Festool Odkurzacz mobilny CTM
36 E AC-PLANEX CLEANTEC
Kod produktu: 576853

4 806,40 zł brutto

Festool Odkurzacz mobilny CTM 36 E AC-PLANEX CLEANTEC

Im silniejsza szlifierka, tym mocniejszy musi być odkurzacz. CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX ze
zbiornikiem o pojemności 36 l jest idealnie dostosowany do niezwykle silnej szlifierki
przegubowej PLANEX. Jest on wyposażony w uchwyt narzędziowy, odporny na zginanie wąż
oraz standardową funkcję ComfortClean umożliwiająca jeszcze lepsze czyszczenie filtra.
Specjalna geometria zbiornika CTL 36 AC PLANEX umożliwia maksymalne wykorzystanie
objętości. Jednocześnie odkurzacz jest bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom skrętnym oraz
kołom tylnym.

Zalety:
Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX.
Stała wysoka moc ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu AUTOCLEAN.
Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym.
Mocowanie Systainerów na „bagażniku”.
Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa.
Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN
Dane techniczne:
Rodzaj napędu Sieć
Pobór mocy 350 – 1200 W
Wielkość przepływu powietrza maks. 3900 l/min
Podciśnienie maks. 24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 596 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
Klasa pyłowa M
Ciężar 15.2 kg
Zakres dostawy:
filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN,
worek jednorazowy,
wąż ssący,
odporny na zginanie D36x3,5-AS/LHS 225,
zasuwa zamykająca ComfortClean,
schowek na wąż,
uchwyt narzędziowy PLANEX,
z możliwością nawijania przewodu

Szlifowanie bezpyłowe.

Zalety i korzyści
Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX
Stała wysoka moc ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu AUTOCLEAN
Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Zastosowania
Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 0,1 mg/m³
Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
Idealnie nadaje się do szlifowania masy szpachlowej za pomocą szlifierki przegubowej
PLANEX

pojemność zbiornika / worka filtrującego 36/34 l
z funkcją AUTOCLEAN
dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M
specjalny odkurzacz do wszystkich szlifierek przegubowych PLANEX
do pyłów mineralnych
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