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Total aproveitamento do volume do saco – o volume bruto corresponde ao 

volume líquido

Possibilidade de instalação individual com tomada adicional, módulo 

 pneumático ou Bluetooth para o controlo à distância desde o tubo flexível  

de aspiração ou arranque automático através da bateria Bluetooth

Força de aspiração constant. elevada graças à turbina compacta de alto 

 rendimento

Tubo flexível de aspiração liso e SYS-Dock otimizado com enrolamento do cabo 

e função T-LOC para encaixe cómodo dos SYSTAINER no aspirador móvel

CTL 26 E CTL 36 E

Consumo (W) 350 – 1.200 350 – 1.200

Fluxo volumétrico máx. (l/min) 3.900 3.900

Vácuo máx. (Pa) 24.000 24.000

Área do filtro (cm²) 6.318 6.318

Cabo elétrico isolado c/ borracha (m) 7,5 7,5

Vol. máx. depósito/saco filtragem (l) 26/24 36/34

dimensões (C x L x A) (mm) 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596

Potência máx. inst. medida na corrente (W) 2.400 2.400

peso (kg) 13,9 14,4

= Eletrónica

PVP €*

saco para aspirador SELFCLEAN, tubo flexível de aspiração  
liso Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, alojamento para tubos, Sys-Dock  
com função T-LOC, enrolamento do cabo, em cx. papelão

   

CTL 26 E 594,00
730,62

 

CTL 26 E SD
com 2.ª tomada de corrente permanente

636,00
782,28

 

CTL 26 E SD E/A
com 2.ª tomada de corrente com sistema automático liga/desliga

636,00
782,28

 

CTL 36 E 717,00
881,91

 

CTL 36 E LE
módulo de ar comprimido

907,00
1.115,61

 

CTM 26 E
tampa de fecho para tubos de aspiração

791,00
972,93

 

CTM 36 E
tampa de fecho para tubos de aspiração

907,00
1.115,61

 

CTM 36 E LE
tampa de fecho para tubos de aspiração, módulo de ar comprimido

1.094,00
1.345,62

 

 

Compacto, mas grande. Leve, mas  potente. 

Seja na obra ou na oficina –  graças 

à  aperfeiçoada geometria do depósito, 

o CLEANTEC CT 26/36 disponibiliza um 

 grande volume em pequenas dimensões.

Aspirar
Aspiradores móveis CLEANTEC CT 26 / CT 36

NOVO

*  Preço recomendado pelo fabricante. Os preços do agente comercial podem diferir. 
Sem IVA. 
IVA incluído.


