01 Cycloonsystainer
De Festool CT-voorafscheider met
cycloontechnologie scheidt en
verzamelt grove en fijne stofdeeltjes voordat ze in de stofzuiger
terechtkomen. De opgezogen lucht
vol stof wordt in de cycloon in een
spiraalvormige beweging omgezet,
waardoor de stofdeeltjes tegen
de wand van de cycloon botsen
en door de zwaartekracht in het
opvangreservoir van de CT-voorafscheider vallen.

02 Doordacht opvangreservoir
Gemakkelijk controleren van de
vulcapaciteit dankzij doorzichtig
opvangreservoir.

03 Makkelijke stofverwijdering
Omdat het opvangreservoir op
meerdere manieren stevig vast
te pakken is, kunnen grote
hoeveelheden stof middels de
afvalzakken eenvoudig en netjes
verwijderd worden.

Efficiënt, eenvoudig
en betrouwbaar.
CT-voorafscheider
CT-VA-20
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Verwerkt grote
hoeveelheden stof.

04 Flexibel in de toepassing
Door het T-LOC-systeem kunnen
de stofzuigers en de CT-voorafscheider eenvoudig met elkaar
verbonden worden.

De nieuwe CT-voorafscheider
met cycloontechnologie.
05 Modulaire opbouw
Door de modulaire opbouw is
eenvoudig transport mogelijk en
kunnen afzonderlijke onderdelen
eenvoudig gereinigd worden.
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Gereedschap voor het beste resultaat
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De efficiëntste manier
om grote hoeveelheden
stof te verwerken.
Grote hoeveelheden stof en spanen vormen vanaf nu
geen enkel probleem meer. Niet voor het standaardfilter en niet voor de zuigkracht. Want de CT-VA
voorafscheider onderschept tot wel 95 % van het
stof voordat het de stofzuiger bereikt. Dit ontlast
het standaardfilter en garandeert een constante
hoge zuigkracht tijdens de gehele klus.

Mineraal fijnstof
Toepassingsmogelijkheden
Ideaal in combinatie met de stofzuigers CTL/CTM* 26/36/48 met
AUTOCLEAN-functie en met de volgende Festool machines:

Krachtig
›› Door de cycloontechnologie geschikt voor grote
hoeveelheden van stof
›› Mineraal fijnstof wordt tot wel 80 % afgescheiden en
opgevangen in de voorafscheider. Grotere stofdelen
zoals zaagspanen tot wel 95 %
›› Constante hoge afzuigcapaciteit door ontlasting van
het standaardfilter
›› Efficiënt werken met een constante zuigkracht
›› Goedgekeurd voor stofklasse L en M en voorzien van
8-uurs certificaat van TNO.
Comfortabel
›› Gemakkelijk en veilig transport dankzij stapelbare opvangreservoirs met compacte afmetingen en robuuste constructie
›› Omdat het opvangreservoir op meerdere manieren stevig
vast te pakken is, kunnen grote hoeveelheden stof eenvoudig
en netjes verwijderd worden
›› Gemakkelijk controleren van de vulcapaciteit dankzij
doorzichtig opvangreservoir
›› Door de modulaire constructie kunnen afzonderlijke
onderdelen eenvoudig gereinigd worden
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Robuust
›› Ideaal voor op de bouwplaats
›› Lange levensduur dankzij robuuste onderdelen

Perfect in het systeem
›› Alle machines van Festool kunnen heel eenvoudig worden
gekoppeld met de stofzuigers
›› Door het T-LOC systeem kunnen de stofzuiger en de
CT-voorafscheider eenvoudig met elkaar verbonden worden.
›› Ideaal in combinatie met de Festool stofzuigers CT 26/36/48 –
te gebruiken met of zonder Autoclean-functie
›› Flexibel werken met of zonder CT-voorafscheider
›› Extra stopcontact te plaatsen in de voorafscheider voor
afzuigslang plug it of elektrisch gereedschap

Leveringsomvang

Bestelnr.

Voor alle Festool-stofzuigers CT 26/36/48
met en zonder AUTOCLEAN-functie
Voorafscheider CT-VA-20
cycloonsystainer, opvangreservoir VAB-20,
systainerbak, aansluitslang, afvalzak, containerdeksel
Accessoires
Afvalzak ENS-VA-20/10
Voor gebruik in het opvangreservoir van de Festool
voorafscheider CT-VA-20, max. reservoir-inhoud 20 l,
voor stof van stofklasse L en M, 10 stuks
opvangreservoir VAB-20
max. reservoirvolume 20 l
1 stuks opvangreservoir inclusief deksel
3 stuks opvangreservoir inclusief deksel
Aansluitkabel CT-VA AK EU
Voor het achteraf uitbreiden van de voorafscheider CT-VA
met een extra stopcontact; uitermate geschikt voor het
gebruik met de afzuigslang plug it. Max. aansluitwaarde
2.400 W, kabellengte 0,85 m

Langnek-schuurmachine
PLANEX** en
PLANEX easy

204083

Saneringsfrezen
RENOFIX RG 80 en
RG 150

Saneringsfrees
RENOFIX RG 130

Grove stofdeeltjes (zaag-, schaaf- en freesspanen)

Bestelnr.

Toepassingsmogelijkheden
Ideaal in combinatie met de stofzuigers CTL/CTM* 26/36/48 met
en zonder AUTOCLEAN-functie en de volgende Festool machines:

204296

204294
204295
575667
Bovenfrees
OF 2200

*

Pendelkapzaag
HK 85

Zwaard- en isolatiezagen
IS 330, SSU 200, ISC 240

	De voorafscheider CT-VA is goedgekeurd voor stofklasse L en M als ook getest
en geclassificeerd door TNO (8-uurs classificatie).
	Voor gebruik van de voorafscheider CT-VA wordt de aanzuigondersteuning van
de PLANEX Classic gereduceerd.
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