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                                   Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a přepravních nákladů 
 

 

FUCHS  ODSÁVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Dvacet pět let zkušeností a úzká spolupráce s restaurátory – to je tajemstvím úspěchu firmy Fuchs na poli 
odsávacích a filtračních zařízení speciálně přizpůsobených specifickým podmínkám při restaurování. 
Samozřejmě že firma  využila bohatých zkušeností, které má z výroby obdobných zařízení pro  průmyslová 
odvětví, kde platí stále přísnější zákonem dané a vyžadované normy omezujícíc koncentraci škodlivin na 
pracovišti,aby mohla nabídnout optimální a spolehlivá řešení na čistotu vzduchu podle požadavků restaurátorů. 
Dnes jejich zařízení najdete v mnoha ateliérech, dílnách, vysokých školách a ve veřejných zařízení. Robustní 
provedení, funkční design, technická koncepce , stejně jako samozřejmost používání vysoce kvalitních 
komponentů, jsou zárukou spolehlivého provozu a možnosti  flexibilního využití na poli restaurování a 
památkové péče. 
Inženýři od Fuchse vyvinuli modelové řady tak, aby se z nich dalo sestavit optimální řešení  jak pro ateliér, ve 
kterém pracuje jeden restaurátor, tak pro dílnu nebo instituci s více pracovišti a třěba i trvalým provozem. 
Cílem je vždy najít řešení problému tak, aby použitím vhodné kombinace filtrů bylo dosaženo drastického 
snížení  zdraví škodlivých látek ve vzduchu a tím pádem je pak  možné garantovat čistotu vzduchu při práci. 
Protože každý restaurátor či restaurátorská dílna má potřebu řešit čistotu vzduchu na pracovišti – v závislosti na 
typu škodlivin ve vzduchu – jinak, je potřeba zvážit pečlivě co budete po odsávacích zařízeních Fuchs chtít, aby 
uměly. Proto nákup každého kompletu probíhá ve třech krocích: 

 

 krok 1:  vyberte si  vhodný přístroj podle potřeb Vašeho pracoviště podle přiložené tabulky 

 krok 2:  vyberte si  správnou kombinaci filtrů podle typu škodlivin na vašem pracovišti 

 krok 3:  vyberte si sací trubice,hadice,ramena aby Vás zařízení neomezovalo v práci a  

              přitom zařízení plně chránilo vaše zdraví, protože to se opravdu restaurovat nedá 

FUCHS TK  mobilní filtrační zařízení, které nahradilo do nedávné doby vyráběné a velmi oblíbené zařízení 

TKFD 108D . Umožňuje odsávání  i z více pracovišť a je vybavené integrovaným odlučovačem a zvětšenou 
plochou filtru pro jímání středních až vysokých množství škodlivin. Základními přednostmi modelu FUCHS TK 
jsou: 

 plynulá regulovatelnost 

 možnost pojezdu díky pojezdovým kolečkám 

 stabilní plášť z ocelového plechu 

 vysoce kvalitní kolektorový motor 

 vícestupňový filtrační set pro flexibilní použití 

 automatické sledování kapacity/naplnění filtru 

 automatické vypínání zařízení při dosažení naplnění filtru 

 možnost sledování stavu filtru pomocí LED diod 

Technická specifikace 

Objem odsávánímax. 50 – 200 m3/h 

Statický tlak max. 21 000 Pa 

Připojení do sítě 230V,50/60Hz 

Výkon motoru,plynule regulovatelný max. 0,95kW 

Hladina hlučnosti dle CE (DIN45635-3) ca  72 dB 

Hladina hlučnosti ,odstum 1m ca 57  dB 

Rozměry:  výška x šířka x hloubka v mm 490 x 380 x 620 

Váha bez setu filtrů ca 30 kg 

 

5990 100 FUCHS TK odsávací zařízení bez setu filtrů a opčního příslušenství                                             68.350,00 
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Odsávací zařízení  FUCHS TK včetně odsávacího ramene 
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Odsávací rameno patří mezi nejoblíbenější položky 
v příslušenství Fuchs. Díky bezpočtu možností, jak 
rameno nastavit, otočit, sklopit se vám jistě podaří najít 
tu správnou polohu pro odsávání aniž by vám rameno 
bránilo v práci. Klouby ramene jsou konstruovány tak, 
aby držely zvolenou pozici. V jednom z kloubů je 
zabudována klapka,kterou lze regulovat objem 
odsávaného vzduchu. Rameno se upevňuje ke stolu 
pomocí svorky , kterou naleznete v příslušenství na 
další straně. Podobným způsobem – tedy pomocí 
konzol se pak dá rameno umístit i na stěnu nebo na 
strop. 
Rameno se dodává ve dvou základních délkách, 
v případě potřeby však může být vyrobeno zcela podle 
vašich představ 

 
                                        

 

Odsávací trychtýř                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. protože zdraví se restaurovat nedá 


