Festool Akumulatorowy
odkurzacz mobilny CTLC MIDI IPlus CLEANTEC 577150
Kod produktu: 577150

4 607,32 zł brutto

Festool Akumulatorowy odkurzacz mobilny CTLC MIDI I-Plus CLEANTEC 577150
Kompaktowa konstrukcja i duża siła ssania bez użycia przewodów. Idealne
rozwiązanie do posiadanych narzędzi akumulatorowych.
Pożegnanie z pyłem. Ochrona zdrowia – także bez modułu gniazda wtykowego. Kompaktowy
odkurzacz akumulatorowy CTLC MIDI uwielbia kurz i jest idealnie dopasowany do Twoich
narzędzi akumulatorowych Festool. Nie ma znaczenia, czy chodzi o mobilne cięcie, szlifowanie
czy wiercenie: kompaktowa konstrukcja i niewielki ciężar sprawiają, że jest to idealny partner
na cały dzień. Dzięki temu można pracować bezpyłowo również w systemie akumulatorowym!
Innowacyjna funkcja automatycznego uruchamiania w technologii Bluetooth® oraz praktyczna
obsługa zdalna zapewniają doskonałą współpracę narzędzia akumulatorowego z odkurzaczem.
Nasze odkurzacze akumulatorowe wyróżniają się maksymalną siłą ssania dzięki turbinie 36 V z
2 akumulatorami 18 V. Zdrowa praca przy powstawaniu pyłów klasy L. I jak zwykle wszystko
do siebie pasuje: Odkurzacz, gładki wąż ssący, narzędzie akumulatorowe, element
umożliwiający połączenie Systainera T-LOC. Dzięki temu system jest doskonały pod każdym
względem.
funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem
akumulatorowym
Pojemność zbiornika/worka filtrującego. 15/12,5 l
Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
ręczne czyszczenie filtra i worka filtrującego

Zalety i korzyści
Wydajne: turbina 36 V zapewnia moc porównywalną do odkurzacza przewodowego
Niezależność: odsysanie bez gniazdka z akumulatorami 2 x 18 V (4,0/5,2/8,0 Ah)
Bezpyłowe zastosowania narzędzi akumulatorowych: perfekcyjna współpraca z
akumulatorowymi narzędziami Festool do mobilnego cięcia, szlifowania i wiercenia

Mobilność: łatwy transport dzięki kompaktowej budowie i niewielkiej wadze
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
Czyszczenie manualne: w celu przywrócenia siły ssania i maksymalnego napełnienia
worka filtrującego
Zdrowsza praca: W klasie pyłów L

Zastosowania
Odsysanie narzędzi akumulatorowych przy mniejszych i krótszych pracach
wykonywanych na miejscu, takich jak szlifowanie, cięcie i wiercenie
Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do
końcowego czyszczenia
Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do
odsysania na mokro)

Zakres dostawy
filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT, gładki wąż ssący Ø
27/32 x 3,5 m-AS/CTR, schowek na wąż, SYS-Dock z funkcją T-LOC, włącznik zdalny do
odkurzacza CT-F I, zestaw zasilający SYS 18V 4x5,2/TCL 6 DUO

Dane techniczne
Napięcie akumulatora 36 V
Wielkość przepływu powietrza maks. 3100 l/min
Podciśnienie maks. 19000 Pa
Powierzchnia filtracyjna 3369 cm²
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 15/12.5 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 320 x 495 mm
Klasa pyłowa L
Pojemność akumulatora 5,2 Ah
Czas pracy 2 x 5,2 Ah 16 - 30 min
Ciężar z akumulatorem 13,4 kg
Rodzaj napędu Akumulator
Bluetooth® 1
Czas pracy min. 2 x 5,2 Ah 16 min
Czas pracy maks. 2 x 5,2 Ah 30 min
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