
Kleiner en praktischer bestaat niet
De nieuwe systainer-stofzuiger CTL SYS.
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Onderweg in zijn element.
De eerste stofzuiger in SYSTAINER
Met 396 mm lengte en 270 mm hoogte is de CLEANTEC CTL SYS net zo klein als deze 
brochure. Als het slangdepot wordt afgenomen is de hoogte zelfs nog maar 162 mm.

De CTL SYS is compact, licht en past perfect in het Festool-systainersysteem en  
zorgt onderweg voor maximale mobiliteit en flexibiliteit. Daarnaast zuigt de CTL-SYS 
extreem goed af waardoor u tijdens uw werkzaamheden veilig en stofvrij kunt werken. 
En uiteraard na afloop van uw werkzaamheden de omgeving reinigen. Precies zoals  
u dat van Festool mag verwachten. En uw klanten van u.

Afbeelding op ware grootte
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Gemakkelijk en snel te transporteren: 
Door de meegeleverde draagriem kan de 
CTL SYS gemakkelijk worden omgehangen. 
Zo houdt u uw handen vrij om materiaal of 
gereedschap mee te nemen.

Mobiele stofzuiger: In combinatie met 
SYS-Cart wordt de CTL SYS een verrijdbare 
stofzuiger en volgt hij u overal met de 
krachtige afzuigcapaciteit van de 1.000 
Watt-turbine.

Doordacht betekent ook gemakkelijk en compact: Of het nu 
om werk met gereedschap gaat of om de eindschoonmaak 
met de vloerreinigingsset – het afneembare slangdepot en 
de draagriem ondersteunen een maximaal werkcomfort.

Maakt uw resultaat nog beter.
De CTL SYS.
Met de CTL SYS gaat vrijwel alles gemakkelijker. Omdat hij tot in  
het kleinste detail doordacht is. En u bij elke stap ondersteunt. Met 
draagriem voor onderweg en een indrukwekkende constante afzuigca-
paciteit. Daarnaast heeft de SYS-CTL de hoogste score (8-uurs label) 
in combinatie met bijna het gehele assortiment van Festool behaald 
voor de prestatietoets van TNO. De stofzuiger voldoet hiermee aan de 
strenge eisen van de Inspectie SZW. Kijk op www.festool.nl/stofvrij 
voor meer informatie. CTL SYS – voor extra comfort, schone resultaten 
en tevreden klanten.
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Mobiele werkbank met afzuiging: Gekoppeld 
aan de werkbank SYS-MFT wordt bijvoorbeeld 
het op maat zagen en ophangen van leidings-
buizen een gemakkelijk en schone klusje.

Schoon tot in de kleinste hoekjes: Ook op moeilijk 
bereikbare plaatsen bewijst de CTL SYS zijn 
flexibiliteit. Dankzij een geïntegreerde spleet- en 
vloerzuigmond die steeds binnen handbereik zijn. 

Unieke service: U levert perfect werk af – wij zorgen voor 
de rest. Bijvoorbeeld met onze tevredenheidsgarantie 
waarmee u de mogelijkheid hebt om de CTL SYS 15 dagen 
lang op uw gemak te testen. 
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Resultaat: Zeer goed.
Werkcomfort: Ook.
De CTL SYS maakt grote indruk op een ieder die de stofzuiger ziet en 
ervaart. Ieder detail is overtuigend. De systainer-stofzuiger CTL SYS 
laat eens te meer zien waarvoor de naam Festool staat. Innovatie met 
een hoge functionaliteit, sterke prestaties en eenvoudige bediening. 
Alles is precies zoals het moet zijn. Kortom: perfecte voorwaarden 
voor perfecte resultaten.
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Compact en altijd netjes: Het afneembare slangdepot zorgt ervoor dat 
er bij het transporteren van de CTL SYS niets uitsteekt en u nergens 
„blijft hangen”. Bovendien is de CTL SYS steeds gebruiksklaar, omdat 
de slang al op de stofzuiger is aangesloten.

Gemakkelijk meer meenemen: Bij het dragen van de CTL SYS houdt  
u beide handen vrij. De machine kan namelijk met de draagriem  
gemakkelijk over de schouder worden gehangen. Deze kan zowel aan  
het slangdepot of aan de stofzuiger worden bevestigd.

Niets vergeten, alles is aanwezig: De meegeleverde mondstukken 
zijn veilig in de CTL SYS geïntegreerd en altijd binnen handbereik.

Automatisch afzuigen: Het stopcontact met in- en uitschakelautomaat 
brengt de CTL SYS op gang zodra u uw aangesloten elektrische machine 
aanzet. Voor reinigingswerkzaamheden kan naar de handmatige modus 
worden overgeschakeld.

Zacht voor uw oren: Met een geluidsniveau van maar 67 dB verricht de 
CTL SYS zijn werk bijzonder geluidsarm en wordt uw gehoor minimaal 
belast, maar ook dat van uw klanten.

Alles in handbereik: Voor de reiniging of het vervangen van het filter 
kan de stofbox in de stofzuiger via een druk op de knop gemakkelijk 
uitgenomen en weer teruggeplaatst worden.
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De nieuwste telg in het stofzuiger-assortiment heeft de hoogste score 
(8-uurs label) in combinatie met bijna het gehele assortiment van Festool 
behaald voor de Prestatietoets van TNO. Hiemee voldoet de CTL SYS, net 
zoals alle andere stofzuigers van Festool (uitgezonderd de CT 17), aan  
de strenge wet- en regelgeving van het ministerie SZW. Voor zowel het 
verantwoord bewerken van (hard) hout als ook kalkzandsteen, beton en 
baksteen. Uw gezondheid wordt beschermd en u voorkomt hoge boetes 
van de Inspectie SZW!
Meer informatie over stofvrij werken en de goedgekeurde stofvrij  
werk-combinaties op www.festool.nl/stofvrij.
Alle mobiele stofzuigers worden door Festool zelf ontwikkeld en  
gefabriceerd en zijn zodoende te combineren met alle elektrische-  
en perslucht machines van Festool.

Hoogste score TNO prestatietoets 

Stofvrij op pad:
De CLEANTEC CTL SYS.
Compact, mobiel en krachtig. De stofzuiger 
in systainer-formaat is, net zoals de CTL 
MINI / MIDI, ideaal geschikt voor service- 
en montagewerkzaamheden op locatie.

Allround stofzuiger:
De CLEANTEC CT 26.
Grote inhoud. Krachtig. Ideaal voor  
in de werkplaats of in combinatie  
met stationaire machiines. Ook 
verkijgbaar met een reservoirvolume  
van 36 of 48 liter en automatische 
filterreiniging AUTOCLEAN, voor  
een continu hoge afzuigcapaciteit.

Grootste klasse:
De CLEANTEC CT 48.
Groot volume, grote afzuigcapaciteit. 
Bijzonder geschikt voor langdurig 
industrieel gebruik. En daarnaast ook 
als speciale mobiele stofzuiger voor 
gevaarlijke stoffen verkrijgbaar.

>>> Meer informatie via www.festool.nl/stofvrij

Omdat schoon werken  
nu eenmaal gezonder is.
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Koppelbaar met het systeem. 

Op pad, geen probleem. De nieuwe CTL SYS past 
perfect in het Festool-systainer-systeem en kan  
heel eenvoudig aan Systainers en Sortainers worden 
gekoppeld. De ideale basis daarvoor: de gemakkelijk 
over trappen verplaatsbare SYS-Roll. Hierop 
kunnen bijvoorbeeld ook de vloerreinigingsset en 
de mobiele werkbank SYS-MFT worden geplaatst. 
Zo bent u ook onderweg op alles voorbereid. 
Dankzij deze slimme systeemoplossingen 
bespaart u op weg naar uw werk al tijd en 
inspanning.
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Meer informatie bij uw Festool-dealer of via www.festool.nl/ctlsys

Leveringsomvang CTL SYS Bestelnr.

Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL SYS
Filterzak gemonteerd, afzuigslang Ø 27 x 3 m-AS met 
hoekdraaikoppeling, slangdepot, Sys-Dock met T-LOC-functie, 
vloerzuigmond D 36 PD, spleetzuigmond D 36 FD-150, 
draagriem SYS-TG

584173

Technische gegevens CTL SYS

Opgenomen vermogen 1.000 W

Doorstroom max. 3.000 l/min

Onderdruk max. 20.000 Pa

Tankinhoud 4,5 l

Afmetingen (LxBxH) 396 x 296 x 270 mm (met slangdepot)
396 x 296 x 162 mm (zonder slangdepot)

Filteroppervlak 5.357 cm²

Gewicht 6,9 kg

Lengte aansluitkabel 5 m

Leveringsomvang Accessoires Bestelnr.

1 SELFCLEAN-filterzak SC FIS-CT SYS/5
Voor CTL SYS, optimale benutting van het filterzakvolume 
en hoge scheurweerstand door filtervlies, 
verpakkingsinhoud 5 st.

500438

2 Longlife-filterzak LL-FIS-CT SYS
Voor CTL SYS, van zeer stevig, duurzaam, 3-laags 
polyester-vlies, alleen te gebruiken voor het  
opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, 
verpakkingsinhoud 1 st.

500642

3 Standaardfilter HF-CT SYS
Voor CTL SYS, verpakkingsinhoud 1 st.

500558

4 Draagriem SYS-TG
Voor CTL SYS en alle systainers, montage zonder 
gereedschap, lengte traploos instelbaar, max. 
belastbaarheid 20 kg, verpakkingsinhoud 1 st.

500532

5 Afzuigslang D27x3m-AS
Voor CTL SYS, met hoekdraaikoppeling aan de afzuiger, 
temperatuurbestendig tot 70°C

500559

6 Vloerzuigmond D 36 PD
Kunststof met borstelinzetstuk,  
passend voor D27 en D36, lengte 120 mm

500592

7 Voegenzuigmond D 36 FD-150
Kunststof met borstelinzetstuk,  
passend voor D27 en D36, lengte 150 mm

500593

8 Vloerreinigingsset D 36 BD 370 RS-Plus
Handzuigbuis gebogen D 36 HR-M, 3 verlengingsbuizen  
D 36 VR-M, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370,  
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC 

497699

Technische gegevens | Leveringsomvang | 
Accessoires
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Leveringsomvang systeemaccessoires Bestelnr.

9 SYS-Cart RB SYS
Voor het gemakkelijk transporteren van Systainers in  
de grootte 1-5 en van Sortainers, robuuste handgreep,  
4 zwenkwielen, waarvan 2 te vergrendelen, grondvlak  
360 x 520 mm, draagvermogen 100 kg, wielen Ø 100 mm, 
gewicht 2,8 kg, in doos

495020

10 SYS-Roll 100
Voor het transport van SYS Classic en SYS T-LOC, extra grote 
wielen (Ø 200 mm) voor gemakkelijk transport over trappen, 
draai- en vergrendelbare voorwielen – wendbaar in elke 
richting, incl. veiligheidsriem, draagvermogen in totaal  
100 kg, draagvermogen lade 5 kg, wiel Ø voor 75 mm,  
wiel Ø achter 200 mm, in doos 

498660

11 SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL
Alles op orde, maximaal overzicht, flexibele modules; 
afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, gewicht 1,3 kg

497563

12 SYSTAINER SYS-MFT
De mobiele werkbank met opbergruimte, alles altijd binnen 
handbereik, te koppelen met het complete SYSTAINER-
programma (behalve SYS-MINI), eenvoudig, compact 
transport, afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm,  
gewicht 2,0 kg

500076

13 SYS-ToolBox SYS-TB-1
Voor het praktische transport van handgereedschap, 
verbruiksmateriaal of accessoires

495024

14 SORTAINER SYS 3-SORT/9
Voor CTL SYS, met 6 kleine lades (L x B x D) 255 x 75 x 30 mm,  
3 middelgrote lades (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm,  
9 etikettenhouders, 16 labels, gewicht 5,1 kg

491985

„ Voor ik tot aankoop overging, 

wist ik al dat ik niet alleen 

de perfecte machines zou 

krijgen maar ook een uitstekende service. 

Ik ben op en top tevreden over hoe op mijn 

wensen is ingegaan.”

Mirco Steffke, meubelmaker

GEWOON 
VEILIG.
Verbonden aan elke Festool-machine:  
de  SERVICE all-inclusive* 

36 maanden GRATIS beschermd tegen alle reparatiekosten

36 maanden GRATIS beschermd tegen diefstal

15 dagen kopen zonder risico

Onderdelen 10 jaar beschikbaar

*  Festool-machine binnen 30 dagen na aankoop online registreren voor SERVICE all-inclusive 
en de servicevoorwaarden accepteren. Meer informatie over de servicevoorwaarden op  
www.festool.nl/service
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Dealer
Festool
CTL SYS

Geldig vanaf april 2015

Bestelnr. 64820 NL/nl

www.festool.nl

SERVICE all-inclusive: 36 maanden GRATIS reparatieservice, 
ook op slijtageonderdelen zoals accu's, kogellagers en 
koolborstels. Ook 36 maanden beschermd tegen diefstal en 
nog veel meer. Meer informatie via www.festool.nl/service

Terugname van oude apparatuur, recycling,  
het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu.  
Meer informatie via www.festool.nl

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems BV
Divisie Festool
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@festool.com

De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen  
op www.festool.nl/vibratie

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten 
worden ontleend. Vervaardigd voor Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 04/2015
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