
A hatékonyabb munkakörülményekért.
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Műhelyfelszerelések 15

Egy tökéletesen kialakított munkahely lerövidíti az átállási és útidőket,  
és biztosítja az energiák célirányos bevetését. Ezért a Festool nem csak az 

egyes munkaeszközöket optimálja és fejleszti, hanem teljes munkahely-
rendszereket fejleszt ki. A gyors, jobb és biztonságos munkavégzés 

érdekében. És a hatékony eredményekért.

Alkalmazások áttekintése | 301

Gépek áttekintése | 302

Elszívókarok | 304
ASA 2500, ASA 5000, ASA 6000

Tápfej energiaellátás/elszívás csatlakoztatására | 304
EAA

Toolcenter | 306
TC 3000/2

Vákuumos rögzítőrendszer | 308
VAC SYS

plug it rendszer | 311



300 

+ +

Műhelyfelszerelések

Gyorsabb, jobb és biztonságosabb munkavégzés.

A függő tápfejjel az áram, a sűrített levegő és az elszívás 
mindig kéznél van.

Az ipari- és vállalkozói szektorban is az 

 átszerelési- és az útidő komoly költségtényező. 

A Festool erre a problémára próbál megoldást 

találni műhelyfelszereléseivel. 

A Toolcenterrel az összes munkaeszköz elérhető. Íves munkadarabok rögzítése a VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer számára nem probléma.

A VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer segítségé-

vel a munkadarabok egy munkamenetben 

minden oldalról megmunkálhatók. Körülményes 

áthelyezés nélkül. A felületektől az élekig. 

Teljesen új, szabad érzést nyújt és biztosítja  

a legjobb feltételeket az egészséges és 

 ergonómikus munkához.

Munkavégzés nagyobb rugalmassággal és 

hatékonysággal: ezt biztosítják az energiaellátó/

elszívó tápfejes elszívókarok és a mobil műhely-

kocsi – a Toolcenter. Az összes termék a munka-

folyamat folyamatos és súrlódásmentes kialakí-

tására lett kifejlesztve. A műhelyben nincs többé 

rendetlenség, a munkafolyamatok jobban 

szervezettek, a munka eredményessége javul.

A rendszer

A Festool nem csupán készülékekben, 
hanem rendszerekben gondolkozik.  
Hogy jobban, gyorsabban és könnyebben 
menjen a munka.

Az elszívó rendszer.
Tiszta eredmény az elszívómobilokkal –  
a műhelyben és az építkezésen egyaránt.

Az elszívómobilokat a 263. oldaltól 
kezdve találja

A Festool gépek rendszere.
Minden feladathoz a megfelelő gép: 
 elektromos és sűrített levegővel működő 
csiszológépek.

Csiszológépek a 165/223. oldaltól
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Műhelyfelszerelések| Alkalmazások áttekintése

Áttekintés az alkalmazásokról – műhelyfelszerelések
A megfelelő műhelyfelszereléssel optimálisan be lehet rendezni minden munkahelyet. Az erre vonatkozó lehetőségekről tájékoztatja Önt az alábbi táblázat, 

valamint a következő oldalakon található részletes leírások.

A tartozék rendszer. A tömlő rendszer. Biztos tárolás.
A csiszolótányér, a csiszolótalp és  
a csiszolóanyag egy egységet alkot: jobb az 
eredmény és hosszabb az élettartam.

Kétféle elszívótömlő van: a sűrített levegős 
vagy az elektromos szerszámokhoz való.

A SYSTAINER segít megőrizni a rendet. 
Gépek és tartozékok tárolására szolgál.

Tartozékok a 201. oldaltól Tömlőrendszerek a 231/280. oldaltól A rendszerező eszközöket a 313. oldaltól 
kezdve találja

EAA (EW)

9 m2

9 m2

–

–

–

–

–

39 m2

58 m2

–

–

–

–

–

56 m2

84 m2

–

–

–

–

–

–

–

1 x/2 x

0 x/1 x

2 x

2 x

–

 EAA (EW/DW)

–

–

1 x/2 x

2 x /1 x

2 x

2 x

–

TC 3000/2

Hatósugár falra szerelve
(tömlő nélkül)

Hatósugár oszlopra szerelve
(tömlő nélkül)

Feszültségellátás 230 V-os csatlakozó aljzatokkal
(Állandó feszültség/kapcsolóautomatika
az elszíváshoz)
Sűrített levegő ellátás
(szabályozott, olajozott,/nem szabályozott,
olajozatlan)

Szerszámtartó

Csiszolópapír-tartó

Tároló felület

ASA 2500
Figyelem: 

EAA nélkül

ASA 5000
Figyelem: 

EAA nélkül

ASA 6000
Figyelem: 

EAA nélkül

mobil

mobil

–

tartozékként kapható
Levegőelőkészítő egység
VE-TC 3000 (2 x/1 x)

tartozékként kapható
WHR/D-TC

tartozékként kapható
Hátlap TC 3000 RW

460 x 990 mm

x = rendelkezésre áll
– = nem áll rendelkezésre/nem javasolt
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Műhelyfelszerelések | Gépek áttekintése

ASA 2500/5000/6000 CT/SRM elszívókarok

A főbb alkalmazási területek
 
• A Festool CT/SRM elszívómobilokkal való 

alkalmazáshoz
• A munkahelyek ergonomikus és rugalmas 

kialakítása

Előnyös tulajdonságok
 

• Kibővíti a hatósugarat 9 -84 m²-re
• Időt, utat és helyet takarít meg – ezzel növeli  

a gazdaságosságot
• Nagyfokú rugalmasság, több biztonság, 

botladozás nélkül
• Falra vagy oszlopra szerelés lehetséges

EAA tápfej energiaellátás/elszívás 
 csatlakoztatására

A főbb alkalmazási területek
 
• Az energiaellátás és az elszívás központi 

vezérlése
• Egy adott munkahely ergonomikus kialakítása
• Csiszolási munkákhoz rendszerben
• Harmadik készülék – pl. polírozó – 

 csatlakoztatására

Előnyös tulajdonságok
 

• Az elszívócsatorna nyitása kézi tolózárműköd-
tetéssel

• Max. 2 elektromos és/vagy sűrített levegős 
szerszám állandó üzemkészsége  
(az EW/DW változattól függően)

• Elszívás egy gépen lehetséges
• Beépített kapcsolóautomatika  

elektromos- és sűrített levegős gépeknél való 
elszíváshoz (az EW/DW verziónak megfelelően)

TC 3000/2 Toolcenter 

A főbb alkalmazási területek
 
• A csiszolási munkahely ergonomikus 

 kialakítása
• Az egész csiszolófelszerelés mobil tárolása
• A munkaeszközök szállítása a műhely 

 különböző munkaállomásai között – 
 mozgékonyság a kormányozható kerekeknek 
köszönhetően

Előnyös tulajdonságok
 

• A felszerelés állandóan kéznél van, és egy 
mozdulattal elérhető

• Tökéletes rend, biztonságos tárolás (tömlőtartó)
• Elszívó-dock az elszívómobil biztonságos 

integrálása érdekében
• Időtakarékos munkaszervezés
• Zárható szekrényrész a gép őrzésére

Tovább a 304. oldalon Tovább a 304. oldalon Tovább a 306. oldalon

Hatótáv ASA 2500 2,5 m

Hatótáv ASA 5000 2x 2,5 m

Hatótáv ASA 6000 2x 3,0 m

Hatósúgár területe ASA 2500 9 m²

Hatósúgár területe ASA 5000 39-58 m²

Hatósúgár területe ASA 6000 56-84 m²

A csatlakozóvezetékek hossza 3 m

Súly ASA 2500 55 kg

Súly ASA 5000 77 kg

Súly ASA 6000 85 kg

Méret (h x sz x m) EW 506 x 580 x 367 mm

Méret (h x sz x m) EW/DW 516 x 580 x 367 mm

Nyomástartomány 4-8 bar

Súly EW 10,2 kg

Súly EW/DW 13 kg

Méret (h x sz x m) 470 x 1070 x 960 mm

Lerakó felület 460 x 990 mm

A munkavégzés szintje 925 mm

Súly 43 kg
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Műhelyfelszerelések | Gépek áttekintése

Vákuumszivattyú és rögzítő egység

A főbb alkalmazási területek
 
• Rögzítés határok és sérülések nélkül
• A munkadarabok ergonómikus megmunkálása 

érdekében
• Marásra, csiszolásra, gyalulásra, fűrészelésre, 

glettelésre, fugázásra, lakkozásra
• Használható műhelyben vagy külső 

 munkahelyeken egyaránt

Előnyös tulajdonságok
 

• A munkadarabok 360°-ban elforgathatók és 
90°-ig süllyeszthetők

• Érzékeny felületek is rögzíthetők – sérülések 
nélkül

• Rögzítőegységenként 30 kg-ot meg nem haladó 
súlyú munkadarabok erőteljes és biztonságos 
rögzítése

• Egy 2. rögzítőegység a nagyobb munkadarabok 
megmunkálásához

• 4 db különböző méretű, vákuummal rögzíthető 
tányér, szerszám nélkül cserélhető

Teljesítményfelvétel 50 Hz mellett 160-200 W

Teljesítményfelvétel 60 Hz mellett 200-230 W

Szivattyú teljesítménye 50 Hz mellett 2,7 m³/h

Szivattyú teljesítménye 60 Hz mellett 3,5 m³/h

Minimális vákuum ≥ 81%/ ≥ 810 mbar

Súly 8 kg

Tovább a 308. oldalon
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Műhelyfelszerelések | ASA elszívókar és EAA függő tápfej

Megkönnyíti  
a helyváltoztatást.

Az elszívókarok ott kerülnek előtérbe, ahol rugalmas munkahelyekre van szükség – vagy ahol  

nagyobb hatósugárra van igény. Az energiaellátást és az elszívást oda viszik, ahol szükség van rá, 

összegubancolódott tömlők és vezetékek nélkül. Takarítsa meg ezzel a felszereléssel a fölösleges 

utakat és teremtsen nagyobb helyet a műhelyben.

Széles felhasználási lehetőségek.
84 m²-ig terjedő, nagy felületek ellátására képes.  
Az ASA 5000/6000 típusok a kétcsuklós technikának 
köszönhetően rendkívül jól mozgathatók.

Könnyű és stabil.
Rendkívül könnyű és elcsavarodás  
ellen biztosított elszívókarok az 
 alumíniumprofilokból álló stabil 
 építésmódnak köszönhetően

Opció: sűrített levegős egység.
Elektromos és/vagy sűrített levegős szerszámok 
üzemeltetéséhez (az EW típusból EW/DW lesz).

Beépített energiaellátás.
Az elszívóval és a kapcsolóautomatikával 
összeköttetésben álló két elektromos szerszám 
állandóan üzemkész.

Változatos felszerelési lehetőségek.
Az elszívókaros szerelés mellett az 
 energiaellátó/elszívó függő tápfej falra vagy 
mennyezetre is felszerelhető.

Rugalmas munkavégzés.
Nagyobb a munkavégzés hatósugara  
és az elszívás is mindig jelen van –  
az egészségért és a tisztaságért.

Az energiaellátás csatlakozói és az elszívás 

mindig elérhető távolságban vannak. A kar 

elfordításával a szükséges felszerelést 

 kézközelbe hozhatja – és ismét eltávolíthatja.  

A munkahely így válik hatékonyabbá.

Falra szerelve.  Oszlopra szerelve.  
Az elszívókar hatótávolsága: sötétzöld.  
Az elszívótömlő munkatartománya 3,5 m: világoszöld.

ASA elszívókar és EAA függő tápfej – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

A műszaki adatokat lásd a 302 oldalon A tartozékokat lásd a(z) 305. oldalon

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

ASA 2500 CT/SRM-EU – – kihajtható kar fali konzollal, kábelcsatorna, rögzítő elemek nélkül, CT elszívómobilokhoz és SRM elszívókhoz 583866

ASA 5000 CT/SRM-EU – – kétcsuklós kar fali konzollal, kábelcsatorna, rögzítő elemek nélkül, CT elszívómobilokhoz  
és SRM elszívókhoz, kartonban

583867

ASA 6000 CT/SRM-EU – – kétcsuklós kar fali konzollal, kábelcsatorna, rögzítő elemek nélkül, CT elszívómobilokhoz  
és SRM elszívókhoz, kartonban

583868

EAA EW CT/SRM/M-EU – – kábelcsatorna és tápfej 3 x 230 V csatlakozóval, olajozatlan sűrítettlevegő-csatlakozás,  
2 db csiszolóanyag tartó, kézi tolózárműködtetés, kartonban

583820

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU – – kábelcsatorna és tápfej 3 x 230 V csatlakozóval, sűrített levegőelőkészítő egység 3 csatlakozással  
(2 db olajozott és 1 db olajozatlan), 2 db csiszolóanyag tartó, 2 db szerszámtartó, kézi tolózárműködtetés, 
kartonban

583821
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Műhelyfelszerelések| Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok az ASA elszívókarhoz és az EAA függő tápfejhez
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Kapcsoló készlet  
Modul-EAA CT 22/33/44/55

CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55-höz, CT elszívómobil összekötéséhez az energiaellátó függő tápfejjel, ill. 
elszívókarral, nem LE-kivitelű elszívómobil szükséges, kartonban 

495756

 Kapcsoló készlet Modul-EAA CT26/36 CT/CTL/CTM 26/36-hoz, CT elszívómobil összekötéséhez az energiaellátó függő tápfejjel, ill. elszívókarral,  
nem LE-kivitelű elszívómobil szükséges

496143

 Készlet falra szereléshez EAA-W-EU alucső csatlakozó karmantyúval, kábelkészletek, 4 m, sűrítettlevegő-tömlő, 4 m, energiaellátó/elszívó függő 
tápfejhez (2009-es modelltől), kartonban 

495889

 Készlet mennyezetre szereléshez  
EAA-D-EU

sűrítettlevegő-tömlő, 2,5 m, kábelkészletek, 2,5 m, tartó, energiaellátó/elszívó függő tápfejhez  
(2009-es modelltől), kartonban 

495890

Adapter EAA-AD-ASA átszereléshez a Festool elszívókarról (modell 2008-ig) a függő tápfejre (modell 2009-től), kartonban 496459

 Levegőelőkészítő egység VE 2-EAA sűrített levegős modul, kábelkötegek, sűrített levegős tömlők, kiszolgáló egység, energiaellátó/elszívó függő 
tápfejhez (2009-es modelltől), EW elszívókarok (csak el. kéziszerszámokhoz) átalakításához EW/DW-re 
elektromos- és sűrített levegős gépek kombinált működéséhez, kartonban 

495892

Levegőelőkészítő egység VE 1-ASA a függő tápfejhez (modell 2008-ig), EW elszívókarok (csak el. kéziszerszámokhoz) átalakításához EW/DW-re 
elektromos- és sűrített levegős gépek kombinált működéséhez, kartonban 

488508

 IAS 2-csatlakozás  
IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

SRM 45-höz, SRM 70-hez, CT elszívómobilok, az IAS2-tömlőkhoz való csatlakoztatásra, beépített  
csatlakozással táplevegő csatlakoztatására a sűrített levegős csatlakozótömlőn keresztül, antisztatikus kivitel, 
CT 11/CT MINI/CT MIDI-hez nem használható, kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

454757

IAS 2-csatlakozás IAS 2-A-ASA/SR (LE) kivitelű (SR) elszívómobilokhoz, ASA-hoz EW/DW kivitelben SR-elszívóval csatlakoztatva,  
az IAS2-tömlőkhoz való csatlakoztatásra, beépített csatlakozással táplevegő csatlakoztatására a sűrített 
levegős csatlakozótömlőn keresztül, antisztatikus kivitel, kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

488180

 Tömlő IAS 2-3500 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, Hossz 3,5 m, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, 
 hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

487901

Tömlő IAS 2-5000 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, Hossz 5 m, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, 
 hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

488176

Tömlő IAS 2-7000 AS DIN IEC 312 előírásai szerint, antisztatikus, megjegyzés: a CT/SR nem kombinálható az ASA-val, Hossz 7 m, 
Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, hőmérsékletállő + 70 °C, kartonban 

488131

Elszívótömlő (D 27) antisztatikus  
D 27x3,5m-AS

forgáskiegyenlítővel és csatlakozó karmantyúval, hőálló (+70°C)-ig, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, 
Átmérő 27 mm, Hossz 3,5 m

452878

Elszívótömlő (D 27) antisztatikus  
D 27x5m-AS

forgáskiegyenlítővel és csatlakozó karmantyúval, hőálló (+70°C)-ig, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) <10 MΩ, 
Átmérő 27 mm, Hossz 5 m

452880

Elszívótömlő (D 27) antisztatikus  
D 27x3,5m-AS/B1

különleges kivitel, csak SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC-hez, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval,  
hőálló (+70°C)-ig, Elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Átmérő 27 mm, Hossz 3,5 m

489266

plug-it elszívótömlő D 27, antisztatikus 
plug it D 27x3,5m-AS

plug-it csatlakozással, antisztatikus, Átmérő 27 mm, Hossz 3,5 m 456746

 Csiszolópapírtartó SH-EAA rögzítő anyagok nélkül, csiszolóanyagokhoz Ø 150 mm-ig 496044
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Műhelyfelszerelések | TC 3000/2 Toolcenter

Az ideális munkahely 
 csiszoláshoz.

A Toolcenter egy mobilizálható csiszoló munkahely, amelyen a szerszámok, az anyagok és az 

 elszívómobil is elhelyezhető. Az összes anyag és munkaeszköz rendezetten van elhelyezve, mindig 

kéznél van és szállítható. A hátlapon felerősíthetők pl. a csiszolóanyagok, a nagy munkalap átmeneti 

tárolóként is használható.

Tartó a csiszolóanyagok részére.
Minden lényeges alkotórész megtalálható benne, 
mindennek megvan a maga helye és egy 
 mozdulattal elérhető (A hátlap tartozékként 
kapható).

Zárható szerszámszekrény.
Systainer-ek számára 3-as méretig.  
A gépek biztonságos megőrzésére  
szolgál.

Nagyfokú mobilitás.
A nagy gumikerekek, és jó irányíthatóság  
a két vezetőgörgővel.

Elszívó dokk.
Elszívó-dokk az elszívómobilok rögzítéséhez  
és biztonságos szállításához  
(CT-, CTL-, CTM 22/26/33/36; SR 200, SR 45 
rögzítőhevederrel).

Tökéletes rend.
Ideális tárolófelület az összes munkaeszköz 
számára, csúszásmentes gumiborítással.

Szabad tárolófelület.
A készülék- és tömlőtartók gondoskodnak 
munkaeszközei számára a szabad 
 asztalfelületről.

A TC 3000/2 megkíméli Önt az állandó ide-oda 

járkálástól a munkahely és szerszámtároló 

között, mert a zárható szerszámszekrényben 

biztonságosan tárolható az összes munkaeszköz.

Csiszolás és elszívás egyidejűleg a Toolcenterrel. A mobil Toolcenter polírozókocsiként.

A csiszoláshoz minden egy helyen.

TC 3000/2 Toolcenter E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

TC 3000/2 – – csőtartó, gumialátét, mobil csiszoló munkahely nagyméretű munka- és lerakófelülettel, zárható 
 szerszámszekrény, elválasztóval Systainerek és Sortainerek befogadására, elszívó-dokk rögzítőkengyellel  
CT, CTL, CTM 22/26/33/36, SR 200 és SR 45 típushoz, rögzítőhevederrel (tartozék)

583881

A műszaki adatokat lásd a 302. oldalon A tartozékokat lásd a(z) 307. oldalon
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Műhelyfelszerelések | Áttekintés: a rendszer és a tartozékok

Tartozékok a TC 3000/2 Toolcenterhez
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Hátfal TC 3000 RW a TC 3000 és a TC 3000/2 Toolcenterhez 10 db akasztóhoroggal, Méret hosszúság x szélesség 990 x 340 mm 452986

 Szerszámtartó WHR/D-TC TC 2000-hez, TC 3000-hez, TC 3000/2-höz, egyidejűleg akár két db elektromos- vagy sűrített levegős szerszám 
biztonságos és ergonomikus tárolására, kartonban 

493415

 Csőtartó TC-SH TC 2000-hez, TC 3000-hez, TC 3000/2-höz, utólagos felszerelésre TC 3000-re 487304

 Levegőelőkészítő egység VE-TC 3000 a TC 3000-hez, TC 3000/2, a CTL, CTM 22/33 elszívómobilok és az SR 151, SR 200 sorozatok LE kivitelű 
elszívóinak sűrített levegő-ellátására, kartonban 

454808

Levegőelőkészítő egység VE-TC 2000 a TC 2000-hez, a Toolcenter CT 2000-hez, SR 200 gyártási sorozatba tartozó, (LE) kivitelű elszívókészülékek 
sűrített levegő ellátásához

488708

 Elszívómobilok lásd az „Elszívás” fejezetben, CT-sorozat, 272. oldal

 IAS 2-csatlakozás  
IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

SRM 45-höz, SRM 70-hez, CT elszívómobilok, az IAS2-tömlőkhoz való csatlakoztatásra, beépített  
csatlakozással táplevegő csatlakoztatására a sűrített levegős csatlakozótömlőn keresztül, antisztatikus  
kivitel, CT 11/CT MINI/CT MIDI-hez nem használható, kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

454757

 SR-elszívók lásd az „Elszívás” fejezetben, SR-sorozat, 276. oldal

 Rögzítő heveder TC-SG-SR a TC 2000, TC 3000 Toolcenter-hez, a Toolcenter-hez TC2000, TC 3000, az elszívókészülékek rögzítésére  
SR151, SR200-gyártási sorozat

454776

 IAS 2-csatlakozás IAS 2-A-SR adapter az LE kivitelű SR elszívó és az IAS 2 tömlő csatlakoztatásához, antisztatikus kivitel, beépített csatlakozó 
sűrített levegő ellátáshoz, kónusz külső átmérő 58 mm, kartonban 

488181

Átszerelő készlet UBS TC 3000 CT26/36 496371
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Műhelyfelszerelések | VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer

Az erő új értelmezése.
A VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer a látszólag lehetetlent teszi lehetővé: a határok és nyomok nélküli rögzítést. Ezáltal egy 

teljesen újszerű szabadságérzés alakul ki és megvalósulnak az egészséges és ergonomikus munkavégzés feltételei.

Ergonómikus.
Elfordítható fogantyú 360°-os elfordulással 
és karos döntés 90°-ig a munkaművelethez 
való rugalmas alkalmazkodáshoz.

Anyagkímélő.
A VAC SYS az érzékeny felületeket  
is távol tartja a karcolásoktól vagy 
sérülésektől.

Erős.
A vákuumszivattyú másodpercek alatt odaszívja  
a munkadarabot. Rögzítőegységenként akár 30 kg 
biztonságosan rögzíthető.

Mobil.
A szivattyú helytakarékosan és szállítható 
állapotban található a SYSTAINER-ben.  
Ugyanez vonatkozik a befogó egységekre.  
Készen áll a munkára a műhelyben,  
a szabadban vagy a vevőnél.

Kibővíthető.
Nagy munkadarabokhoz egyszerűen 
 csatlakoztassa a 2. rögzítőegységet az 1. 
 rögzítőegységre, a lábszelepre és  
a vákuumszivattyúra.

Egyedi.
A tolószeleppel kiválaszthatja,  
hogy a rögzítőegység szívja magát  
rá a munkafelületre, vagy pedig Ön  
kívánja azt csavarokkal vagy szorítókkal 
rögzíteni.

Biztonságos.
A lábszeleppel légtelenítheti a vákuumtányért,  
és egyidejűleg mindkét kezével foghatja  
a munkadarabot.

Kényelmes.
A Fast Fix tányércserével gyorsan és egyszerűen 
válthatja a különböző vákuumtányérokat.

VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer – A változatok E = elektronikával/anélkül S = Systainer-rel/anélkül

Modell E S Felszereltség/szállítási terjedelem Cikkszám

VAC SYS Set SE1 – – VAC SYS VP vákuumszivattyú, VAC SYS SE1 vákuumos befogóegység, VAC SYS VT D 215 vákuumtányér, 
vákuumtömlő, lábszelep

712223

VAC SYS SE 2 – • VAC SYS VT D 275 vákuumtányér, vákuumtömlő, összekötődarab, Systainer-ben SYS 4 580062

A műszaki adatokat lásd a 303. oldalon Tartozékok a 310. oldaltól
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Műhelyfelszerelések | VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer

A részletekig lebilincselő.

Rögzítés nyomok nélkül. Rögzítés korlátok nélkül. Sokoldalú és rugalmas.

Stabil rögzítés. Erős tartás. Kombinálható az MFT 3-mal.

A vákuumtányér kiváló minőségű műanyaga 

olyan puha és rugalmas, hogy az a felületettel 

különösen kíméletesen bánik. Így még  

a magasfényű polírozott felületek is karcolás- és 

sérülésmentesek maradnak.

A VAC SYS vákuumos rögzítőrendszerrel  

a munkadarabok körülményes újbóli rögzítése 

nélkül minden oldalról megmunkálhatók.  

Hiszen a vákuumtányér 360°-ban forgatható 

és 90°-ig dönthető.

Íves vagy domború munkadarabok is biztonságo-

san rögzíthetők a VAC SYS-szel. Erre a célra  

négy különböző vákuumtányér áll rendelkezésre, 

amelyek a FastFix tányércserének köszönhetően 

gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők.

Nem csak a tányérok, maga a rögzítőegység is  

a vákuumtechnika erejével dolgozik: Szilárdan 

rászívja magát a munkaasztalra, vagy szükség 

esetén rögzíthető csavarokkal vagy szorítókkal is.

Az 1. rögzítőegység maximum 1 x 1 m méretű és 

30 kg súlyú munkadarabokat rögzít erőteljesen 

és biztonságosan. Nagyobb munkadarabokhoz 

egyszerűen bővítsen a 2. rögzítőegységgel!

Egy adapterlap segítségével a VAC SYS 

 összeköthető az MFT 3 multifunkcionális 

 asztallal, és használaton kívül egyszerűen lefelé 

elbillenthető.
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Műhelyfelszerelések | VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer

A VAC SYS vákuumos rögzítőrendszer tartozékai
Megnevezés Magyarázat Cikkszám

 Vákuumszivattyú VAC SYS VP Systainer-ben SYS 3 580060

 Vákuum-szett VAC SYS Set SE1 VAC SYS VP vákuumszivattyú, lábszelep, VAC SYS SE1 vákuumos befogóegység,  
VAC SYS VT D 215 vákuumtányér, vákuumtömlő

712223

 Vákuumegység VAC SYS SE 2 VAC SYS VT D 275 vákuumtányér, vákuumtömlő, összekötődarab, Systainer-ben SYS 4 580062

 Vákuumtányér VAC SYS VT 200x60 VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2 egységhez, Tányér mérete 200x60 mm, kartonban 580064

 Vákuumtányér VAC SYS VT 277x32 VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2 egységhez, Tányér mérete 277x32 mm, kartonban 580065

 Vákuumtányér VAC SYS VT 275x100 VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2 egységhez, Tányér mérete 275x100 mm, kartonban 580066

 Vákuumtányér VAC SYS VT D 215 VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2 egységhez, Átmérő 215 mm, kartonban 580067

 Lábszelep VAC SYS FV VAC SYS SE 1-hez vagy VAC SYS SE 1 kombinációjához VAC SYS SE 2-vel, kartonban 580063

 Vákuumtömlő D 16 x 5m VAC SYS kartonban 495293

 Adapter VAC SYS AD MFT/3 VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2 egységhez, az MFT/3 asztallal való összeköttetésre, kartonban 494977

 Tartozék-Systainer VAC SYS VT Sort VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, VAC SYS VT 275x100, ezen kívül helyet biztosít  
a VAC SYS VT D 215 számára, VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2 egységhez, Systainer-ben SYS 3

495294
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Műhelyfelszerelések | plug it rendszer

plug it-tartozék sz. Megnevezés és felhasználási területek Típus Cikkszám

 plug-it elszívótömlő D 27, antisztatikus
plug-it csatlakozással, antisztatikus
Átmérő 27 mm, Hossz 3,5 m plug it D 27x3,5m-AS 456746

 
 

plug it-kábel
gumiszigetelésű kábel 
Hossz 4 m H05 RN-F/4 489421

gumiszigetelésű kábel
Hossz 7,5 m H05 RN-F/7,5 489661

 
 

plug it-kábel
zöld gumiszigetelésű kábel
Hossz 4 m H05 BQ-F/4 489662

zöld gumiszigetelésű kábel
Hossz 7,5 m H05 BQ-F/7,5 489663

 
 

plug-it átszerelő készlet
Festool készülékekhez
Hossz 360 mm UBS-PUR 360 plug it 240V 491144

Festool készülékekhez
Hossz 420 mm UBS-PUR 420 plug it 240V 491145

 plug it-kábel
javító készlet, kábelcseréhez RK plug it 240V 489685

Egy kábel az összes készülékhez: plug it.
A gépek másodpercek alatt cserélhetők.
A Festool szerszámok cseréje másodpercek alatt történik. Mivel csaknem az összes készülék fel van 

szerelve a plug it-rendszerrel, csak át kell helyezni a kábelt. Időt takarít meg – és nem kell keresgélni  

a megfelelő hálózati csatlakozót. Nincs botladozás, mert egy kábel használható az összes készülékhez. 

Választhat a gumi- és a PUR-burkolattal ellátott kivitel között, 4 m-es és 7,5 m-es hosszúságban.  

A PUR a szélsőséges igénybevételre is megfelel.

A kábelcsere nem probléma.
A plug it-rendszer nemcsak gyorsabb, kényelmesebb és praktikusabb, hanem gazdaságosabb is.  

Az elektromos szerszámoknál az állásidő egyik leggyakoribb oka a kábelszakadás. A Festool gépeknél 

a kábel nincs beépítve a gépbe. A meghibásodott kábel helyett pillanatzárral rögzítheti az újat –  

és máris tovább dolgozhat, javítási költség és időkiesés nélkül. A plug it csatlakozást természetesen 

 utólag is felszereltetheti az ilyen rendszerrel még nem rendelkező készülékekre.

Biztonsági utasítás: az átszerelés közvetlen beavatkozást jelent a készülékbe, amelyet kizárólag  
a Festool szerviz vagy pedig elektrotechnikai szakképzettséggel rendelkező személy hajthat végre. 
A szerelő készlet nem használható más elektromos szerszámgyártó cégek készülékeihez.


