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Prodejce

Převezměte i vy zodpovědnost – podporujte  
společně s firmou Festool Světový fond na 
ochranu přírody WWF!

Naším nejdůležitějším příspěvkem k zachová-
ní životního prostředí je kvalita našich výrob-
ků. Vyznačují se dlouhou životností a ekolo-
gickými vlastnostmi, jako je recyklovatelnost 
a nezávadnost pro životní prostředí.

Zakoupením některého z nabízených výrobků 
podpoříte tuto spolupráci se Světovým 
fondem na ochranu přírody WWF a jako 
poděkování obdržíte přívěsek na klíče se 
symbolem WWF - pandou.

Vaše pojítko k dalším informacím ...

Na internetových stránkách Festool se 
můžete informovat například o:

zajímavých novinkách
užitečných příkladech použití
rozsáhlé nabídce služeb
kompletním programu produktů
animace produktů

To vše v klidu, pohodě a zcela jednoduše  
na adrese www.festool.cz  
Nářadí Festool si můžete objednat a koupit 
u prodejců naší značky. Kontakt na ně 
naleznete na internetových stránkách  
www.festool.cz nebo v abecedním  
seznamu na zadní straně ceníku Festool.

•
•
•
•
•

www.festool.com/wwf

www.festool.cz

1) V rámci EU podle informací v Návodu k obsluze.

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature 
(Formerly World Wildlife Fund)
® „WWF” and „living planet” are WWF Registered Trademarks

Tříletá záruka – to znamená především tři roky 
jistoty.

Festool zaručuje při správném zacházení1) 
2 roky záruky od data prodeje. Tato záruka 
se prodlužuje o další rok na celkovou dobu 
3 let, pokud u nákupu nového stroje 
vyplníte kompletně záruční list u vašeho 
prodejce.

1) V rámci EU podle informací v Návodu k obsluze.

www.festool.cz

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 
Wertstraße 20 
D-73240 Wendlingen 
 
zastoupená společností:

Tooltechnic Systems CZ, s.r.o. 
Chelčického 1932 
CZ 470 01 Česká Lípa 
 
Obch.oddělení: 
Telefon: 487 887 161(2) 
Telefax: 487 887 163 
E-mail: festool@festool.cz

Servis: 
Telefon: 487 887 164 
Telefax: 487 887 165 
E-mail: servis@festool.cz

Servis

Novinky

Online katalog výrobků

Mimořádné nabídky

Vyhledávání prodejců

Výsledky testů

Příklady použití

Prostorové (3D) animace
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Jste připraveni 
na budoucnost?

Vakuový upínací systém 
VAC SYS: 
Upínání bez hranic.  
Upínání beze stop.

Nářadí pro  
nejnáročnější
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Naše každodenní práce je určována úsilím o dosažení dokonalosti. Proto nyní uvádíme na trh 
nástroje, které přesvědčí ohromujícími podrobnostmi a překonávají očekávání našich zákazníků. 
Takový je náš nový vakuový upínací systém VAC SYS, s nímž jsme uskutečnili zdánlivě nemož-
né: upínání bez omezení a beze stop. Přesvědčte se sami o novém řešení společnosti Festool 
a objevte budoucí možnosti upínání. 

Náš cíl: nalézat řešení 
vzbuzující nadšení.

Nová interpretace síly.
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Nový pocit svobody:  
upínání bez omezení.
Při použití vakuového upínacího systému VAC SYS lze v budoucnosti opracovávat obrobky ze 
všech stran pouze v jediném pracovním kroku. Bez zdlouhavé změny upnutí. Od plochy až ke 
hraně. A to i pro poloměry zahrnující otočení o 360°  včetně rozsahu výkyvu až do 90°. 
Uvedeným způsobem vzniká zcela nový pocit volnosti doprovázený nejlepšími předpoklady pro 
zdravou a ergonomickou práci. 

Pro pružnou a efektivní práci.
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Silné a jemné upevnění: 
upínání beze stop.
S dynamickou přídržnou silou a přitom jemně vůči povrchu: zvláštním způsobem tvarované pří-
savky využívají vakuum k bezpečnému a spolehlivému upnutí. Vaše kvalitní umělá hmota je 
tak měkká a pružná, že se vůči povrchu bude postupovat obzvláště ohleduplně a i plochy 
s vysokým stupněm vyleštění zůstanou bez poškrábání nebo poškození. Navíc i vlastní upínací 
jednotka využívá sílu vakuové techniky: pevně se přisaje k pracovnímu stolu anebo může být 
případně upevněna také šrouby nebo svěrkou. 
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Budoucnost upínání začíná dnes.

S promyšlenými doplňky k novému vakuovému upínacímu 
systému VAC SYS zvládnete každou práci. Pro větší 
a těžší obrobky lze současně použít dvě upínací jednotky: 
upínací jednotku 2 jednoduše připojte k upínací jednotce 
1, k vývěvě a k nožnímu ventilu. Pro různé velikosti 
obrobku lze individuálně použít čtyři rozdílné vakuové 
talíře. Nový multifunkční stůl MFT 3 Vám nabízí mnoho-
strannou a současně mobilní pracovní plochu.

Neomezené možnosti:  
se správným doplňkem.

Upínání větších a těžších obrobků

To je síla! 
Při spojení upínacích jednotek 1 a 2 je upínání ještě pružnější. 
Tímto způsobem můžete při použití systému VAC SYS efektivně 
opracovávat i obzvláště velké a těžké nebo zakřivené obrobky 
při zachování vysoké kvality.
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Praktický základRychlá výměna vakuových přísavek

To je pružnost! 
Za použití desky adaptéru lze systém VAC SYS spojit s novým 
multifunkčním stolem MFT 3 a případně sklopit dolů, pokud 
není využíván. Pro praktické pracoviště v dílně a pro mobilní 
použití na staveništi.

To je mnohostranné! 
Ke spolehlivému upnutí máte k dispozici čtyři vakuové přísavky 
s rozdílnou velikostí. S nimi lze spolehlivě upnout i zakřívené 
a vypouklé obrobky. Vakuové přísavky lze podle velikosti obrob-
ku měnit bez použití nástroje.

Výměna talířů Fast Fix:
Vysuňte zajištění, vakuovou přísavku 
sejměte a použijte talíř podle svého 
uvážení.

Prostorově úsporný:
Pokud systém VAC SYS právě 
nepoužíváte, můžete ho rychle  
sklopit dolů.
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360° 90°

Řešení společnosti Festool pro nový směr upínání.

Ergonomický.
Otočná rukojeť s možností otáčení 
o 360° umožňuje pružné 
přizpůsobení vůči pracovnímu 
postupu. Obrobek lze opracovávat 
ze všech stran beze změny 
upnutí.

Účinné.
Natočením páky až o 90° umožní 
upínací jednotka opracování plochy 
i hran obrobku.

Šetrné vůči materiálu.
Nový systém VAC SYS nepoškrá-
be a nepoškodí ani citlivé plochy.

Spolehlivě.
Nožním ventilem lze vakuový talíř 
odvzdušnit, přičemž držte 
obrobek pevně oběma rukama.

Pohodlné.
Se systémem výměny přísavek 
Fast Fix lze jednotlivé vakuové 
talíře rychle a snadno  
vyměňovat.

Individuální.
Posuvným ventilem lze zvolit, zda 
má být upínací jednotka na 
pracovní ploše přisáta nebo zda si 
ji upevníte šrouby nebo svěrkou.

Strhující až do podrobností:  
nový vakuový upínací systém VAC SYS.
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Transparentní.
Zvenku viditelné měřidlo vakua 
Vám ponechává absolutní 
kontrolu nad postupem upínání.

Silný.
Vývěvou je obrobek přisát během 
vteřiny. Každá upínací jednotka 
může spolehlivě upnout zatížení 
až do 30 kg.

Mobilní.
Čerpadlo je umístěno v Systaine-
ru prostorově úsporně a tak, aby 
snášelo i přepravu. Stejně jako 
upínací jednotky. Pro použití 
v dílně, ve vnějším prostředí  
nebo u zákazníků.

S možností rozšíření.
U velkých obrobků jednoduše 
připojte upínací jednotku 2 
k upínací jednotce 1, 
k nožnímu ventilu a k vývěvě.

Strhující až do podrobností:  
nový vakuový upínací systém VAC SYS.
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Nemožné se stává možným: se systémem.

Upínání, které nezná hranice a nezanechává stopy
Pro pohodlnou práci s obrobky
Použití při frézování, broušení, hoblování, řezání, tmelení, nanášení 
podkladových nátěrů a lakování
Pro použití v dílně i na montáži

•
•
•

•

Použití

Obrobky lze otočit až o 360° a naklonit až o 90°
Lze použít i pro upínání choulostivých povrchů - bez poškození
Pomocí upínací jednotky 1 lze upnout obrobky o velikosti až 1x1 m
Silné a bezpečné upnutí obrobků až do 30 kg na každou upínací 
jednotku
U velkých obrobků je možné rozšíření pomocí upínací jednotky 2
Rychlá změna upnutí obrobků
4 různé velikosti přísavek, výměna bez použití nástrojů
Jednoduché odvzdušnění přísavek nožním ventilem

•
•
•
•

•
•
•
•

Silné stránky a přínos

Technické údaje

Výkon vývěvy 

Napětí  

Frekvence 

Třída ochrany 

Třída izolace 

Hladina hluku 

Rozměry 

Hmotnost VAC SYS VP 

Pracovní podmínky  
(teplota /  
vlhkost vzduchu)
Skladovací podmínky  
(teplota /  
vlhkost vzduchu)
Minimální vakuum  

Příkon 

Otáčky 

Doba chodu při  
normálních podmínkách
Omezení použití vývěvy 

2,7 m3/h při 50 Hz, 3,5 m3/h při 60 Hz 

220-240 V 

50/60 Hz 

IP 5x (s ochranou proti prachu a proti stříkající vodě) 

F 

55 dB(A) 

395 x 295 x 210 mm (SYSTAINER SYS 3) 

8,0 kg 

0 °C až +50 °C / 30 % až 95 % (doba trvání  
extrémních klimatických vlivů alespoň 30 dnů) 

0 °C až +60 °C / 30 % až 95 % (doba trvání  
extrémních klimatických vlivů alespoň 30 dnů) 

≥ 810 mbar / ≥ 81 % 

160-200 W při 50 Hz, 200-230 W při 60 Hz 

2800-1 W při 50 Hz, 3300-1 W při 60 Hz 

5 000 – 8 000 hodin 

Nepoužívat v nadmořských výškách nad 2 000 m

Vakuová upínací jednotka VAC SYS Set SE 1 (základní set)

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Provedení

Objednací číslo

712223 
 
 
 
 
 

580062

Rozsah dodávky

Vakuová vývěva VAC SYS VP v 
SYSTAINERU SYS 3, vakuová 
upínací jednotka VAC SYS SE 1 s 
přísavkou VAC SYS VT D 215 mm, 
vakuová hadice a nožní ventil v 
SYSTAINERU SYS 4 

Vakuová upínací jednotka VAC SYS 
SE 2 s přísavkou VAC SYS VT 275 x 
100 mm, vakuová hadice a spojo-
vací díl v SYSTAINERU SYS 4

2

3

VAC SYS Set SE 1 
 
 
 
 
 
 
VAC SYS SE 2

Vakuová upínací jednotka VAC SYS SE 2 (doplněk)

Další informace k výrobkům Festool Systems jsou uvedeny v našem hlavním katalogu nebo na internetové adrese www.festool.cz
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Systémové příslušenství

Vysvětlivky/rozměry

VAC SYS vývěva v SYSTAINER SYS 3, v lepenkovém obalu
Oválná vakuová přísavka, 200 x 60 mm
Úzká vakuová přísavka, 277 x 32 mm
Oválná vakuová přísavka, 275 x 100 mm
Kulatá vakuová přísavka, průměr 215 mm
K odvzdušnění vakuových talířů
Vakuová hadice, délka 5 m
Deska adaptéru určená k připojení systému VAC SYS k multifunkčnímu stolu MFT/3
Systainer s příslušenstvím SYSTAINER SYS 3 obsahuje vakuové talíře VAC SYS VT 
200 x 60 mm, VT 277 x 32 mm, VT 275 x 100 mm a nabízí prostor pro vakuový 
talíř VAC SYS VT D 215 mm

Objednací číslo

580060
580064
580065
580066
580067
580063
495293
494977
495294

 

Vývěva VAC SYS VP
Vakuová přísavka VAC SYS VT 200 x 60 mm
Vakuová přísavka VAC SYS VT 277 x 32 mm
Vakuová přísavka VAC SYS VT 275 x 100 mm
Vakuová přísavka VAC SYS VT D 215 mm
Nožní ventil VAC SYS FV
Vakuová hadice D 16 x 5 m VAC SYS
Adaptér VAC SYS AD-MFT/3
Systainer s příslušenstvím VAC SYS VT Sort

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Údaje platí při hladkém povrchu jako je PMMA (plexisklo®), PF 
tvrzená tkanina (resitex) a pracovní deska, nikoliv MDF a jiné.

Správná přísavka pro jakoukoli práci

VAC SYS VT 275 x 100 mm

VAC SYS VT 200 x 60 mm

VAC SYS VT 277 x 32 mm

VAC SYS VT D 215 mm
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Tahová síla vzhůru [kg]

Přehled systému a příslušenství

2 VAC SYS Set SE 1

1 VAC SYS VP

3 VAC SYS SE 2

4 Vakuová přísavka7–

8 Nožní ventil 11 Systainer s  
příslušenstvím

9 Vakuová hadice 10 Deska adaptéru

20 40 60 800 100
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