
Suurten pölymäärien 
poistoon.
Uusi CT-esierotin,  
joka käyttää sykloniteknologiaa.

Tehokas, 
yksinkertainen  
ja luotettava.

03  Kätevä pölynpoisto
Erinomaiset kädensijat takaavat 
suurten pölymäärien helpon ja 
siistin poiskuljetuksen.

02  Loppuun asti mietitty säiliö
Täyttöasteen helppo tarkastus 
läpinäkyvän säiliön ansiosta.

04  Joustavakäyttöinen
SYS-Dockin avulla järjestelmäimu-
rin ja CT-esierottimen voi yhdistää 
helposti toisiinsa.

05  Modulaarinen rakenne
Modulaarinen rakenne mahdollis-
taa yksittäisten osien helpon  
kuljetuksen ja puhdistuksen.

01  Sykloni-Systainer
Festoolin sykloniteknologiaa käyt-
tävä CT-esierotin poistaa karkeat 
purut ja hienojakoisen pölyn ennen 
järjestelmäimuria. Sisäänimetty 
pölypitoinen ilma ohjataan kiertä-
vään liikkeeseen. Tällöin pölyhiuk-
kaset törmäävät syklonin seinämään 
ja putoavat painovoiman vaikutuk-
sesta CT-esierottimen säiliöön.

CT-esierotin
CT-VA-20
Voimassa 01.09.2018 alkaen

Esite

Tooltechnic Oy
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Puh: 010 229 5111
E-mail: info@festool.fi

www.festool.fi

Jälleenmyyjäliike

Tärinä- ja emissioarvot voit katsoa käyttöohjeista 
nettiosoitteesta www.festool.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisiin 
virheisiin. Kaikki kuvat on julkaistu sitoumuksitta. 
Julkaisija Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 
05/2018

Työkalut vaativaan käyttöön

Tuotenro 67891 FI/fi
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* Esierotin CT-VA on hyväksytty pölyluokille L ja M.
**  Esierottimen CT-VA käyttö pienentää imuvoimaa, joka vetää  

PLANEX Classic -koneen laikkaa alustaa vasten.

Mineraalinen hienojakoinen pöly

Tyypilliset käyttömahdollisuudet
Erinomainen yhdistelmä järjestelmäimurien CTL/CTM* 26/36/48 
kanssa AUTOCLEAN-toiminnolla ja seuraavien työkalujen kanssa:

Karkea pöly (sahaus-/höyläys-/jyrsintäpurut)

Tyypilliset käyttömahdollisuudet
Erinomainen yhdistelmä järjestelmäimurien CTL/CTM* 26/36/48 kanssa 
AUTOCLEAN-toiminnolla ja ilman sitä seuraavien työkalujen kanssa:

Toimituslaajuus Tuotenumero

Kaikille Festool-imureille CT 26/36/48,  
AUTOCLEAN-toiminnon kanssa tai ilman sitä

Esierotin CT-VA-20
Sykloni-Systainer, säiliö VAB-20, Systainer-kaukalo, 
liitäntäletku, jätesäkki, säiliön kansi

204083

Tarvikkeet Tuotenumero

Jätesäkki ENS-VA-20/10
Käytetään Festool-esierottimen CT-VA-20 säiliössä,  
maks. säiliötilavuus 20 l, pölyluokan L ja M pölylle, 10 kpl 

204296

Säiliö VAB-20 
Maks. säiliötilavuus 20 l
1 kpl säiliö mukaan lukien kansi
3 kpl säiliö mukaan lukien kansi

204294
204295

Liitäntäkaapeli CT-VA AK EU 
esierottimen CT-VA jälkiasennukseen lisäpistorasian kanssa; 
soveltuu erinomaisesti käytettäväksi plug it -imuletkun kanssa. 
Maks. liitäntävirta 2.400 W, johdon pituus 0,85 m

575667

Tehokas
 › Suurten pölymäärien poistoon sykloniteknologian avulla
 › Poistaa mineraalisesta pölystä jopa 80 %, karkeasta pölystä 

(esim. sahanpurut) jopa 95 % ja ohjaa kerätyn pölyn säiliöön
 › Varmistaa jatkuvasti suuren imutehon pääsuodattimen 

kuormitusta vähentämällä
 › Tehokas työskentely tasaisen voimakkaan imutehon avulla
 › Hyväksyntä pölyluokan L ja M pölylle

Ergonominen
 › Helppo ja turvallinen kuljetus päälle kiinnitettävän, kompaktin 

kokoisen ja erittäin kestävän säiliön ansiosta 
 › Säiliön erinomaiset kädensijat mahdollistavat suurten 

pölymäärien helpon ja siistin poiskuljetuksen
 › Täyttöasteen helppo tarkastus läpinäkyvän säiliön ansiosta
 › Modulaarinen rakenne mahdollistaa yksittäisten osien helpon 

puhdistuksen

Tehokkain tapa suurten 
pölymäärien poistoon

Nyt suuret pölymäärät ja purut eivät tuota enää  
mitään ongelmia. Ne eivät pääse enää tukkimaan 
pääsuodatinta tai vähentämään imutehoa, koska 
Festoolin CT-järjestelmäimureihin sopiva esierotin 
poistaa jopa 95 % pölystä ennen järjestelmäimuria. 
Tämä keventää pääsuodattimen kuormitusta ja  
varmistaa koko työskentelyajan tasaisen tehokkaan 
imuvoiman.

Yläjyrsin 
OF 2200

Käsipyörösaha 
HK 85

Laippa- ja eristesahat 
IS 330, SSU 200, ISC 240

Varsihiomakoneet 
PLANEX** ja  

PLANEX easy

Timanttihiomakone 
RENOFIX RG 130

Saneerausjyrsimet 
RENOFIX RG 80 ja  

RG 150

Kestävä
 › Sopii erinomaisesti vaativaan työmaakäyttöön
 › Pitkä käyttöikä kestävien komponenttien ansiosta

Järjestelmällä onnistut
 › Festoolin järjestelmäimureiden jälkivarustelu on helppoa
 › SYS-Dockin avulla järjestelmäimurin ja CT-esierottimen voi 

yhdistää helposti toisiinsa
 › Yhdistettävissä Festoolin järjestelmäimureihin CT 26/36/48 

– käyttökohteen mukaan AC-puhdistuksella tai ilman sitä
 › Voit työskennellä käyttökohteen mukaan CT-esierottimen  

kanssa tai ilman sitä
 › Lisäpistorasia plug it -imuletkuille tai sähkötyökaluille
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