
Ještě nikdy nebyl menší.
Nový systainerový vysavač CTL SYS.
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Na doma i na pochůzky.
První vysavač v systainerovém formátu.
S délkou 396 mm a výškou 270 mm je CLEANTEC CTL SYS právě tak malý jako tento 
prospekt. Odebereme-li úložný rám na hadici, sníží se jeho výška dokonce na 162 mm.

Kompaktní, lehký a dokonale integrovaný do systému Festool Systainer poskytuje  
CTL SYS na vašich cestách maximální mobilitu a flexibilitu. A postará se o tu nejlepší 
čistotu při konečném úklidu a odsávání veškerého prachu třídy L. Tak, jak to od 
Festool očekáváte. A vaši zákazníci od vás.

Obrázek ve skutečné velikosti



32 www.festool.cz



54 

Pohodlná přeprava, úspora dlouhých tras: 
Díky dodanému popruhu si můžete  
CTL SYS pohodlně zavěsit na rameno.  
Tak si uvolníte ruce, které budete 
potřebovat na přenesení potřebného 
materiálu nebo dalšího nářadí.

Mobilní vysavač: Ve spojení s SYS-Cart 
získává CTL SYS pojízdný podstavec – 
a bude vás následovat s komplexním sacím 
výkonem 1.000 W turbíny na každém kroku.

Promyšlený znamená také pohodlný a kompaktní:  
Ať už při práci s nářadím nebo při konečném úklidu s úklidovou 
sadou na podlahy – odnímatelný úložný rám na hadici a ramenní 
popruh podporují maximální komfort při práci.

Dobrou práci dělá ještě lepší.
CTL SYS.
S CTL SYS jde prakticky všechno snáz. Protože je do detailu promyšlený. 
A podpoří vás na každém kroku. S ramenním popruhem pro zavěšení  
na cestě k místu použití. Během práce – například ve spojení  
s excentrickou bruskou ETS EC 150/5. A vždy s impozantním sacím 
výkonem. Pro čisté výsledky. A spokojené zákazníky.
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Mobilní pracovní ponk s odsáváním:  
Ve spojení s pracovním ponkem SYS-MFT 
bude například přiříznutí potrubních trubek 
snadnou a čistou prací.

Čistota i v těch nejnepřístupnějších místech:  
Pro čistotu i na těžko přístupných místech je  
v CTL SYS integrována k okamžitému použití jedna 
štěrbinová hubice a jedna hubice na čalounění. 

Perfektní servis: Vy odvedete dobrou práci – my se 
postaráme o zbytek. Například s naší koupí bez rizika  
– služba, která vám umožní vyzkoušet si CTL SYS v klidu  
po dobu 15 dnů. 
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Manipulace: Velmi dobrá.
Přívětivost obsluhy: Také.
Nadchne vás jako celek. I v každém detailu. Systainerový vysavač  
CTL SYS znovu dokazuje, co symbolizuje značka Festool. Vysokou 
funkčnost, silný výkon a jednoduchou obsluhu. Vše je takové, jaké  
to musí být. Stručně a jasně: dokonalé předpoklady pro dokonalé 
výsledky.
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Kompaktní a vždy uklizený: odebíratelný úložný rám na hadici se 
postará o to, aby při přenášení CTL SYS nic nepřečnívalo a abyste  
o nic nezavadili. Navíc je CTL SYS vždy v pohotovosti, protože hadice  
je již připevněná k vysavači.

Vezměte si více: při nošení vysavače CTL SYS zůstávají obě ruce  
volné. Protože si jej můžete díky popruhu pohodlně zavěsit přes  
rameno. Další výhoda: Popruh můžete připevnit k úložišti hadice  
nebo alternativně k vysavači.

Na nic nezapomenete, vše máte s sebou: Hubice na čalounění  
a štěrbinová hubice obsažené v dodávce jsou integrované  
v systainerovém vysavači s pojistkou proti ztracení a jsou kdykoli  
rychle po ruce.

Automatické odsávání: zásuvka přístroje se zapínací a vypínací  
automatikou uvede CTL SYS do chodu, jakmile zapnete připojené 
elektrické nářadí. Pro úklidové práce můžete přepnout do manuálního 
režimu.

Přátelský k Vašim uším: s tichými 67 dB udělá CTL SYS svou práci  
obzvlášť bezhlučně a ochrání tak sluch nejen váš, ale i vašich 
zákazníků.

Rychlý přístup: pro čištění, příp. výměnu filtru lze prachový box  
ve vysavači na stisknutí tlačítka pohodlně vyjmout a znovu vložit.
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Jako nejnovější člen rodiny vysavačů CLEANTEC nachází systainerový 
vysavač uplatnění tam, kde je žádána čistota především ve spojení  
s mobilitou. Kromě toho poskytuje Festool širokou nabídku vysavačů 
CLEANTEC, které pokrývají veškeré oblasti použití a třídy prachu L,  
M a H. Všechny mobilní vysavače Festool jsou vyvinuty a vyrobeny  
firmou Festool - jsou tedy kompatibilní s veškerým elektrickým  
a pneumatickým nářadím Festool. A kromě čistých pracovních  
výsledků a vysoké spokojenosti zákazníků přispívají všechny vysavače 
také k uchování vašeho zdraví.

Lepší v systému.

Čistota na cestách:
CLEANTEC CTL SYS.
Díky své kompaktnosti, mobilitě a silnému 
výkonu se tento vysavač v systainerovém 
formátu hodí ideálně pro servisní a montážní 
práce.

Všestranný mobilní vysavač:
CLEANTEC CT 26.
Volitelně také s objemem 36 nebo 48 litrů  
a s automatickým čištěním filtru  
AUTOCLEAN pro trvale vysoký sací výkon.

Skutečná velikost:
CLEANTEC CT 48.
Velký objem, velký sací výkon. Ideální 
pro trvalé průmyslové použití. A lze jej 
zakoupit také jako speciální mobilní 
vysavač pro nebezpečné druhy prachu.

>>> Více informací na www.festool.cz/bezprachu

Protože čistá práce je jednoduše 
zdravější.
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Možnost propojení do systému. 

Na montáži – jak jednoduché Nový CTL SYS se dokonale 
hodí do systému Festool Systainer – lze jej úplně 
jednoduše propojit se systainery a sortainery. Ideál-
ním základem k tomu je systainerový transportér 
SYS-Roll použitelný i na schodištích. Na něm si 
najde místo například i čisticí sada na podlahy  
a mobilní pracovní ponk SYS-MFT. Tak jste na 
svých pochůzkách připraveni na všechno.  
A tak již na cestě do práce šetříte s důvtipnými 
systémovými řešeními sílu i čas.
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Více informací ve specializovaných prodejnách nebo na www.festool.cz/ctlsys

Obsah dodávky CTL SYS Objed. číslo

Mobilní vysavač CLEANTEC CTL SYS
Namontovaný filtrační sáček, sací hadice Ø 27 mm x 3 m – 
antistatické provedení s otočným adaptérem na straně k 
vysavači, úložný rám na hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC, 
hubice na čalounění D 36 PD, štěrbinová hubice D 36 FD-150, 
ramenní popruh SYS-TG

584173

Technické údaje CTL SYS

příkon 1 000 W

objem proudění max. 3 000 l/min

podtlak max. 20 000 PA

objem nádoby 4,5 l

rozměry (DxŠxV) 396 × 296 × 270 mm 
(s úložným rámem na hadici)

396 × 296 × 162 mm 
(bez úložného rámu na hadici)

plocha filtrační patrony 5 357 cm²

hmotnost 6,9 kg

délka síťového kabelu 5 m

Rozsah dodávky: příslušenství Objed. číslo

1 Filtrační sáček SELFCLEAN SC FIS-CT SYS/5
Pro CTL SYS, optimální využití objemu filtračního  
sáčku a díky rounu filtru vysoká odolnost proti protržení, 
obsah balení 5 ks

500438

2 Filtrační sáček s dlouhou životností LL-FIS-CT SYS
Pro CTL SYS, z vysoce pevného 3vrstvého polyesterového 
rouna s dlouhou životností, použitelný jen při vysávání 
zdraví neškodného prachu, obsah balení 1 ks

500642

3 Hlavní filtr HF-CT SYS
Pro CTL SYS, obsah balení 1 ks

500558

4 Ramenní popruh SYS-TG
Pro CTL SYS a všechny systainery, montáž bez použití 
nářadí, plynule nastavitelná délka, max. zatížitelnost  
20 kg, obsah balení 1 ks

500532

5 Sací hadice D27x3m v antistatickém provedení
Pro CTL SYS, s otočným adaptérem na straně k vysavači, 
teplotní odolnost do 70 °C

500559

6 Hubice na čalounění D 36 PD
Plast, s kartáčovou vložkou, vhodná pro D27 a D36,  
šířka 120 mm

500592

7 Štěrbinová hubice D 36 FD-150
Plast, s kartáčovou vložkou, vhodná pro D27 a D36,  
délka 150 mm

500593

8 Sada na čištění podlah D 36 BD 370 RS-Plus:
zahnutá ruční trubice D 36 HR-M, 3 prodlužovací trubice  
D 36 VR-M, podlahová hubice D 36 BD 370,  
v Systaineru SYS 2T-LOC 

497699

Technické údaje | Rozsah dodávky | Příslušenství
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Obsah dodávky Systémové příslušenství Objed. číslo

9 SYS-Cart RB SYS
Pro snadnou přepravu systainerů o velikosti 1 – 5 a 
sortainerů, robustní držadla, 4 otočná kolečka,  
z toho 2 fixovatelná, půdorysná plocha 360 x 520 mm, 
nosnost 100 kg, Ø koleček 100 mm, hmotnost 2,8 kg,  
v kartonu

495020

10 SYS-Roll 100
Pro přepravu SYS Classic a SYS T-LOC mimořádně velká 
kolečka (Ø 200 mm) pro snadné zdolávání schodů, otočná  
a fixovatelná přední kolečka – snadná manipulace ve všech 
směrech, včetně bezpečnostního pásu, celková nosnost  
100 kg, nosnost zásuvky 5 kg, Ø předních koleček 75 mm,  
Ø zadních koleček 200 mm, v kartonu

498660

11 SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL
Trvalý pořádek, maximální přehled, flexibilní moduly; 
rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, hmotnost 1,3 kg

497563

12 SYSTAINER SYS-MFT
Mobilní pracovní ponk s úložným prostorem, vše vždy  
po ruce, propojitelné s celým programem SYSTAINER 
(kromě SYS-MINI), jednoduché, kompaktní přenášení, 
rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, hmotnost 2,0 kg

500076

13 SYS-ToolBox SYS-TB-1
Pro praktické přenášení ručního nářadí, spotřebního 
materiálu nebo příslušenství

495024

14 SORTAINER SYS 3-SORT/9
Pro CTL SYS, se 6 malými zásuvkami (D x Š x H)  
255 x 75 x 30 mm, 3 středními zásuvkami (D x Š x H)  
255 x 165 x 30 mm, 9 držáky štítků, 16 popisovacími  
proužky, hmotnost 5,1 kg

491985

„ Již před nákupem nářadí 

jsem věděl, že dostávám 

nejen perfektní stroje, ale  

i skvělý servis. Se zpracováním své žádosti 

jsem byl naprosto spokojený.“

Mirco Steffke, truhlář z Berlína

PROSTě 
SPOLEHLIVý.
Pevně spojená s každým nářadím Festool: 
 SERVICE all-inclusive* 

36 měsíční ochrana nákladů na opravy

Ochrana proti krádeži v délce 36 měsíců

15 denní koupě bez rizika

Dostupnost náhradních dílů v délce 10 let

*  Registruje nářadí Festool do 30 dnů od nákupu on-line ke službě SERVICE all-inclusive  
a potvrďte servisní podmínky. Více informací k servisním podmínkám a omezením na  
www.festool.cz/service.
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SERVIS all-inclusive: 36měsíční záruka na ochranu 
nákladů i na díly podléhající rychlému opotřebení, 
ochrana proti krádeži a mnohé další.  
Více informací na www.festool.cz/service

Odběr starého nářadí, recyklace, redukce odpadu. 
Pro čisté životní prostředí.  
Více informací na www.festool.cz

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa 

Infolinka: 481 645 162
Prodej: 481 645 226, 474, 161 
Servis: 481 645 465, 467
Fax: 481 645 163
E-mail:  festool.info@festool.com 

servis@festool.com 

Hodnoty vibrací a emisí najdete v návodech k obsluze na  
www.festool.cz/vibration

Změny a omyly vyhrazeny. Všechny obrázky jsou nezávazné.  
Vytvořeno pro Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2015.


