
Jeszcze nigdy czystość nie wymagała  
tak niewielkiego nakładu pracy.

Nowy Odkurzacz-Systainer CTL SYS
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Kompaktowe rozmiary.
Pierwszy odkurzacz  
o rozmiarach Systainera
Przy długości 396 mm i wysokości 270 mm odkurzacz CLEANTEC CTL SYS ma dokładnie 
wielkość niniejszej broszury. Jeśli zostanie zdjęty schowek na wąż, wysokość ulega 
zmniejszeniu nawet do 162 mm.

CTL SYS to kompaktowy, lekki i doskonale zintegrowany z systemem Systainerów Festool 
odkurzacz. Zapewnia maksymalną mobilność i elastyczność, a także najlepszy możliwy 
poziom czystości podczas odsysania i czyszczenia końcowego wszystkich pyłów klasy L. 

Ilustracja odpowiada oryginalnym rozmiarom odkurzacza
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Wygodny do przenoszenia: dzięki 
załączonemu paskowi do noszenia  
CTL SYS można wygodnie przewiesić  
przez ramię dzięki czemu ręce pozostają 
wolne, aby można było zabrać również 
potrzebne materiały lub inne narzędzia.

Odkurzacz mobilny: w połączeniu  
z SYS-Cart odkurzacz CTL SYS zyskuje 
jeżdżącą podstawę. Wydajna 1.000 W 
turbina zapewnia bardzo dobrą skutecz-
ność i czystość na stanowisku pracy.

Przemyślany znaczy wygodny i niewielki: zdejmowany schowek 
na wąż oraz pasek do przenoszenia podnoszą maksymalnie 
komfort zarówno podczas pracy z narzędziami jak i czyszczenia 
końcowego z użyciem zestawu do czyszczenia podłóg.

CTL SYS sprawia, że dobra 
praca jest jeszcze lepsza
Przy użyciu CTL SYS praktycznie wszystko idzie łatwiej, ponieważ 
jest on przemyślany w każdym detalu i ułatwia pracę na każdym 
kroku i o każdej porze dnia.  W drodze do pracy z paskiem do 
założenia na ramię a podczas pracy – np. w połączeniu ze szlifierką 
mimośrodową ETS EC 150/5 – oferuje zawsze zachwycającą moc 
ssania. Zapewnia znakomite efekty i zadowolenie Klientów.
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Mobilny stół warsztatowy z odsysaniem:  
w połączeniu ze stołem warsztatowym 
SYS-MFT skracanie choćby rur staje się 
łatwym do wykonania i czystym zadaniem.

Czystość w każdym kącie: w celu zapewnienia 
czystości również w trudno dostępnych miejscach 
CTL SYS wyposażony jest w zintegrowaną ssawkę 
do szczelin oraz do obić, które są zawsze w zasięgu 
ręki. 

Czysty serwis: Państwo wykonują dobrą pracę – my 
troszczymy się o resztę. Na przykład za pomocą naszej 
usługi zakupu bez ryzyka, która zapewnia Państwu 
możliwość sprawdzenia odkurzacza CTL SYS przez 15 dni. 
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Poręczność: bardzo dobra
Łatwość obsługi: doskonała!
Pełne zadowolenie w każdym szczególe. Odkurzacz-Systainer 
CTL SYS pokazuje jeszcze dobitniej co oznacza marka Festool: 
wysoką funkcjonalność, dużą moc i łatwość obsługi. Wszystko 
jest takie, jakie być powinno. W skrócie: perfekcyjne podstawy 
w celu osiągnięcia perfekcyjnych wyników.



76 www.festool.pl

Niewielki i zawsze poukładany: zdejmowany schowek na wąż spra-
wia, że podczas transportowania odkurzacza CTL SYS nic nie wystaje 
i o nic nie zaczepia. CTL SYS jest zawsze gotowy do pracy, ponieważ 
wąż jest już podłączony do odkurzacza.

Po prostu zabierz więcej: podczas przenoszenia CTL SYS obie ręce 
pozostają wolne, ponieważ można go bardzo łatwo zawiesić na ra-
mieniu za pomocą paska do przenoszenia. Następna zaleta: pasek do 
przenoszenia można przymocować do schowka na wąż lub alterna-
tywnie do odkurzacza.

Nic nie zostanie zapomniane, wszystko jest na miejscu: zawarta  
w zakresie dostawy ssawka do obić oraz ssawka do szczelin są  
w Odkurzaczu-Systainerze zabezpieczone przed zgubieniem i w  
każdej chwili gotowe do użycia.

Automatyczne odsysanie: wtyczka urządzenia z automatycznym  
układem włączania i wyłączania uruchamia odkurzacz CTL SYS,  
gdy tylko zostanie włączone podłączone elektronarzędzie. Na czas 
wykonywania prac związanych z czyszczeniem możliwe jest przełą-
czenie na tryb ręczny.

Przyjazny dla słuchu: dzięki poziomowi hałasu wynoszącemu jedynie 
67 dB, CTL SYS jest nadzwyczaj cichy podczas pracy.

Łatwy dostęp: w celu wyczyszczenia lub wymiany filtra pojemnik  
na kurz w odkurzaczu można łatwo wyjąć za pomocą naciśnięcia  
jednego przycisku i tak samo włożyć go ponownie.
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Jako najnowszy członek rodziny odkurzaczy CLEANTEC, Odkurzacz- 
Systainer CTL SYS sprawdza się doskonale tam, gdzie ważna jest 
czystość w połączeniu z mobilnością. Festool oferuje szerokie spek-
trum odkurzaczy CLEANTEC, które odpowiadają na wszelkie zakresy 
zastosowania oraz klasy pyłowe L, M oraz H. Wszystkie odkurzacze 
mobilne są projektowane i produkowane przez firmę Festool dlatego 
są kompatybilne ze wszystkimi narzędziami elektrycznymi i pneuma-
tycznymi Festool. A ponadto: wszystkie odkurzacze, oprócz zapew-
nienia czystych wyników pracy i wysokiego zadowolenia Klientów, 
przyczyniają się również do ochrony Państwa zdrowia.

Lepiej pracować z systemem

Przenośna czystość:
CLEANTEC CTL SYS
Ten niewielki, mobilny i wydajny odkurzacz 
w formacie Systainera nadaje się doskonale 
do prac serwisowych i montażowych.

Wszechstronny odkurzacz mobilny:
CLEANTEC CT 26
Do wyboru również o pojemności 26 lub 36 l 
oraz z funkcją automatycznego czyszczenia 
filtra AUTOCLEAN, który zapewnia stałą 
moc ssania.

Prawdziwa wielkość:
CLEANTEC CT 48
Duża pojemność, wysoka moc ssania. 
Idealny do długotrwałej pracy 
przemysłowej. Dostępny również  
jako specjalny odkurzacz mobilny  
do pyłów niebezpiecznych.

>>> Więcej informacji na stronie www.festool.pl

Bo czystość oznacza zdrowie
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Łączenie w systemie 

Mobilna praca bez kłopotów. Nowy CTL SYS pasuje 
doskonale do systemu Systainerów Festool – można  
go w bardzo łatwy sposób łączyć z Systainerami  
i Sortainerami. Idealną bazą jest transporter do 
Systainerów SYS-Roll, dzięki któremu pokonanie 
schodów staje się drobnostką. Ponadto, można  
na nim zmieścić również zestaw do czyszczenia 
podłóg oraz mobilny stół warsztatowy SYS-MFK. 
Z takim rozwiązaniem żadna przeszkoda Cię  
nie zaskoczy.  A ponadto dzięki inteligentnym 
rozwiązaniom systemowym można zaoszczę-
dzić wiele czasu i siły już podczas drogi do 
pracy.
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Więcej informacji u autoryzowanych Partnerów Handlowych Festool lub na www.festool.pl/ctlsys

Zakres dostawy CTL SYS Nr zam.

Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTL SYS
Worek filtrujący zamontowany, wąż ssący Ø 27 x 3 m z 
obrotową tuleją redukcyjną po stronie odkurzacza, schowek  
na wąż, SYS-Dock z funkcją T-LOC, ssawka do obić D 36 PD, 
ssawka do szczelin D 36 FD-150, pasek do przenoszenia 
SYS-TG

584173

Dane techniczne CTL SYS

Pobór mocy 1.000 W

Wielkość przepływu maks. 3.000 l/min

Podciśnienie maks. 20.000 PA

Objętość pojemnika 4,5 l

Wymiary (dł.x szer. x wys.) 396 x 296 x 270 mm (ze schowkiem na wąż)
396 x 296 x 162 mm (bez schowka na wąż)

Powierzchnia filtracyjna 5.357 cm²

Ciężar 6,9 kg

Długość przewodu  
zasilania sieciowego

5 m

Zakres dostawy wyposażenia Nr zam.

1 Worek filtrujący SELFCLEAN SC FIS-CT SYS/5
Do CTL SYS, optymalne wykorzystanie pojemności worka 
filtrującego oraz wysoka wytrzymałość na rozerwanie 
dzięki włókninie filtrującej, zawartość opakowania 5 szt.

500438

2 Worek filtrujący Longlife LL-FIS-CT SYS
Do CTL SYS, z wytrzymałej, trwałej, 3-warstwowej 
włókniny poliestrowej, tylko do odsysania pyłów 
nieszkodliwych dla zdrowia, zawartość opakowania 1 szt.

500642

3 Filtr główny HF-CT SYS
Do CTL SYS, zawartość opakowania 1 szt.

500558

4 Pasek do przenoszenia SYS-TG
Do CTL SYS i wszystkich Systainerów, montaż bez użycia 
narzędzi, płynnie regulowana długość, maks. obciążenie 
20 kg, zawartość opakowania 1 szt.

500532

5 Wąż ssący D27x3m-AS
Do CTL SYS, z obrotową tuleją redukcyjną po stronie 
odkurzacza, odporny na temperaturę do 70°C

500559

6 Ssawka do obić D 36 PD
Tworzywo sztuczne, z wkładem szczotkowym,  
pasuje do D27 i D36, szerokość 120 mm

500592

7 Ssawka do szczelin D 36 FD-150
Tworzywo sztuczne, z wkładem szczotkowym,  
pasuje do D27 i D36, długość 150 mm

500593

8 Zestaw do czyszczenia podłóg D 36 BD 370 RS-Plus
Rura uchwytowa wygięta D 36 HR-M, 3 rury przedłużające 
D 36 VR-M, ssawka do podłóg D 36 BD 370, w Systainerze 
SYS 2 T-LOC 

497699

Dane techniczne | Zakres dostawy | Wyposażenie
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Zakres dostawy wyposażenia systemowego Nr zam.

9 SYS-Cart RB SYS
Do łatwego transportowania Systainerów o rozmiarach 1-5  
i Sortainerów, wytrzymałe uchwyty, 4 rolki kierujące,  
w tym 2 z hamulcem postojowym, powierzchnia podstawy 
360 x 520 mm, nośność 100 kg, średnica rolek Ø 100 mm, 
ciężar 2,8 kg, w kartonie

495020

10 SYS-Roll 100
Do transportu SYS Classic i SYS T-LOC, bardzo duże kółka  
(Ø 200 mm) do łatwego pokonywania schodów, obrotowe 
kółka przednie z możliwością blokowania – zwrotne we 
wszystkich kierunkach, z pasem zabezpieczającym,  
nośność całkowita 100 kg, nośność szuflady 5 kg, średnica  
Ø rolek przednich 75 mm, średnica Ø rolek tylnych 200 mm, 
w kartonie 

498660

11 SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL
Trwały porządek, maksymalna przejrzystość, elastyczne 
moduły; wymiary: (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 105 mm, 
ciężar 1,3 kg

497563

12 SYSTAINER SYS-MFT
Mobilny stół warsztatowy ze schowkiem, wszystko zawsze  
w zasięgu ręki, umożliwia łączenie z całym systemem 
Systainerów (za wyjątkiem SYS-MINI), łatwy transport, 
wymiary: (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x105 mm, ciężar 2,0 kg

500076

13 SYS-ToolBox SYS-TB-1
Do praktycznego transportowania narzędzi,  
materiałów eksploatacyjnych lub wyposażenia

495024

14 SORTAINER SYS 3-SORT/9
Do CTL SYS, 6 małych szuflad (dł. x szer. x głęb.)  
255 x 75 x 30 mm, 3 średnie szuflady (dł. x szer. x głęb.)  
255 x 165 x 30 mm, 9 uchwytów na etykiety, 16 pasków 
opisowych, ciężar 5,1 kg

491985

„ Już przed zakupem urządzeń 

wiedziałem, że otrzymam nie 

tylko perfekcyjne urządzenia, 

lecz także doskonały serwis. Byłem bardzo 

zadowolony ze sposobu załatwienia mojej 

sprawy.”

Mirco Steffke, stolarz z Berlina

PROSTE I 
BEZPIECZNE
Połączony na stałe z każdym narzędziem 
Festool:  SERVICE all-inclusive* 

36-miesięczna ochrona przed kosztami napraw

36-miesięczna ochrona na wypadek kradzieży

15 dni zakupu bez ryzyka

10 lat dostępności części zamiennych

*  Zarejestruj maszynę Festool online w ciągu 30 dni od zakupu do usługi SERVICE all-inclusive 
oraz zaakceptuj warunki serwisowe. Więcej informacji na temat warunków serwisowania 
i obowiązujących ograniczeń znajduje się na stronie internetowej www.festool.pl/service



Partner Handlowy
Festool
CTL SYS

Obowiązuje od kwietnia 2015

Nr zamów. 64821 PL/pl

www.festool.pl

SERVICE all-inclusive: 36-miesięczna gwarancja ochrony 
przed kosztami napraw obejmująca również części zamienne, 
ochrona na wypadek kradzieży i wiele innych opcji. Więcej 
informacji na stronie internetowej www.festool.pl/serwis.

Zbieranie zużytego sprzętu, recykling, rozsądne gospodaro-
wanie odpadami. Aby chronić środowisko. Więcej informacji 
na stronie internetowej www.festool.pl

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Polska

NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN
e-mail: info-pl@festool.com

Wartości wibracji i emisji dostępne są w instrukcjach obsługi na stronie  
www.festool.pl/wibracja

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian. Za ewentualne błędy drukarskie 
firma nie odpowiada. Wszystkie ilustracje mają charakter niewiążący.  
Wykonano dla Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2015


