warto wspomnieć o schowku na wąż,
który sprawia, że podczas transportu odkurzacza nic nie wystaje, a tym samym o nic
się nie zaczepia. Jest to po prostu kolejny Systainer. Można go również połączyć z
SYS Rollem lub SYS Cartem, tym samym zapewniając sobie optymalną organizację
miejsca pracy.
CTL SYS został także wyposażony w schowek na ssawki, a więc zarówno ssawki, jak
i worki są zabezpieczone przed zgubieniem i wszystko jest pod ręką. Jest to bardzo
przydatne, szczególnie gdy mamy ograniczoną ilość miejsca na dodatkowy Systainer z wyposażeniem. Konstruktorzy pomyśleli również o tym, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do pojemnika na pył. Wystarczy przesunąć jeden przycisk w
celu wyczyszczenia lub wymiany filtra.

Dodatkowo warto wspomnieć o funkcji wydmuchu powietrza, którą możemy
wykorzystać np. przy czyszczeniu narzędzi po pracy. Innym ważnym atutem jest
funkcja antystatyczna, dzięki której w przypadku podłączenia odkurzacza do skutecznie uziemionego gniazda ładunki elektrostatyczne powstające podczas pracy
urządzenia są systematycznie neutralizowane. Dzięki tej funkcji praca urządzeniem
podłączonym do odkurzacza posiadającego AS jest bezpieczna, bardziej komfortowa i dokładna.
CTL SYS, tak jak każdy inny odkurzacz marki Festool, posiada funkcję automatycznego uruchamiania przez podłączone elektronarzędzie, którym aktualnie pracujemy, oraz funkcję pięciosekundowego opóźnienia wyłączania. Obie funkcje zapewniają komfort pracy, bo nie ma konieczności włączania samego odkurzacza za
każdym razem, gdy zaczynamy lub kończymy pracę z elektronarzędziem.
W odkurzaczu CTL SYS można zastosować worek wielokrotnego użytku Long Life,
co zdecydowanie obniża koszty jego eksploatacji. Odkurzacz CTL SYS to zdecydowanie nie tylko nowy design, ale bardzo przydatne narzędzie.
Festool

CTL SYS w kształcie Systainera z funkcją T-Lock

CTL SYS – zintegrowany z systemem Systainerów Festool

CTL SYS z paskiem do przenoszenia

Optymalna organizacja miejsca pracy dzięki możliwości połączenia
CTL SYS z SYS Cartem

Optymalna organizacja miejsca pracy dzięki możliwości połączenia
CTL SYS z SYS Rollem

Schowek na ssawki i worki

Łatwy i bezproblemowy sposób wyjmowania worka w pojemniku na pył

Łatwy dostęp do filtra pozwala na szybką i bezproblemową wymianę lub wyczyszczenie

Automatyczne uruchamianie odkurzacza przez podłączone elektronarzędzie

Skuteczne odsysanie przez CTL SYS z zastosowaniem dyszy do odsysania D27-BSD

CTL SYS – zintegrowany z systemem Systainerów Festool
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