
technologie – inzerce

Patrně každý, kdo na montážích či v dílně 
při práci s elektrickým ručním nářadím 
používá k odsávání pilin průmyslový 
vysavač, řeší obdobný problém: časté 
vyprazdňování zásobníku a čistění zane-
seného filtru. Jedná se o činnosti, které 
nám zbytečně zabírají čas na úkor vlastní 
práce. Slovo „zbytečně“ zde používáme 
záměrně, neboť s vhodným technickým 
vybavením můžeme tyto neproduktivní 
časy výrazně redukovat. Řešení přitom 
může být velmi jednoduché.
Od rychlého naplnění zásobníku a čas-
tého zanášení filtru vysavače nám může 
pomoci např. malý a snadno přenosný 
cyklon ADAMIK separator 50. Ve spo-
jení s mobilním průmyslovým vysavačem 
tvoří dvoustupňový filtrační systém. 
V cyklonu dochází k separaci hrubších 
nečistot (piliny, hobliny, hrubší prach 

apod.) a do vysavače tak přichází pouze 
vzduch s neodloučenými jemnými části-
cemi. Výrobce uvádí, že separátor doká-
že odloučit až 99 % prachových částic. 
I kdyby ale toto číslo bylo podstatně niž-
ší, jedná se o významnou pomoc, ne-
boť dochází k menšímu zanášení filtru 
vysavače, a ten tak může pracovat na 
svůj maximální výkon. Současně se tím 
prodlužuje i životnost filtru.
Cyklon vysoký zhruba 40 cm je vyroben 
z průhledného plastu. V horní části jeho 
kónického těla je umístěno vstupní a vý-
stupní hrdlo, obě o průměru 50 mm. 
Vstupní vodorovné hrdlo je umístěno ex-

centricky na bočním kuželovitém plášti, 
výstupní svislé hrdlo prochází horním 
víkem (o průměru 160 mm) a zasahuje 
cca do 1/3 výšky vnitřního prostoru. Na 
spodní otevřené straně je cyklon zakon-
čen přírubou, kterou se pomocí šesti 
šroubů připevní k víku sběrné nádoby 
s vyříznutým otvorem.
K hornímu výstupnímu hrdlu se připojí 
sací hadice vysavače, k bočnímu vstup-
nímu hrdlu se připojí hadice od pracovní-
ho nářadí. Při nasávání vzduchu se uvnitř 
cyklonu tvoří vířivé proudění, které po 
spirálovité dráze po obvodu kuželovité-
ho pláště vhání odsávané nečistoty do 
spodní sběrné nádoby, kde se usazují.
Jako sběrnou nádobu můžeme použít 
prakticky jakýkoliv větší kbelík či barel 
s odnímatelným víkem, ke kterému cyk-
lon připevníme. Pro snadnou manipula-
ci lze použít např. i popelnici s kolečky. 
V takovém případě je ale nutné provést 
menší technickou úpravu víka a opatřit ho 
pevnými uzávěry, případně těsněním.

Konec problémů s častým zanášením vysavače

Připojením cyklonu se sběrnou nádobou 
k průmyslovému vysavači získáme dvou-
stupňový systém filtrace
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V cyklonu dochází k separaci pilin a hrub-
šího prachu z nasávaného vzduchu 
a k jejich usazování ve sběrné nádobě
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Mnohé prvky, které jsou dnes u ručních okružních pil pokládány za domnělý stan-
dard, mají svůj původ v TS 55. Celou řadou inovací se v úspěšné historii TS 55 otvírá 
další kapitola. Velmi plochý kryt pro ještě vyšší univerzálnost. Nově vyvinutý vodicí 
klín pro ještě vyšší bezpečnost a přesnost. A řada dalších nápadů, které z této pily 
dělají tu nejlepší ponornou pilu, jakou jsme kdy vyrobili.

Další informace o tomto originálním přístroji Vám již dnes podá Váš specializovaný 
prodejce, nebo je naleznete na stránkách www.festool.cz/ts55 www.festool.cz/ts55 

Nářadí pro nejnáročnější

Nová ponorná pila TS 55 R

Pro všechny, kteří rádi kopírují:                                                   
bude zase dost práce.

Nejlepší ponorná pila, kterou jsme kdy vyrobili.

Mimořádně plochý kryt umožňuje 
řezání spár u podlah, stropů  
i dveří blízko okraje – už od 12 mm!

Chránič proti otřepům se snadno 
umisťuje a lze ho bez použití 
nástroje vyměnit za průhledný 
průzor. Kombinace chrániče proti 
otřepům a vodicí lišty zaručuje 
řezy bez otřepů na obou stranách. 

Nový, pružně uložený vodicí  
klín vystupuje za pilovým 
kotoučem a lze ho pohodlně 
nasadit do již existující spáry 
řezu, např. při přesazení vodicí lišty. 
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