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W pierwszej części tematu omówiliśmy wykorzystanie systemu 
mocowania podciśnieniowego w podstawowej jego wersji słu-

żącej do mocowania elementów średnio i drobnowymiarowych. W 
przypadku większych gabarytów bądź elementów o większej ma-
sie należy wykorzystać wyposażenie dodatkowe rozszerzające za-
stosowania systemu VAC SYS. Zestaw podstawowy do mocowania 
podciśnieniowego VAC SYS Set SE1 możemy rozbudować o jednost-
kę VAC SYS SE 2 (fot. 1.). W skład tej drugiej jednostki, oprócz 
samego modułu mocowania, wchodzą jeszcze elementy potrzeb-
ne do rozbudowy stanowiska (fot. 2.), takie jak: element łączą-
cy z zaworem i przewód połączeniowy z rozdzielaczem. Element 
łączący z zaworem zamykającym (fot. 3.) należy zamontować w 
drugim gnieździe zaworu stopowego. W tym celu z tego gniazda 
należy wykręcić korek i, wykorzystując podkładkę uszczelniającą, 
w jego miejsce wkręcić króciec gwintowany elementu łączącego 
(fot. 4.). Element ten wyposażony jest w zawór (fot. 5.) zamykający 
przepływ powietrza w przypadku wykorzystywania okresowo tyl-
ko pierwszej jednostki mocującej. Do przyłącza pompy próżniowej 
podłączamy przewód z rozdzielaczem (fot. 6.), do którego króćców 
możemy podłączyć przewody podciśnieniowe dwóch jednostek mo-
cowania (fot. 7.). Po ustawieniu jednostek na odpowiednio przygo-
towanym blacie stołu roboczego i uruchomieniu pompy próżniowej, 
możemy jeszcze w razie potrzeby wymienić talerze mocujące (fot. 
8.). Zagadnienia związane z tymi czynnościami omówione zosta-

W niniejszym odcinku „Festool radzi” 
zajmiemy się kontynuacją tematyki 
mocowania obrabianych elementów 
przy użyciu systemu VAC SYS. Tym 
razem omówimy wykorzystanie jego 
rozszerzonej wersji.

Mocowanie obrabianych elementów za pomocą systemu VAC SYS (część II)
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Zestaw podstawowy do mocowania podciśnieniowego VAC SYS Set SE1 rozszerzony 
o jednostkę VAC SYS SE 2

Element łączący z zaworem zamykającym z zestawu VAC SYS SE 2 przygotowany do 
montażu w drugim gnieździe zaworu stopowego

Przewód z rozdzielaczem przygotowany do podłączenia do przyłącza pompy próż-
niowej

Zawór zamykający przepływ powietrza w przypadku sterowania tylko pierwszą jed-
nostką mocującą.

Dwie jednostki mocujące element ustawiony w pozycji poziomej
 Dwie jednostki mocujące ustawione na stole roboczym w trakcie przygotowania do 
pracy

Skrzydło drzwi wewnętrznych zamocowane na stanowisku montażu okuć

Elementy składowe jednostki VAC SYS SE 2

Moduł zaworu stopowego dozbrojony w element łączący z zaworem zamykającym

Pompa z podłączonym rozdzielaczem i przewodami podciśnieniowymi z dwóch jed-
nostek mocujących

Mocowany element można również pochylać.

1

3

6

9

5

8

11

2

4

7

10

Zestawienie podstawowego wyposażenia:
Wyszczególnienie Typ Nr katalog.

1. Pompa próżniowa i jednostka mocująca VAC SYS Set SE1 712 223
2. Pompa próżniowa VAC SYS VP* 580 060
3. Jednostka mocująca VAC SYS SE 1* 580 061
4. Jednostka mocująca VAC SYS SE 2 580 062
5. Systainer z wyposażeniem VAC SYS VT Sort 495 294
6. Stół wielofunkcyjny MFT/3 495 315

* W zakresie dostawy zestawu VAC SYS Set SE1

ły w pierwszej części niniejszego tematu. Na tak przygotowanym 
stanowisku możemy już zamocować dużo większy element niż w 
przypadku pojedynczej jednostki mocującej. Element układamy 
w pozycji poziomej (fot. 9.) ewentualnie w dogodnej pozycji po-
chylonej (fot. 10.). Praktycznym wykorzystaniem omawianego roz-
budowanego zestawu mocowania podciśnieniowego może być np. 

stanowisko do montażu okuć w skrzydłach drzwi wewnętrznych 
(fot. 11.). Jeśli jednostki mocujące uzbroimy w talerze okrągłe VAC 
SYS VT D 215, a mocowany element o gładkiej powierzchni chcemy 
ustawić w pozycji pionowej, to jego masa może wynosić do 60 kg, 
a wymiary płaszczyzny do 2 x 1 m.
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