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Festool Akumulatorowy odkurzacz mobilny CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus CLEANTEC
576942
Możliwość przewieszenia przez ramię: Akumulatorowy odkurzacz w formacie
Systainera
Zawsze pod ręką, bez kabla. Na zewnątrz Systainer, wewnątrz odkurzacz akumulatorowy.
Nasz odkurzacz w kształcie Systainera zapewnia maksymalną mobilność i niezależność przy
minimalnym ciężarze – jest idealny do transportu i przewieszenia przez ramię. Dzięki temu
jest odpowiednim towarzyszem podczas wykonywania czynności serwisowych i drobnych prac,
a także spontanicznego użytkowania w międzyczasie. W przypadku klasy pyłu M umożliwia
pracę bez pyłu nawet bez dostępu do gniazdka. Przy tym wyróżnia się maksymalną siłą ssania
dzięki turbinie 36 V z 2 akumulatorami 18 V. I jak zwykle wszystko do siebie pasuje:
odkurzacz, gładki wąż ssący, narzędzie akumulatorowe, element umożliwiający połączenie
Systainera T-LOC. Innowacyjna funkcja automatycznego uruchamiania w technologii
Bluetooth® oraz praktyczna obsługa zdalna zapewniają doskonałą współpracę narzędzia
akumulatorowego z odkurzaczem. Dzięki temu system jest doskonały pod każdym względem.
funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem
akumulatorowym
Pojemność zbiornika / worka filtrującego 4,5/3,5 l
Dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M
nadaje się tylko do odsysania na sucho

Zalety i korzyści
Maksymalna mobilność: kompaktowy kształt Systainera i minimalny ciężar, co
znacznie ułatwia transport
Gwarancja komfortu: pas do noszenia Systainera umożliwia przewieszenie przez
ramię, wielkość jest odpowiednia, schowek na wąż jest wyjmowany

Niezależność: odsysanie bez gniazdka z akumulatorami 2 x 18 V (4,0 Ah)
Wydajne: turbina 36 V zapewnia moc porównywalną do odkurzacza przewodowego
Regulowane: trzy poziomy regulacji mocy ssania
Praca bez przerw: dzięki czterem akumulatorom i szybkiej ładowarce TCL 6 DUO w
większości zastosowań akumulatorowych można pracować bez przerwy
Praktyczne: włączanie odkurzacza za pośrednictwem akumulatora Bluetooth® lub
pilota zdalnego sterowania
Kompatybilność: możliwość połączenia z Systainerami i zintegrowania z
wyposażeniem samochodowym Bott
Zdrowsza praca: 99,9 % filtracji pyłów klasy M

Zastosowania
Idealne do zastosowań mobilnych podczas prac serwisowych
Odsysanie narzędzi akumulatorowych dzięki zintegrowanej funkcji Bluetooth®
Do drobnych i krótkotrwałych prac związanych ze szlifowaniem, cięciem i wierceniem
Idealny do oczyszczania końcowego
Do pyłów o wartościach granicznych > 0,1mg/m³

Zakres dostawy
filtr główny, worek filtrujący, zamontowany, gładki wąż ssący Ø 27 x 3 m-AS/CT z kątową
tuleją obrotową po stronie ssącej, 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-CT, włącznik zdalny do
odkurzacza CT-F I, zestaw zasilający SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 36 V
Wielkość przepływu powietrza maks. 2400 l/min
Podciśnienie maks. 18000 Pa
Powierzchnia filtracyjna 5357 cm²
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 4.5/3.5 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 297 x 307 mm
Klasa pyłowa M
Pojemność akumulatora 4 Ah
Czas pracy 2 x 4,0 Ah 14 - 25 min
Ciężar z akumulatorem 8.8 kg
Rodzaj napędu Akumulator
Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 65 dB(A)
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