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1 Tietoa tästä käyttöohjeesta

Sinun on luettava tämä käyttöohje, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen 
kerran tai ennen kuin suoritat muita sinulle määrättyjä tehtäviä laitteella.

Huomioi erityisesti luku 3 ”Yleiset turvallisuusmääräykset”.

1�1 Yleistä tietoa

Tämän ohjeen tarkoituksena on helpottaa tutustumista laitteeseen ja sen 
määräystenmukaisiin käyttömahdollisuuksiin. 
Käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen turvallista ja asianmukaista käyttöä 
koskevia tietoja.

Käyttöohje on

 � luettava jokaisen henkilön toimesta, joka on valtuutettu työskentele-
mään paineilmalaitteella, ja hänen on noudatettava käyttöohjetta.

 � säilytettävä niin, että se on aina kaikkien käyttäjien saatavilla. Suositte-
lemme säilyttämään ohjetta paineilmalaitteen kuljetuslaukussa.

 � toimitettava kolmannelle osapuolelle luovutettavan paineilmalaitteen 
mukana kaikkien muiden tarvittavien asiakirjojen ohessa.

Käyttöohjeen noudattaminen auttaa:

 � välttämään vaaroja.

 � välttämään korjaustoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja seisokke-
ja.

 � parantamaan laitteen luotettavuutta ja pidentämään sen käyttöikää.

Tämän käyttöohjeen lisäksi on noudatettava kyseisessä käyttömaassa ja 
käyttöpaikassa voimassa olevia tapaturmantorjunta- ja ympäristönsuojelu-
määräyksiä.

Ohjeen kelpoisuus
Tämä käyttöohje koskee seuraavia paineilmalaitteita:

 � VOGT Hammer VH 10 / VH 10 Delta VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / 
VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 50.18 / 
VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta

 � VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

 � VOGT Soil Aerator

 � VOGT Air Injector
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1�2 Käytetyt merkit ja symbolit

Toimintaohjeet on jaettu seuraavalla tavalla:

 � Toimintavaiheet

 � Käytön optimointia helpottavat käyttövinkit

Kaikki tiedot on merkitty symbolilla.

Symboli Merkitys

1.

2.

3.

Toimintavaiheet: Nämä toimintavaiheet on numeroitu, ja 
ne on suoritettava määrätyssä järjestyksessä peräkkäin.

OHJE Käyttövinkki: Lisätietoja, jotka auttavat optimoimaan 
tuotteen käyttöä.

1�3 Varoitusten rakenne

Huomiosa-
na

Käyttö ��� Mahdolliset seuraukset, 
mikäli varoitusta ei nouda-
teta:

VAARA Henkilövahinko 
(välittömästi uhkaava 
vaara)

Kuolema tai hyvin vakavat 
vammat!

VAROITUS Henkilövahinko 
(mahdollisesti 
vaarallinen tilanne)

Kuolema tai hyvin vakavat 
vammat!

HUOMIO Henkilövahinko Lievät tai vähäiset vammat!

VARO Aineellinen vahinko Vaurio laitteessa 
ja ympäristössä

Varoitusten rakenne on seuraavanlainen:

 � Varoitusmerkki ja huomiosana varoitusasteen mukaisesti

 � Vaaran tyyppi (vaaran kuvaus)

 � Vaaran seuraukset (vaaran seurausten kuvaus)

 � Vaaran ehkäisy (vaaran ehkäisemiseen vaadittavat toimenpiteet)

Vaaran tyyppi

Vaaran seuraukset

 ¾ Vaaran ehkäisy

VAARA
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2 Komponentit ja työkalut

2�1 Järjestelmän komponentit ja työkalut

Jokainen VOGT-paineilmalaite on suunniteltu tiettyä käyttötarkoitusta 
varten. Kaikkien laitteiden yleinen rakenne noudattaa kuitenkin samaa 
kaavaa. Jokainen paineilmalaite koostuu seuraavista komponenteista:

 � ohjauskappale

 � varsi

 � iskukoneistosta tärinänvaimennuksella tai ilman

 � melun- ja lianvaimennin (vakiona tietyissä yksikkötyypeissä)

 � työkalu.

VOGT Hammer

VOGT TurboSpade
Ohjauskappale

Ohjauskappale

Stiele

Stiele

Varret

Varret
melun- ja 

lianvaimennin

optional

melun- ja 
lianvaimennin

Työkalut

Työkalut
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Kaaviossa nähdään vain pieni osa laitteiden komponenteista. Yleiskuva 
kaikista saatavilla olevista laitteiden malleista ja pituuksista sekä työkaluis-
ta on tuoteluettelossamme tai osoitteessa www.vogt-tec.de. Neuvomme 
sinua mielellämme myös henkilökohtaisesti.

VOGT-paineilmalaitteet ovat saatavina myös laitepaketteina, jotta pystym-
me nopeasti ja helposti tarjoamaan projektiisi sopivia ratkaisuja. Jokaises-
sa laitepaketissa on paineilmalaitteen ja siihen sopivien työkalujen lisäksi 
myös laaja lisävarustekokoelma. Laitepaketti sisältää kaiken tarvitsemasi, 
jotta voit aloittaa työskentelyn mahdollisimman nopeasti. Laitepaketteja 
on saatavana mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 � rakennussaneeraus

 � teollisuuspuhdistus

 � maa- ja vesi- sekä viemäri- ja putkistorakentaminen

 � puutarha- ja maisemointityöt

2�2 VOGT Hammer / VOGT TurboSpade

YouTube-esittelyvideo: VOGT Hammer /  
VOGT TurboSpade

VOGT Hammer

VOGT Hammer on paineilmavasara, jonka rakenne on kärkimäinen. 
Vaativiin käyttöolosuhteisiin sopivan kestävän rakenteensa lisäksi VOGT 
Hammer on hyvin mukautuva laite, josta on saatavana useita eri malleja. 
VOGT Hammer voi valita kahdesta eri ohjauskappaleesta. Vakiokahva on 
erityisen monipuolinen. Delta-kahva sen sijaan mahdollistaa yksinkertai-
semman tehovaikutuksen varren suuntaan.

VOGT Hammer on saatavana kolme eri iskukoneistoa, jotka eroavat toisis-
taan iskutaajuuden, iskuvoiman ja painon osalta.

 � VH 10 / VH 10 Delta: Tässä pienessä laitteessa on korkea iskutaajuus 
ja 14 mm:n taltan kiinnitin. Se on pääasiassa tarkoitettu ohuiden ja 
hauraiden materiaalien käsittelyyn/poistoon. Tärinänvaimennus auttaa 
vähentämään tärinästä aiheutuvaa kuormitusta työn aikana.

 � VH 30 / VH 30 Delta: Tässä kevyessä laitteessa on korkea iskutaajuus ja 
14 mm:n taltan kiinnitin. Se on pääasiassa tarkoitettu hauraan mate-
riaalin käsittelyyn / poistoon seinissä, katoissa ja lattioissa. Tärinänvai-
mennus auttaa vähentämään tärinästä aiheutuvaa kuormitusta työn 
aikana.

 � VH 25 / VH 25 Delta: Laite vastaa muutoin VH 30 / VH 30 Delta -mallia, 
mutta siinä ei ole tärinänvaimennusta.



Komponentit ja työkalut

10
Oikeudet muutoksiin pidätetään

Neuvonta:
+49(0)92 78-774 33-0

   +49(0)92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

VOGT Hammer   Alkuperäisten ohjeiden käännös Painos FI 2022/01

 � VH 60,18 / VH 60,18 Delta: Tämä tehokas laite on varustettu alhaisella 
iskutaajuudella, mutta samalla korkealla iskuvoimalla ja jämäkällä 18 
mm:n taltan kiinnittimellä. Se on pääasiassa tarkoitettu lujan materi-
aalin käsittelyyn/poistoon lattioissa, katoissa, maaperässä ja joissakin 
tapauksissa seinissä. Siinä on tärinänvaimennus, joka vähentää tärinän 
aiheuttamaa rasitusta, sekä melun- ja lianvaimennin, joka vähentää 
melua työskentelyn aikana.

 � VH 50.18 / VH 50.18 Delta: Laite vastaa muutoin VH 60.18 / VH 60.18 
Delta -mallia, mutta siinä ei ole tärinänvaimennusta.

 � VH 60 / VH 60 Delta: Laite vastaa muutoin VH 60.18 / VH 60.18 Delta 
-mallia, mutta siinä on 14 mm:n taltan kiinnitin. Siinä on tärinänvai-
mennus, joka vähentää tärinän aiheuttamaa rasitusta, sekä melun- ja 
lianvaimennin, joka vähentää melua työskentelyn aikana.

 � VH 50 / VH 50 Delta: Laite vastaa muutoin VH 60 / VH 60 Delta -mallia, 
mutta siinä ei ole tärinänvaimennusta.

VOGT Hammer kaikki mallit ovat saatavina eri pituusvaihtoehtoina, minkä 
ansiosta kaikkia laitteita voi mukauttaa vielä paremmin käyttöalueen ja 
käyttäjän tarpeiden mukaan.

Hallintalaitteet
1. Liipaisin

Liipaisinta käytetään VOGT Hammer käynnistämiseen. Liipaisinta painet-
taessa iskukoneistoon syötetään paineilmaa. 

 
VOGT TurboSpade

VOGT TurboSpade alhaisemmalla iskutaajuudella, mutta korkealla isku-
voimalla ja jämäkällä 18 mm:n taltan kiinnittimellä sopii erityisen hyvin 
pystysuunnassa tapahtuvaan työskentelyyn. Lukuisten saatavilla olevien 
työkalujen ansiosta VOGT TurboSpade sopii esimerkiksi kaavintaan, talt-
taukseen, tiivistykseen ja junttaukseen.

Sen T-muotoinen ohjauskappale mahdollistaa erityisen selkäystävälli-
sen työskentelyasennon. VOGT-turbolapion VTS 60 tärinänvaimennus 
auttaa vähentämään tärinästä aiheutuvaa kuormitusta. Vaihtoehtoisesti 
VOGT-turbolapio VTS 50 on saatavana ilman tärinänvaimennusta. Kaikissa 
yksikkötyypeissä on melun- ja lianvaimennin melun vähentämiseksi.

VOGT TurboSpade kaikki mallit ovat saatavina eri pituusvaihtoehtoina, 
minkä ansiosta kaikkia laitteita voi mukauttaa vielä paremmin käyttö-
alueen ja käyttäjän tarpeiden mukaan.

Hallintalaitteet
1. Liipaisin

Liipaisinta käytetään VOGT TurboSpade käynnistämiseen. Liipaisinta pai-
nettaessa iskukoneistoon syötetään paineilmaa. 

1

1

1
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Käyttöalueet

Yleiskuva kaikista saatavilla olevista työkaluista ja lisävarusteista on tuote-
luettelossamme tai osoitteessa www.vogt-tec.de. Neuvomme sinua mielel-
lämme myös henkilökohtaisesti.

2�3 VOGT Soil Aerator / Air Injector

VOGT Soil Aerator

VOGT Soil Aerator on VOGT TurboSpade ja injektioputken yhdistelmä. Sitä 
käytetään esim. maaperän ilmastukseen ja kuohkeuttamiseen.

VOGT TurboSpade työntää iskukoneistonsa vaikutuksesta injektioputken 
määritettyyn syvyyteen. Sen jälkeen paineilmaa syötetään injektioputken 
läpi suoraan kuohkeutettavaan materiaaliin esimerkiksi karstaantuneiden 
kapillaarien avaamiseksi.

Hallintalaitteet
1. Liipaisin

VTS-mallin liipaisinta käytetään injektioputken vientiin kuohkeutettavaan 
materiaaliin (esim. maaperään). Liipaisinta painettaessa iskukoneistoon 
syötetään paineilmaa. 

2. Sulkuventtiili 

Sulkuventtiiliä käytetään paineilman vientiin kuohkeutettavaan materiaa-
liin (esim. maaperään):

 � Vipu poikittain johtoon nähden: Venttiili on suljettu.

 � Vipu samansuuntainen johtoon nähden: Venttiili on auki. 

Läpivirtausmäärää ja siten ilmastuksen voimakkuutta voidaan säätää avaa-
malla sulkuventtiiliä osittain.

Kaavinta Leikkaus Talttaus

Irrottaminen Rikkominen Kaivaus

JunttausTiivistys

1

2
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VOGT Air Injector

VOGT Air Injector koostuu VOGT TurboSpade ja injektioputkesta. Sitä käy-
tetään esim. maaperän ilmastukseen ja kuohkeuttamiseen.

VOGT TurboSpade työntää iskukoneistonsa vaikutuksesta injektioputken 
määritettyyn syvyyteen. Asianmukaisesti mitoitetun paineilmansyötön ja 
siihen sovitetun venttiilijärjestelmän ansiosta kuohkeutettavaan materi-
aaliin (esim. maaperään) annetaan nopea ilmasysäys. Näin materiaalia 
murretaan tai ilmastetaan. Tämä helpottaa sen poiskuljetusta tai muuta 
jatkokäsittelyä.

Hallintalaitteet
1. Liipaisin

VTS-mallin liipaisinta käytetään injektioputken vientiin kuohkeutettavaan 
materiaaliin (esim. maaperään). Liipaisinta painettaessa iskukoneistoon 
syötetään paineilmaa. 

2. Ohjausvipu

Ohjausvipua käytetään paineilman vientiin kuohkeutettavaan materiaaliin 
(esim. maaperään):

 � Ohjausvipu vedettynä: Venttiili on auki.

 � Ohjausvipu lepotilassa: Venttiili on suljettu. 

3. Sulkuventtiili

Läpivirtausmäärää ja siten ilmastuksen voimakkuutta voidaan säätää avaa-
malla sulkuventtiiliä osittain.

2�4 Laitteen tunnistaminen

Laitteessa on seuraavat tunnistetiedot:

1. Valmistaja

2. Sarjanumero / rakennusvuosi 
 

1

2

3

GERÄTETYP / TYPE
SERIENNUMMER / SERIAL NUMBER
BAUJAHR / BUILD YEAR 
BEHÄLTER / CAPACITY
BETRIEBSDRUCK / OPERATING PRESSURE
GEWICHT / WEIGHT

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
95466 Weidenberg

+49 (0) 92 78/774 33-0
+49 (0) 92 78/774 33-11

info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de

1

1 1

2

2

2

1 22

1

2

VH 10

VH 25 / VH 50 / VH 50.18 / VTS 50

VAIVH 30 / VH 60 / VH 60.18 / VTS 60



Yleiset turvallisuusmääräykset 

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Neuvonta:
   +49(0)92 78-774 33-0
   +49(0)92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

VOGT Hammer   Alkuperäisten ohjeiden käännös

13
Painos FI 2022/01

3 Yleiset turvallisuusmääräykset

3�1 Periaatteet

Laitetta saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Mikäli paineilmalaitteessa ilmenee häiriöitä, vikoja tai toiminnan muutok-
sia, paineilmalaite on viipymättä sammutettava ja häiriö on korjattava.

3�2 Määräystenmukainen käyttö

VOGT Hammer /  
VOGT TurboSpade

VOGT-iskutaltat / VOGT TurboSpadet ovat kädessä pidettäviä laitteita 
(koneita), joita käytetään mekaanisiin töihin kuten ilmastukseen tai mate-
riaalin tiivistykseen, junttaukseen, kaavintaan, leikkaamiseen, rikkomiseen, 
irrottamiseen, puhdistamiseen, kaivamiseen ja poistamiseen. Niitä on käy-
tettävä yhdessä alkuperäisten VOGT-työkalujen ja -lisävarusteiden kanssa.

Käyttökohdekohtaiset peruspaketit sisältävät sopivat työkalut, lisävarus-
teet ja suojavarusteet eri käyttökohteisiin, kuten maa- ja vesi- sekä tien-
rakennukseen, ulko- ja sisäkäyttöön, seinien, lattioiden ja kattojen sanee-
raukseen.

Käyttäjään kohdistuvan tärinän vaikutuksen kestoa on rajoitettava, jotta 
paineilmalaitteiston aiheuttaman tärinän terveydelliset haitat käyttäjälle 
voidaan minimoida.

VOGT Soil Aerator
Syvällä olevien, tiiviiden materiaalien kuohkeuttaminen.

VOGT Air Injector
Syvällä olevien, tiiviiden materiaalien kuohkeuttaminen.

3�3 Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla tai räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 

Käyttö vedenpinnan alapuolella.
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3�4 Turvallisuusmääräykset

Yleisiä ohjeita

Kaikissa paineilmalaitteilla suoritettavissa töissä on varmistettava riittävä 
tuuletus.

Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla / räjähdysvaarallisissa ympäristöissä on 
kielletty. Käytössä voi muodostua sytytyslähteitä, kuten kipinöitä tai kuu-
mia pintoja, mikä puolestaan voi johtaa räjähdykseen.

VOGT-paineilmalaitteiden iskukoneistoa ei saa koskaan pitää vedenpinnan 
alapuolella. Laitteen vaurioituminen jopa käyttökelvottomaksi on mahdol-
lista.

Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä sekä käytön aikana 
mahdollisesti ilmenevistä jäännösvaaroista. Käyttäjän itse tai käyttäjän 
työnantajan on arvioitava suunniteltua käyttötarkoitusta koskevat erityiset 
riskit sekä huolehdittava riskien vähentämiseen ja terveyden suojeluun 
vaadittavista toimenpiteistä. Käytössä on aina noudatettava ohjeen sisältä-
miä turvallisuusmääräyksiä.

VOGT Hammer / VOGT TurboSpadeon ei saa tehdä mitään muutoksia. 
Muutokset voivat vähentää turvallisuustoimenpiteiden tehoa ja lisätä käyt-
täjälle aiheutuvia riskejä.

Käytä ainoastaan öljyttyä paineilmaa, joka ei sisällä kondensaatiota. Käytä 
tarvittaessa paineilman valmisteluun tarkoitettuja lisävarusteita, kuten 
VOGT-tarkkuusvoitelulaitetta (Z 300). 
 
Jos laitetta varastoidaan yli kaksi päivää, laitteelle on suoritettava suo-
jauskäsittely öljyllä ohjeen mukaisesti (katso varastointia koskevia ohjeita 
luvussa 6).

Henkilönsuojaimet

Paineilmalaitteilla työskenneltäessä on aina käytettävä seuraavia henkilön-
suojaimia:

 � turvajalkineet

 � suojakäsineet

 � suojalasit

 � kuulosuojaimet

 � suojakypärä.

Kuljetuksen aikana

Varmista, että paineilmalaite on aina vakaassa asennossa ja että se on 
kiinnitetty niin, ettei se pääse kaatumaan eikä putoamaan. Varastoi laitetta 
käytön jälkeen ja pidempien kuljetusten aikana tuotevalikoimaan kuulu-
vassa kuljetuslaukussa tai muussa vastaavassa säiliössä.
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Käytön aikana

Paineilmansyöttö on lukittava, ilmaletku on tehtävä paineettomaksi ja 
VOGT Hammer / VOGT TurboSpade on erotettava paineilmansyötöstä:

 � kun laite ei ole käytössä.

 � ennen työkalujen tai lisävarusteosien vaihtoa.

 � ennen korjaustoimenpiteiden suorittamista.

Varmista työkalun kiinnityksen jälkeen, että kiinnitys on lukittu turvallisesti.

Työkalun runsaan kulumisen tunnistaa siitä, että lukituskuulat (katso kuva) 
ovat edenneet 4 mm:n pituuteen työkalun kuusion takaosaan. Lisäksi 14 
mm:n taltan kiinnittimessä kuusion mitan ei tulisi olla alle 13,5 mm eikä 
18 mm:n taltan kiinnittimessä alle 17,3 mm. Vaihda kuluneet työkalut tai 
työkalut, joissa on murtuneita tai vääntyneitä osia.  
 
 
 
 

Taltan kiinnittimen liiallisen kulumisen tunnistaa siitä, että uutta työkalua 
voi kääntää yli 10°. Vaihdata kulunut taltan kiinnitin valmistajalla tai valtuu-
tetussa ammattikorjaamossa.

Liukastuminen, kompastuminen ja kaatuminen ovat työpaikalla tapah-
tuvien loukkaantumisten pääsyitä. Ole varovainen pinnoilla, jotka voivat 
olla liukkaita laitteen käytön seurauksena tai joilla ilmaletku voi aiheuttaa 
kompastumisvaaroja.

Käytä eri käyttötarkoituksiin aina sopivaa VOGT-paineilmalaitetta, sillä 
tämä auttaa vähentämään keholle aiheutuvaa ylikuormitusta. Tuotevalikoi-
ma sisältää eri käyttötarkoituksiin sopivia laitemalleja ja laitepaketteja.

Noudata tuntemattomissa käyttöympäristöissä aina erityistä varovaisuut-
ta. Sähköjohdot voivat aiheuttaa odottamattomia vaaroja. 
VOGT-paineilmalaitteita ei ole eristetty kosketukselta sähkövirtalähteen 
kanssa! Työskentelyalueella ei saa olla syöttöjohtoja. Varmista tämä kyt-
kentäkaavioiden ja/tai kaapelinhakulaitteiden avulla.

Varmista työkalujen ja lisävarusteiden turvallinen käyttö:

 � Säilytä työkalujen mukana toimitettu kuljetussuoja ja pidä sitä kuljetus-
laukussa VOGT Hammer / VOGT TurboSpade käytön aikana. Kiinnitä 
kuljetussuoja takaisin työkaluun työkalun käytön jälkeen.

 � Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteosien ja käyttö-
materiaalien kokoja ja tyyppejä. Älä käytä muuntyyppisiä tai -kokoisia 
lisävarusteosia tai käyttömateriaaleja.

 � Älä koskaan käytä talttaa tai lapiota käsityökaluna. Ne on suunniteltu 
erityisesti käyttöön VOGT Hammer / VOGT TurboSpade kanssa sekä 
lämpökäsitelty vastaavasti.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Älä koskaan käytä tylppiä työkaluja, sillä ne heikentävät työskentelyte-
hoa ja seurauksena voi olla väsymismurtumia. Tylpät työkalut voivat 
lisätä tärinän voimakkuutta, minkä vuoksi tulisi aina käyttää teräviä 
työkaluja.

YouTube-opas: Kaapimen ja taltan hiominen

 � Älä koskaan jäähdytä kuumia työkaluja tai lisävarusteosia vedellä. Seu-
rauksena voi olla haurastumista ja ennenaikainen murtuminen.

 � Laitteen väärinkäyttö työkalun kanssa tai ilman työkalua vipuna, esi-
merkiksi talttaukseen tai kaivamiseen, voi johtaa laitteen ja/tai työka-
lun murtumiseen tai vaurioitumiseen. Työskentele vähitellen / pienissä 
osioissa, jotta vältetään laitteen leikkautuminen kiinni materiaaliin.

 � Vältä suoraa kosketusta työkaluun käytön aikana ja käytön jälkeen, sillä 
se voi olla kuuma tai terävä. Käytä työkalujen vaihdon aikana suojakä-
sineitä, ja anna työkalun ja lukituksen jäähtyä.

Huomioi paineilman ja paineilmalaitteiden pneumaattisten komponenttien 
oikea käsittely:

 � Älä koskaan kohdista ilmavirtaa ja työkalua itseäsi tai muita henkilöitä 
tai eläimiä kohti.

 � Sinkoilevat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Varmista aina, 
ettei letkuissa ja niiden kiinnittimissä ole vaurioita ja etteivät ne ole 
irronneet.

 � Laitteesta vapautuva ilma on aina suunnattava poispäin kehosta.

 � Varmista, ettei määritettyä käyttöpainetta ylitetä.

 � Älä koskaan kanna tai vedä VOGT Hammer / VOGT TurboSpade pitäen 
kiinni letkusta.

3�5 Lisäturvallisuusmääräyksiä VBL / VAI

Edellä annettujen turvallisuusohjeiden lisäksi VOGT-ilmastuskärjen ja 
VOGT Air Injectorin käyttäjän on käytetyistä työkaluista riippuen noudatet-
tava muita turvallisuuden kannalta tärkeitä ohjeita.

Käytä VOGT-ilmastuskärjen ja VOGT Air Injectorin kanssa aina kumisuojus-
ta. Vaurioituneet tai kuluneet kumisuojukset on vaihdettava viipymättä. 
Kumisuojuksia voi tilata varaosina (I19 002 tai 035 240) lyhyillä toimitus-
ajoilla.

Paineilmaletkun sakarakytkimet on kiinnitettävä letkupinteillä. Letkupinne 
estää letkunpään sinkoilemisen, mikäli kytkin irtoaa tahattomasti paineen 
alaisena.

Palauta VOGT-ilmastuskärjen ja VOGT Air Injectorin sulkuventtiili aina 
takaisin lukitusasentoon kuohkeutettavan materiaalin ilmastuksen jälkeen, 
jotta estetään paineilman hallitsematon virtaus.
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Älä koskaan vedä VOGT-ilmastuskärkeä maassa injektioputkesta kiinni 
pitäen. Vetäminen voisi johtaa sulkuventtiilin vivun avautumiseen, jolloin 
paineilmaa virtaisi injektioputkesta korkealla paineella ja suurella nopeu-
della. Maaperän tai kerrostumien ainesta tai irrallisia esineitä voisi sinkou-
tua ympäristöön.

Kun paineilmaa viedään kiinteisiin materiaaleihin (esim. maaperään), maa-
perä voi paineilman vaikutuksesta nousta hetkellisesti. Maaperän ainesta 
tai kiviä voi sinkoutua ympäristöön kumisuojuksen ulkopuolella. Käytä aina 
suojalaseja. 
Varmista, ettei VOGT Air Injectorin välittömässä työympäristössä ole hen-
kilöitä. Lisäksi laitteen omistajan on arvioitava, onko roiskeilta suojaavan 
seinämän asentaminen tarpeen sinkoilevien osien aiheuttamien aineellis-
ten tai henkilövahinkojen välttämiseksi.

Työskentelyn saa aloittaa ainoastaan injektioputken ollessa kuohkeutetta-
vassa materiaalissa (esim. maaperässä).

3�6 Jäljelle jäävät vaarat

Melu
Korkean melun vaikutus voi riittämättömän kuulonsuojauksen seurauk-
sena johtaa pysyviin kuulovaurioihin ja muihin ongelmiin, kuten esim. 
tinnitukseen (soiva, suriseva, viheltävä tai sihisevä ääni korvissa). Laitteen 
omistajan on arvioitava näihin vaaroihin liittyvät vaarat sekä suoritettava 
melun vähentämiseen ja terveyden suojeluun vaadittavat toimenpiteet. 
Huomioi seuraavat seikat:

 � Melun- ja lianvaimenninta (Z 950) on käytettävä jatkuvasti VH 50 / VH 
50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / 
VH 60.18 Delta / VTS 50 / VTS 60 käytössä, jotta melupäästöjen raja-ar-
vo täyttyy. Vialliset melun- ja lianvaimentimet (Z 950) on vaihdettava 
välittömästi, ja niitä on saatavana varaosina.

 � Työkalut on valittava, huollettava ja tarvittaessa vaihdettava valmista-
jan antamien suositusten mukaisesti.

 � VOGT Hammer / VOGT TurboSpade on lisävarusteena saatavana ää-
nenvaimennin (Z 850).

 � Huomioi muut mahdollisuudet vähentää työskentelypaikan melua.

 � Käytä kuulonsuojausvarusteita työnantajan antamien ohjeiden ja/tai 
työ- ja terveydensuojelumääräysten mukaisesti.

Pölyt / höyryt
Käytössä muodostuvat pölyt ja höyryt voivat aiheuttaa terveydellistä vahin-
koa (esim. syöpä, synnynnäinen vamma, astma ja/tai dermatiitti). Laitteen 
omistajan on arvioitava näiden vaarojen aiheuttamat riskit sekä suoritetta-
va toimenpiteet, joilla estetään haitallisten aineiden muodostuminen sekä 
kerätään ja poistetaan tällaiset aineet. Lisäksi laitteen omistajan on varmis-
tettava, että käyttäjillä on käytettävissään asianmukaiset henkilönsuojai-
met. Huomioi seuraavat seikat:

 � Riskien arvioinnissa on huomioitava myös käytössä muodostuvat pölyt 
sekä mahdollisesti jo käyttöpaikassa olevat ja ilmaan nousevat pölyt.

 � Mikäli käytön yhteydessä muodostuu pölyä tai höyryjä, on tärkeintä 
hallita niitä niiden vapautumispaikassa.
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 � VOGT Hammer / VOGT TurboSpade on lisävarusteena saatavana pö-
lynimulaite (Z 800).

 � VOGT Hammer / VOGT TurboSpade on käytettävä ja huollettava käyttö-
ohjeen mukaisesti.

 � Noudata käytettävien käyttöaineiden käyttöturvallisuustiedotteita.

 � Käytä hengityssuojaimia työnantajan antamien ohjeiden ja/tai työ- ja 
terveydensuojelumääräysten mukaisesti.

Esineiden sinkoileminen
Esineitä, pölyä, materiaalia, kiinnittämättömiä työkappaleita ja itse paineil-
malaite voi sinkoilla ympäristöön paineilmalaitteen käytön aikana:

 � Varmista, että työstettävä rakenneosa tai työkappale on kiinnitetty 
varmasti.

 � Aseta VOGT Hammer / VOGT TurboSpade tukevaan asentoon työstet-
tävälle pinnalle, ennen kuin käynnistät laitteen.

 � Käytä aina iskunkestävää silmiensuojainta. Suojaustaso on määritettä-
vä erikseen jokaista käyttötarkoitusta varten.

 � Työskenneltäessä pään yläpuolella on käytettävä suojakypärää.

 � Arvioi muille henkilöille aiheutuvat riskit käyttöpaikan ympäristössä ja 
suorita tarvittavat varotoimenpiteet.

Tärinä
Tärinän vaikutus voi aiheuttaa hermovaurioita sekä verenkiertohäiriöitä 
käsissä ja käsivarsissa. Huomioi seuraavat seikat:

 � VOGT Hammer / VOGT TurboSpade on käytettävä ja huollettava tämän 
ohjeen mukaisesti, jotta vältetään tärinän vahvistuminen tarpeetto-
masti.

 � VOGT Hammer / VOGT TurboSpade tarpeettoman pitkään käyttöai-
kaan liittyy vakavien terveydellisten haittojen vaara, jos tärinän aiheut-
tama kuormitus vaikuttaa liian pitkään kehoon. Huolehdi riittävistä tau-
oista, ennen kuin käsissä, käsivarsissa, olkapäissä tai kaulan alueella 
ilmenee epämiellyttäviä tuntemuksia.

 � Työskennellessäsi kylmässä ympäristössä käytä lämpimiä vaatteita ja 
pidä kätesi lämpiminä ja kuivina.

 � Jos huomaat sormien tai käsien ihon olevan tunnoton, kihelmöivä tai 
kivulias tai jos iho muuttuu valkoiseksi, keskeytä työskentely VOGT-is-
kutaltalla / VOGT TurboSpade, ilmoita työnantajallesi ja käänny lääkä-
rin puoleen.

 � Pidä laitteesta kiinni tukevalla otteella ja tarvittavalla käsien reaktio-
voimalla puristamatta sitä kuitenkaan liikaa, sillä tärinän aiheuttama 
kuormitus on sitä suurempi, mitä voimakkaampi puristusote on.

 � Tärinäkuormitus on suurempi kovemmissa kuin pehmeämmissä mate-
riaaleissa.

 � Käsitellessäsi betonia irrota siitä pieniä kappaleita, jotta työkalu ei leik-
kaudu siihen kiinni.

 � Kohdista työkalu käsiteltävää materiaalia kohti. Älä käytä paineilmalai-
tetta ilman kosketusta materiaaliin. Nämä tyhjäiskut lisäävät tärinää ja 
aiheuttavat suurempaa kulumista työkalussa ja taltan kiinnittimessä.
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Tärinästä käsille ja käsivarsille aiheutuvan kuormituksen osalta on olen-
naista vaikutuksen kesto ja tärinätason voimakkuus käytön aikana.

 � Käytä VOGT Hammer / VOGT TurboSpade voimakkaassa tärinätasossa 
vain lyhyitä käyttöjaksoja kerrallaan.

 � Jos käyttöön vaaditaan pidempiä käyttöjaksoja, käytä tärinänvaimen-
nuksella varustettua laitetta tai varustele laite tärinänvaimennuksella 
jälkikäteen. Valmistaja voi jälkivarustaa laitteen. 

 � Tärinänvaimennus vähentää tärinäkuormitusta huomattavasti.

 � Lisäksi tärinää vaimentavat suojakäsineet (870 012) vähentävät kuor-
mitusta.

 � Käsiin ja käsivarsiin kohdistuvaa tärinää koskevalla riskinarvioinnilla 
määritetään sallittu vaikutuksen kesto ja voidaan minimoida terveysris-
kit.

Työaika: Käyttäjän kokonaistyöaika yhden päivän aikana.

Käyttöaika: Kokonaisaika, jonka kuluessa käyttäjä suorittaa työtehtäviä, 
joissa vaaditaan paineilmalaitteen käyttöä. Kokonaisaika käsittää myös 
esim. valmistelu- ja varustelutyöt.

Vaikutuksen kesto: Tänä aikana käyttäjä on käynnistänyt paineilmalaitteen 
ja pitää siitä kiinni. Sen aikana laitteen tärinä vaikuttaa kehoon.

3�7 Henkilöstön pätevyys

Käyttäjällä on seuraavanlainen pätevyys:

 � Käyttäjä on täysi-ikäinen, ja hän on ruumiillisesti ja henkisesti täysin 
kykenevä. Lisäksi hän pystyy fyysisesti käsittelemään laitteen kokoa, 
painoa ja tehoa.

 � Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeen turvallisuusmääräyk-
set ja käytön osalta olennaiset osat sekä noudattaa niitä.

Valtuutetulla huoltohenkilökunnalla on seuraava pätevyys:

 � Huoltohenkilökuntaan kuuluva henkilö on täysi-ikäinen, ja hän on ruu-
miillisesti ja henkisesti täysin kykenevä.

 � Hän on lukenut ja ymmärtänyt käyttöohjeen turvallisuusmääräykset ja 
huollon osalta olennaiset osat sekä noudattaa niitä.

 � Hän tuntee paineilmatekniikan turvallisuuskonseptit ja turvallisuus-
säännöt.

 � Hän pystyy tunnistamaan mahdolliset paineilmatekniikan vaarat sekä 
turvallisuustietoisella toiminnallaan estämään henkilöiden loukkaantu-
miset ja aineelliset vahingot.

 � Hän on koulutuksensa ja valtuutuksiensa perusteella kykenevä huolta-
maan näitä paineilmalaitteita turvallisesti.

Vaikutuksen kesto

Käyttöaika Käyttöaika

Työaika/pv

Käyttöaika

Vaikutuksen kesto Vaikutuksen kesto
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3�8 Turvallisuustarra

VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / 
VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VOGT 
TurboSpade VTS 50 / VTS 60 on varustettu seuraavalla tarralla.Seuraava 
tarra sijaitsee VH 10 / VH 10 Delta -laitteen lyöntimekanismissa:

Tarran on aina oltava luettavassa kunnossa. Irronneet, vaurioituneet tai 
epäselvät tarrat on viipymättä korvattava uusilla tarroilla! Tarroja voi tilata 
varaosina.

Symboli Merkitys
1 Noudata ohjetta
2 Käytä suojakäsineitä
3 Käytä silmiensuojainta
4 Käytä kuulosuojaimia
5 Käytä jalkojensuojainta
6 Äänitehotaso direktiivin 2000/14/EY mukaisesti 

(Outdoor-direktiivi)

1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3
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4 Kuljetus

VOGT-paineilmalaitteet kannetaan käyttöpaikkaan. Tähän suositellaan 
käytettävän lisävarusteena saatavaa VOGT-kuljetuslaukkua tai muuta vas-
taavaa kuljetusapuvälinettä. Kuljetuslaukussa on tilaa paineilmalaitteelle, 
tärkeimmille lisävarusteille, käyttöohjeelle ja tarvittaessa muille asiakirjoil-
le.

Kuljettaessasi VOGT-paineilmalaitetta ajoneuvossa varmista, että laitteen 
siirtyminen paikaltaan, kaatuminen, liikkuminen edestakaisin ja putoa-
minen on estetty. Käytössä olevan kuljetuslaukun on aina oltava hyvin 
suljettuna.
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5 Käyttöönottaminen

Ennen työskentelyn aloittamista VOGT-paineilmalaitteella on laitteeseen 
kiinnitettävä kyseiseen työtehtävään sopiva työkalu, minkä lisäksi laite on 
liitettävä asianmukaiseen paineilmansyöttöön.

5�1 Työkalun kiinnittäminen ja poistaminen

Erilaisten työkalujen ansiosta VOGT-paineilmalaitteita voidaan käyttää mo-
niin eri käyttötarkoituksiin. Työkalun kiinnittäminen laitteeseen on periaat-
teeltaan samanlainen. 

Ohje: Käytä vain alkuperäisiä työkaluja tai työkaluja, jotka valmistaja on ni-
menomaan hyväksynyt käytettäväksi VOGT-paineilmalaitteissa. Käytä vain 
vaurioitumattomia työkaluja. Vialliset tai sopimattomat työkalut johtavat 
suurempaan tapaturmavaaraan. Tylpät työkalut lisäävät melua ja tärinää 
työskentelyn aikana ja heikentävät työskentelytehoa.

Työkalun asetus

Kiinnitä työkalu seuraavalla tavalla:

Sinkoava työkalu tai VOGT Hammer / VOGT Tur-
boSpade käynnistyminen tahattomasti!

Vakava loukkaantuminen!

 ¾ Irrota paineilmaletku VOGT-iskutaltasta / VOGT 
TurboSpade ennen työkalun kiinnittämistä tai 
vaihtamista.

 ¾ Tarkista, että työkalu on lukittu varmasti. 

1. Pidä VOGT-paineilmalaitetta laitteen kiinnitin ylöspäin ja tue sitä toisel-
ta puolelta maata vasten.

2. Jos VOGT-paineilmalaite oli jo käytössä, tarkista, onko taltan kiinnitti-
messä öljyä. Lisää öljyä tarvittaessa (katso luku 6).

3. Vedä tarvittaessa melun- ja lianvaimennin (tietyntyyppisten laitteiden 
komponentti) iskukoneiston päälle niin, että kiristysholkki ja taltanpi-
din peittyvät. Kiinnitä se nippusiteellä.

4. Työnnä sitten kiinnitysholkkia (C) niin pitkälle taaksepäin, kunnes työ-
kalu liukuu kiinnittimeen. Työnnä kiinnitysholkkia takaisin eteenpäin.

5. Työnnä tarvittaessa melun- ja lianvaimentimella peitettyä kiristysholk-
kia (C) takaisin, kunnes työkalu liukuu pidikkeeseen. Ohjaa kiristysholk-
kia jälleen eteenpäin.

VAROITUS

A

C
B

D
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6. Tarkista vetämällä työkalua, että se on lukkiutunut oikein taltan kiinnit-
timeen. Tarkista, että työkalun kuusio on tiukasti työkalun kiinnittimes-
sä.

7. Poista mahdollinen teräsuojus Frankenklinge-terästä, katkaisu- ja risti-
terästä sekä injektioputken suojus työskentelyn ajaksi.

Työkalun poistaminen

Poista työkalu seuraavalla tavalla:

1. Aseta mahdollinen teräsuojus Frankenklinge-terään, katkaisu- ja risti-
terään sekä injektioputken suojus paikalleen.

2. Tarkista, onko taltan kiinnittimessä öljyä. Lisää öljyä tarvittaessa (katso 
luku 6).

3. Työnnä kiristysholkkia (C), joka voi olla melun- ja lianvaimentimen pei-
tossa, taaksepäin, kunnes työkalu vapautuu.

4. Vedä toisella kädellä työkalu (A) ulos taltan kiinnittimestä (B). 

5. Ohjaa kiinnitysholkki (C) jälleen takaisin.

5�2 VAI-ohjauskonsolin kiinnittäminen VTS-malliin

1. Aseta VAI maahan. 
 
 
 
 
 

2. Työnnä injektioyksikön kuusio VTS:n taltan kiinnittimeen (katso myös 
luku 5.1). 
 
 
 
 
 

3. Aseta VTS:n T-kahva ohjauskonsolin avoimiin kiristimiin ja kiinnitä 
kiristimet siipimuttereilla VTS:ään. 
 
 
 
 

4. Liitä VTS:n paineilmansyöttöletku ohjauskonsoliin. 
 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 VH:n ja VTS:n paineilmansyötön muodostaminen

Paineilmansyötön (esim. kompressorista) pitää täyttää seuraavat vaati-
mukset:

 � Ainoastaan öljyttyä paineilmaa, joka ei sisällä kondensaatiota. Käytä 
tarvittaessa paineilman valmisteluun tarkoitettuja lisävarusteita, kuten 
esim. VOGT-tarkkuusvoitelulaitetta Z 300.

 � Työskentelypaineen alue 3−6,0 bar (44−87 psi).

 � Tehokas syöttömäärä vähintään: 

 − 140 l/min malleissa VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min malleissa VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta
 − 255 l/min malleissa VH 50 / VH 50 Delta / VH 50.18 / VH50.18 Delta / 

VH 60 / VH 60 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VTS 50 / VTS 60
 − Se vastaa yleensä noin 380−450 l/min. vähimmäisimutehoa.

Ohje: VOGT-paineilmalaitteen liitäntää varten paineilmansyöttöön (esim. 
kompressoriin) tarvitaan ilmansyöttöletku, jonka sisähalkaisija on vähin-
tään 9 mm, esim. VOGT-metalliletkukela (Z 100), VOGT-paineilmaletku (Z 
110). Käytä yli 30 m:n etäisyyksissä letkua, jolla on isompi poikkileikkaus! 
Sakarakytkimellä varustetut paineilmaletkut siinä päässä, johon VOGT-pai-
neilmalaite on liitettävä, on varustettava jo paineettomassa tilassa adapte-
rilla, esim. 3/4-tuuman VOGT-adapterilla vakioliitäntään (Z 200).

Paineilmansyötön liittäminen

VOGT-paineilmalaite liitetään paineilmansyöttöön seuraavalla tavalla:

Iskukoneiston ja työkalujen vaurioituminen!

Laite- ja työkaluvaurioiden vaara!

 ¾ Tarkista paineilmansyötön paine ja säädä se enin-
tään 6 baariin.

 ¾ Käytä tarvittaessa lisäpaineensäädintä (VOGT-pai-
neensäädin Z 400).

1. Yhdistä paineilmajohtoon voitelulaite (Z 300), mikäli sitä ei ole tähän 
mennessä vielä integroitu paineilmansyöttöön. Huomioi seuraavat 
tärkeät tiedot:

 − Voitelulaitteen tulisi olla viimeisen paineilmaletkun ja edeltävän 
letkun / kompressorin välissä.

 − Voitelulaitteen ja paineilmalaitteen välinen etäisyys saa olla enin-
tään 10 metriä. 

 − Voitelulaitteen on aina oltava samassa kerroskorkeudessa tai sa-
malla tasolla kuin työlaite. 

VARO
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Huolimattomasti aseteltujen letkujen ai-
heuttama kompastumisvaara!

Loukkaantumisvaara!

 ¾ Varmista, ettei letkuja ole vedetty kulku-
reiteille ja että ne ovat tasaisesti maata 
vasten.

 ¾ Varmista asianmukainen letkuvara työs-
kentelyalueella.

2. Liitä ilmansyöttöletku paineilmansyöttöön (esim. kompressoriin) ja 
avaa − mikäli lisäsulkuventtiili on käytössä − paineilmansyöttö.

3. Tarkista letkujen ja liitinten tiiviys. Jos havaitset vuotoja, keskeytä pai-
neilmansyöttö ja vaihda letku viipymättä.

4. Liitä ilmansyöttöletku VOGT-paineilmalaitteen liitäntäletkuun.

VOGT Hammer / VOGT TurboSpade tahaton käyn-
nistyminen!

Vakava loukkaantuminen!

 ¾ Aseta laite niin, ettei työkalua ole kohdistettu 
ihmisiä tai eläimiä kohti.

 ¾ Jos laite käynnistyy itsestään, katkaise paineilman-
syöttö välittömästi.

 ¾ Poista laite käytöstä ja lähetä se korjattavaksi val-
mistajalle tai valtuutettuun ammattikorjaamoon.

Käyttöpaineen valitseminen

Erilaisille käsiteltäville materiaaleille suositellaan erilaisia työskentelypai-
neita. Yleisesti on hyvä pitää mielessä: mitä pienempi materiaalin vastus, 
sitä vähäisempi suositeltu käyttöpaine. Liiallinen paine lisää tärinää, vähen-
tää työtehoa ja johtaa esim. VOGT-paineilmalaitteen ja työkalun vaurioihin. 
Katso suosituksia seuraavista taulukoista: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUOMIO

VAROITUS
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VOGT Hammer suositeltava käyttöpaine

Toimenpide Arvo / yksikkö

Saumojen saneeraus 3,0−5,0 bar (44−72 psi)

Lattiapinnat, päällysteet 4,0−6,0 bar (58−87 psi)

Parketti, laminaatti 5,0−6,0 bar (72−87 psi)

Ohutrappaukset, hiertorappaukset 5,0 bar (72 psi)

Kalkki-kipsirappaukset 5,0−6,0 bar (72−87 psi)

Kalkki-sementtirappaukset 6,0 bar (87 psi)

Laatat, liimatut 5,0−6,0 bar (72−87 psi)

Laatat aluslaastissa 6,0 bar (87 psi)

Kaavinta 6,0 bar (87 psi)

Tiivistys 5,0−6,0 bar (72−87 psi)

Talttaus 6,0 bar (87 psi)

Junttaus 6,0 bar (87 psi)

Enimmäiskäyttöpaine 6,0 bar (87 psi)

 
VOGT TurboSpade suositeltava käyttöpaine

Toimenpide Arvo / yksikkö

Kaavinta 6,0 bar (87 psi)

Tiivistys 5,0−6,0 bar (72−87 psi)

Talttaus 6,0 bar (87 psi)

Junttaus 6,0 bar (87 psi)

Enimmäiskäyttöpaine 6,0 bar (87 psi)
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5�4 VBL:n ja VAI:n paineilmansyötön muodostaminen

Paineilmansyötön (esim. kompressorista) pitää täyttää seuraavat vaati-
mukset:

 � Ainoastaan öljytöntä paineilmaa, joka ei sisällä kondensaatiota. Käytä 
tarvittaessa paineilman esikäsittelylaitetta.

 � Työskentelypaineen alue 3−10 bar (44−145 psi).

 � Tehokas syöttömäärä vähintään 2 500 l/min.

Paineilmansyötön liittäminen

VOGT-paineilmalaite liitetään paineilmansyöttöön seuraavalla tavalla:

1. Varmista liitäntä letkupinteellä (I91 011).

Öljypitoisen paineilman joutuminen kuohkeutetta-
vaan materiaaliin (esim� maaperään)!

Ympäristön saastuminen! Kasvien ja eläinten vaaran-
tuminen!

 ¾ Käytä ainoastaan öljytöntä paineilmaa, joka ei 
sisällä kondensaatiota.

 ¾ Käytä VOGT-paineilmalaitteeseen johtavassa joh-
dossa tarvittaessa paineilman esikäsittelylaitetta.

2. Yhdistä paineilmansyöttö (esim. kompressori) ja ohjauskonsoli so-
pivalla letkulla. Huomioi erityisesti sakarakytkinten asianmukainen 
tiukkuus. Optimaalinen työskentelyteho saavutetaan 1 1/2“:n puskuri-
letkulla (819 020).

3. Avaa paineilmansyötön paineilmantulo. VAI-mallissa on lisäksi avatta-
va sulkuventtiili ohjauskonsolista käsin.

Käyttöpaineen valitseminen

Käyttöpaine asetetaan suoraan paineilmansyötössä tai väliin kytketyllä 
paineensäätimellä (Z 410).

Perussääntö: Mitä kovempaa kuohkeutettava materiaali on, sitä korkeam-
pi on injektiopaine, maks. 10,0 bar (145 psi). Paineasetus: Avaa säätimen 
lukitus vetämällä ja käännä säädin haluamaasi paineeseen. Lukitse säädin 
kääntämällä.

VARO
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6 Turvallinen käyttö

VOGT-paineilmalaitteet mahdollistavat nopean ja voimia säästävän työs-
kentelytavan. Tehokkaat paineilmalaitteet voivat kuitenkin aiheuttaa vaa-
roja. Noudata luvussa 3 ”Yleiset turvallisuusmääräykset” annettuja tietoja 
ja seuraavia ohjeita, jotta VOGT-paineilmalaitteiden käyttö on turvallista:

Yleisiä ohjeita
Kunkin yksikön kanssa voidaan käyttää valinnaisesti melun ja lian vaimen-
tajaa melun vähentämiseksi. Melun- ja lianvaimennin on saatavana Vogtil-
ta lisävarusteena. Tyyppien VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 
50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VOGT TurboSpade VTS 
50 / VTS 60 osalta melun- ja lianvaimennin kuuluu toimitukseen. Melun- ja 
lianvaimennin suojaa kiristysholkkia ja työkalunpidintä lialta. Samalla me-
lun- ja lianvaimennin vähentää syntyvää melua, ja melurajoja noudatetaan.

Työskennellessäsi pidä VOGT-paineilmalaitteesta aina molemmin käsin 
kiinni:

 � VOGT Hammer varresta tai valinnaisesta kahvasta (Z 625 tai Z 650) 
toisella kädellä ja ohjauskappaleesta toisella kädellä. 

 � VOGT TurboSpade / -ilmastuskärjestä / Air Injectorista T-kahvan ylä-
osan oikealta ja vasemmalta puolelta.

Kohdista työkalu käsiteltävää materiaalia kohti. 
Älä käytä paineilmalaitetta ilman kosketusta materiaaliin. Nämä tyhjäiskut 
lisäävät tärinää ja aiheuttavat suurempaa kulumista työkalussa ja taltan 
kiinnittimessä.

Ohjauskappaletta ja vartta käytetään paineilmalaitteen ohjaukseen, ei 
kohdistamaan lisävoimaa materiaaliin. Lihasvoimaa saa käyttää vain niin 
paljon, että paineilmalaite voittaa työkaluohjauksen vastuksen, isku menee 
eteenpäin, paineilmalaite ei kimpoa ja materiaalia todella käsitellään.

Asettaudu VOGT-iskutaltalla / VOGT TurboSpade käyttöä varten miellyttä-
vään ja tukevaan asentoon. Vältä epäsuotuisia asentoja tai sellaisia asen-
toja, joissa tasapainon säilyttäminen on vaikeaa. Jos työskentely kestää 
pitkään, tulisi kehon asentoa muuttaa välillä, sillä se voi auttaa välttämään 
epämukavuutta ja väsymistä.

Ole aina valmistautunut reagoimaan tavanomaisiin tai äkillisiin liikkeisiin.

Vääntövoiman käyttö on rajoitetusti mahdollista. Liian voimakas vääntämi-
nen voi johtaa varren tai työkalun murtumiseen. 

Käyttäjän kädet voivat altistua laitteen käytön aikana vaaroille, kuten esim. 
iskuille, viillolle, ruhjeille, kylmälle ja lämmölle. Suojaa kätesi käyttämällä 
asianmukaisia käsineitä.

Käyttäjän on fyysisesti pystyttävä käsittelemään laitteen kokoa, painoa ja 
tehoa.

Jos paineilmansyöttö katkeaa odottamatta, vapauta liipaisin välittömästi.

VOGT Hammer / VOGT TurboSpade käytön aikana voit tuntea työhön 
liittyvien tehtävien aikana epämiellyttäviä tunteita käsissä, käsivarsissa, 
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olkapäissä, kaulan alueella tai muissa kehon osissa.

Jos havaitset oireita, kuten jatkuvaa huonovointisuutta, vaivoja, sykintää, 
kipua, kihelmöintiä, puutumista, polttavaa tunnetta tai jäykkyyttä, ota 
varoittavat merkit vakavasti. Keskeytä työskentely, ilmoita työnantajallesi ja 
käänny lääkärin puoleen. 

Työtauko
Huomioi työtaukojen osalta seuraavat seikat:

 � Aseta paineilmalaite niin, ettei iskukoneistoa voi vahingossa aktivoida 
liipaisimesta.

 � Varmista, että paineilmalaite on vakaassa pysty- tai vaakasuorassa 
asennossa ja ettei se voi kaatua eikä pudota.

 � Jos paineilmalaitteessa on teräviä tai pistäviä työkaluja, varmista, ettei 
kukaan voi loukata niihin itseään. Aseta teräsuojus Frankenklinge-te-
rään, katkaisu- ja ristiterään sekä injektioputken suojus paikalleen.

Työskentelyn lopettami-
nen

Huomioi työskentelyn lopettamisen osalta seuraavat seikat:

 � Katkaise aina paineilmansyöttö.

 � Poista työkalu paineilmalaitteesta (katso luku 5.1).

 � Tarkista, onko työkalun kiinnittimessä öljykalvo. Jos näin ei ole, lisää 
muutama pisara VOGT-erikoisöljyä Z 500 liitosletkuun ja ota paineil-
malaite käyttöön ilman työkalua noin 10 sekunniksi. Paineilma painaa 
öljyn iskukoneistoon. Säädä voitelulaite asianmukaisesti.

Varastointi
Jos varastointi kestää kahta päivää kauemmin, lisää liitosletkuun muutamia 
öljytippoja ja ota laite lyhyesti käyttöön. Paineilma painaa öljyn iskukoneis-
toon.

VOGT Hammer / VOGT TurboSpade käyttäminen

1. Aseta työkalu käsiteltävään työkappaleeseen.

2. Paina liipaisinta kädellä. Sitä ei saa missään tapauksessa lukita millään 
apuvälineillä.

3. Paineilmalaitteen iskukoneisto painaa työkalun käsiteltävään materi-
aaliin.

4. Vapauta liipaisin, kun työkappale on käsitelty halutulla tavalla.
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VOGT-ilmastuskärjen käyttäminen

Kastele hyvin kuivan maaperän käsiteltävä alue 1 päivää ennen käsittelyä, 
sillä se helpottaa injektioputken vientiä maaperään.

1. Aseta injektioputki haluamaasi injektiokohtaan.

2. Paina liipaisinta kädellä. Sitä ei saa missään tapauksessa lukita millään 
apuvälineillä.

3. VOGT TurboSpade iskukoneisto vie injektioputken kuohkeutettavaan 
materiaaliin (esim. maaperään).

4. Kun injektioputki on saavuttanut haluamasi syvyyden, vapauta liipai-
sin.

5. Avaa ohjausventtiilin sulkuventtiili.

6. Kuohkeutettavaan materiaaliin virtaa paineilmaa. Tämän toimenpiteen 
voi toistaa eri syvyyksissä. Sitkaassa maassa kuohkeutettavaa materi-
aalia on kuohkeutettava vähitellen (20−30 cm välein), jotta tarvittava 
injektiosyvyys saavutetaan.

7. Sulje ohjausventtiilin sulkuventtiili.

8. Vedä VOGT Soil Aerator jälleen pois. Jos injektioputki leikkautuu kiinni, 
sen voi irrottaa muutamalla iskukoneiston iskulla. Jos injektioputki ei 
muuten irtoa, käytä vetolaitetta (I91 006).

VOGT Air Injectorin käyttäminen

Kastele hyvin kuivan maaperän käsiteltävä alue 1 päivää ennen käsittelyä, 
sillä se helpottaa injektioputken vientiä maaperään.

1. Aseta injektioputki haluamaasi kohtaan.

2. Paina liipaisinta kädellä. Sitä ei saa missään tapauksessa lukita millään 
apuvälineillä.

3. VOGT TurboSpade iskukoneisto vie injektioputken kuohkeutettavaan 
materiaaliin (esim. maaperään).

4. Kun injektioputki on saavuttanut haluamasi syvyyden, vapauta liipai-
sin.

5. Säädä injektioon tarvittava ilmamäärä ohjauskonsolin sulkuventtiilillä.

6. Vedä ohjauskonsolin ohjausvipua. Ilmastusilmaa virtaa kuohkeutet-
tavaan materiaaliin niin kauan kuin ohjausvipua painetaan. Tämän 
toimenpiteen voi toistaa eri syvyyksissä. Sitkaassa maassa kuohkeutet-
tavaa materiaalia on kuohkeutettava vähitellen (20−30 cm välein), jotta 
tarvittava injektiosyvyys saavutetaan.

7. Vapauta ohjausvipu, kun ilmastustoimenpide on päättynyt.

8. Vedä VOGT Air Injector jälleen pois. Jos injektioputki leikkautuu kiinni, 
sen voi irrottaa muutamalla iskukoneiston iskulla. Jos injektioputki ei 
muuten irtoa, käytä vetolaitetta (I91 006). 
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Öljymäärän säätö ja öljyn lisäys

YouTube-opas: Tarkkuusvoitelulaite

Jotta VOGT-paineilmalaitteet kuluvat käytössä mahdollisimman vähän, on 
paineilmassa oltava sopiva öljypitoisuus.

Tarkista viimeistään neljän käyttötunnin jälkeen, että työkalun kiinnittimes-
sä on öljykalvo. Jos näin ei ole, lisää muutama tippa VOGT-erikoisöljyä Z 
500 liitosletkuun. Suosittelemme aina käyttöä yhdessä VOGT-tarkkuusvoi-
telulaitteen Z 300 kanssa. Jos voitelulaite on jo käytössä, tarkista sen öljyta-
so ja säätö. Kuusiotaltan kiinnittimen rasvaaminen suurempia puristusvoi-
mia käytettäessä on järkevää.

Liian suuri öljymäärä heikentää iskutehoa. Liipaisimeen tai työkalun kiin-
nittimeen muodostuu pisaroita. Vähennä tässä tapauksessa voitelulaitteen 
öljymäärää ja puhdista paineilmalaite tarvittaessa.

Liian vähäinen öljymäärä johtaa paineilmalaitteen ja työkalun vaurioihin. 
Tarkista öljynsyöttö, lisää öljyä tarvittaessa tai säädä voitelulaite uudelleen.

Öljymäärän asettaminen
Toimi seuraavalla tavalla:

HUOMIO Rakenneosien sinkoileminen tai paineilman hallit-
sematon vuotaminen!

Käsivammat!

 ¾ Irrota paineilmaletku voitelulaitteesta, ennen kuin 
avaat sulkutulpan.

1. Aseta voitelulaite paikalleen niin, että sulkutulppa osoittaa ylöspäin.

2. Avaa sulkutulppa (A) varovasti, jotta mahdollinen jäännöspaine pääsee 
purkautumaan.

3. Säädä syötettävän öljyn määrä sen alla olevasta säätöruuvista (B). 
Huomioi tällöin:

 − Kääntö myötäpäivään: Öljymäärää vähennetään.
 − Kääntö vastapäivään: Öljymäärää lisätään. 

Öljyn täyttäminen
Toimi seuraavalla tavalla:

1. Aseta voitelulaite paikalleen niin, että sulkutulppa (A) osoittaa ylös-
päin.

2. Avaa sulkutulppa (A) varovasti, jotta mahdollinen jäännöspaine pääsee 
purkautumaan.

3. Täytä öljyä säätöruuvin ohitse voitelulaitteeseen, kunnes sisällä oleva 
alumiiniputki on peittynyt. 

B

A
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Ohje: Öljyn tulisi olla käytetty 2−3 työpäivän jälkeen. Jos suositeltu kulutus 
on selvästi poikkeavaa, käännä säätöruuvia 1/8 kierroksella vastaavaan 
suuntaan ja tarkkaile öljynkulutusta edelleen.

Asetetun öljymäärän 
testaus

Asetetun öljymäärän voi testata seuraavalla tavalla:

1. Käytä paineilmalaitetta noin 10 minuuttia yhtäjaksoisesti.

2. Erota paineilmalaite paineilmansyötöstä.

3. Poista käytetty työkalu ja tarkkaile työkalun kiinnitintä ja työkalua:

 − Voitelulaite on säädetty oikein, jos työkalu on pistopäässä (kuusio) 
hieman kostunut tai musta.

 − Jos metalli kiiltää työkalun pistopäässä, on öljymäärä säädetty liian 
vähäiseksi.

 − Jos öljyä vuotaa ohjauskappaleen venttiilistä tai pitkin talttaa, on 
säädetty öljymäärä liian suuri.

4. Säädä asetettua öljymäärää tarvittaessa voitelulaitteessa.

Öljylajit
Työskennellessäsi normaalissa käyttöympäristössä käytä VOGT-erikoisöljyä 
(Z 500) tai hartsittomia paineilmaöljyjä.

Tilauksesta VOGT voi toimittaa seuraavia erityisiin käyttöympäristöihin 
tarkoitettuja öljyjä:

 � Korkean lämpötilan öljy (832 010) erityisen korkeisiin ympäristönläm-
pötiloihin.

 � Matalan lämpötilan öljy (835 010) erityisen mataliin ympäristönlämpö-
tiloihin.

 � Bioöljy (834 010) työskenneltäessä elintarvikkeita käsittelevissä yrityk-
sissä tai muissa vastaavissa ympäristöissä.

VOGT-tuotevalikoimaan kuuluvien öljyjen käyttöturvallisuustiedotteet löy-
tyvät VOGT-verkkosivuston latausosiosta.
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7 Hoitaminen

Muista, että pienistä vioista voi kehittyä suuria vikoja, jos niitä ei korjata 
ajoissa. Korjaa sen vuoksi kaikki havaitut viat viipymättä tai ota yhteyttä 
VOGT-asiakaspalveluun.

Puhdistaminen
 � Puhdista VOGT-paineilmayksikkö, melun- ja lianvaimennin (jos sellai-

nen on), työkalut, letku ja muut tarvikkeet kuivalla tai öljyisellä puhtaal-
la liinalla.

 � Säilytä VOGT-paineilmalaite mahdollisuuksien mukaan sille tarkoitetus-
sa metallisessa kuljetuslaukussa. Säilytä se aina kuivana ja mahdolli-
simman pölyttömänä.
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8 Apu häiriötilanteissa

8�1 Toimintatapa häiriöiden sattuessa

Poista kaikentyyppiset häiriöt viipymättä, jotta VOGT-paineilmalaitteessa 
vältetään suuremmat vauriot.

Häiriöiden ilmettyä katkaise välittömästi paineilmansyöttö VOGT-paineil-
malaitteeseen. Tarkista paineettomuus uudelleen, ennen kuin aloitat 
häiriöiden ja vikojen etsimisen.

8�2 Häiriöiden poistaminen

Häiriö Mahdollinen virhe Kunnossapito

VOGT-paineil-
malaite ei toimi 
tai sen teho on 
liian heikko.

Mäntä on ruostunut 
kotelon sisäpuolella 
voitelun puutteen 
vuoksi.

 � Paina mäntä työkalun kiinnittimen läpi iskurilla takai-
sin.

 � Lisää vähän VOGT-erikoisöljyä (Z 500) liitosletkuun ja 
työkalun kiinnittimeen.

 � Ota laite lyhyesti ilman työkalua käyttöön.
 � Keskeytä paineilmansyöttö uudelleen.
 � Irrota ilmansyöttöletku uudelleen.
 � Toista koko toimenpide muutamia kertoja. 

 
 
 
                       YouTube-opas: Männän irrottaminen 
 

Iskukoneistossa on 
käytetty liian paljon 
voiteluöljyä tai siellä 
on vettä.

 � Lisää hieman (1−2 cm³) VOGT-erikoispuhdistusainet-
ta (861 015) liitosletkuun.

 � Ota laite lyhyesti ilman työkalua käyttöön.
 � Kerää ulosvirtaava öljy-vesi-puhdistusaineseos tal-

teen.
 � Keskeytä paineilmansyöttö uudelleen.
 � Irrota ilmansyöttöletku uudelleen.
 � Toista koko toimenpide 2−3 kertaa.
 � Lisää vähän VOGT-erikoisöljyä (Z 500) liitosletkuun.
 � Ota paineilmalaite käyttöön.
 � Hävitä öljy-vesi-seos määräysten mukaisesti. 

 
 
 
                       YouTube-opas: Iskukoneiston puhdis-
taminen
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Häiriö Mahdollinen virhe Kunnossapito

Ilmaletkun kautta on 
päässyt likaa.

 � Valtuutetun ammattikorjaamon tai valmistajan on 
tehtävä korjaus/puhdistus.

Puristusvoimat liian 
suuria.

 � Rasvaa taltan kiinnitin ja pienennä puristusvoimaa.

Työkalu ei enää 
loksahda työ-
kalun kiinnitti-
meen tai ei pysy 
siinä.

Työkalu tai työkalun 
kiinnitin on kulunut 
(syynä on useim-
miten liian korkea 
käyttöpaine tai 
tyhjäiskut).

 � Tarkista, onko työkalussa kulumia (katso luku 3.4 
Käytön aikana).

 � Valtuutetun ammattikorjaamon tai valmistajan on 
tehtävä korjaus.

Työkalua ei voi 
työntää sisään 
eikä irrottaa 
uudelleen.

Työkalun kiinnitti-
men kiinnitysholkkia 
ei työnnetä työkalua 
asetettaessa tai 
irrotettaessa puo-
liksi, vaan kokonaan 
takaisin.

 � Työnnä työkalun kiinnittimen kiinnitysholkki vain 
puoliksi takaisin työkalua asetettaessa tai irrotettaes-
sa.

Kiinnitysholkkiin 
työntynyt lika estää 
vapauttamisen.

 � Valtuutetun ammattikorjaamon tai valmistajan on 
tehtävä korjaus/puhdistus.

Paineilmalaite 
toimii jatkuvas-
ti ilman, että 
liipaisinta on 
painettu.

Liipaisimen jousi on 
murtunut tai liipai-
simen O-rengas on 
irronnut tai repeyty-
nyt venttiili-istukasta 
liiallisen paineen 
vuoksi.

 � Valtuutetun ammattikorjaamon tai valmistajan on 
tehtävä korjaus.
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9 Käytöstäpoistaminen ja hävittäminen

Vialliset ja korjauskelvottomat rakenneosat on hävitettävä ympäristöystä-
vällisesti ja lakisääteisiä määräyksiä noudattaen.

Erottele kaikki komponentit seuraavien kategorioiden mukaisesti ja toimita 
ne kierrätykseen:

 � Metallit ja seokset

 � Alumiini

 � Kupari

 � Teräs

 � Ruostumaton teräs

 � Muovit

 � Kumi

 � Pakkausmateriaali

 � Puu

Paikallinen kunnan viranomainen tai jätehuoltoyritys antaa tietoa ympäris-
töystävällisestä hävittämisestä.

Merkittävien öljykertymien yhteydessä on öljyn käsittelyn ja hävittämisen 
osalta ehdottomasti noudatettava valmistajan tai toimittajan antamia oh-
jeita. Mikäli mahdollista, öljy on palautettava valmistajalle tai toimitettava 
kierrätykseen.
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10 Technical data

The following tables only list standard device lengths. 
Numerous special lengths are also available on request.

Technical data VOGT Hammer VH 10

Designation Value / Unit

Type VH 10-40

Total Length 42,5 cm (16,7“)

Weight Standard-handle* 2,9 kg ( 6,4 lb)

Weight Delta-handle* 3,9 kg (8,6 lb)

Operating medium Air

Operating pressure 3,0–6,0 bar (44–87 psi) 

Air consumption 140 l/min (4,9 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah 1,37 m/s2

Uncertainty K 0,63 m/s2

Impact rate 4300/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

96 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

85 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.
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Technical data VOGT Hammer VH 25 / VH 30

Type VH 25-70 VH 30-70 VH 25-90 VH 30-90 VH 25-110 VH 30-110 VH 25-130 VH 30-130

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

3,2 kg 
(7,1 lb)

4,0 kg 
(8,8 lb)

3,5 kg 
(7,7 lb)

4,3 kg 
(9,5 lb)

3,8 kg 
(8,4 lb)

4,6 kg 
(10,1 lb)

4,1 kg 
(9,0 lb)

4,9 kg 
(10,8 lb)

Weight* 
Delta-handle

4,2 kg 
(9,3 lb)

5,0 kg 
(11,0 lb)

4,5 kg 
(9,9 lb)

5,3 kg 
(11,7 lb)

4,8 kg 
(10,6 lb)

5,6 kg 
(12,3 lb)

5,1 kg 
(11,2 lb)

5,9 kg 
(13,0 lb)

                                                                   *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 190 l/min (6,7 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VH 25: 13,1 m/s2 
VH 30: 6,5 m/s2 

Uncertainty K VH 25: 1,5 m/s2 
VH 30: 1,1 m/s2

Impact rate 3200/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

105,6 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

94,6 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
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Technical data VOGT Hammer VH 50 / VH 50�18 / VH 60 / VH 60�18

Typ VH 50-70 
VH 50-70�18

VH 60-70 
VH 60-70�18

VH 50-90 
VH 50-90�18

VH 60-90 
VH 60-90�18

VH 50-110 
VH 50-110�18

VH 60-110 
VH 60-110�18

VH 50-130 
VH 50-130�18

VH 60-130 
VH 60-130�18

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

4,4 kg 
(9,7 lb)

5,5 kg 
(12,1 lb)

4,8 kg 
(10,6 lb)

5,9 kg 
(13,0 lb)

5,2 kg 
(11,5 lb)

6,3 kg 
(13,9 lb)

5,6 kg 
(12,3 lb)

6,7 kg 
(14,8 lb)

Weight* 
Delta-handle

5,4 kg 
(11,9 lb)

6,5 kg 
(14,3 lb)

5,8 kg 
(12,8 lb)

6,9 kg 
(15,2 lb)

6,2 kg 
(13,7 lb)

7,3 kg 
(16,1 lb)

6,6 kg 
(14,6 lb)

7,7 kg 
(17,0 lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 255 l/min (9,0 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VH 50 / VH 50.18: 15,3 m/s2  
VH 60 / VH 60.18: 4,7 m/s2 

Uncertainty K VH 50 / VH 50.18: 2,0 m/s2 
VH 60 / VH 60.18: 1,0 m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder at VH 50 / VH 60 14 mm hexagon

Tool holder at VH 50.18 / VH 60.18 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
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Technical Data VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

Typ VTS 50-50 VTS 60-50 VTS 50-65 VTS 60-65 VTS 50-80 VTS 60-80 VTS 50-120 VTS 60-120

Total Length 50 cm 
(19,7“)

50 cm 
(19,7“)

65 cm 
(25,6“)

65 cm 
(25,6“)

80 cm 
(31,5“)

80 cm 
(31,5“)

120 cm 
(47,2“)

120 cm 
(47,2“)

Weight* 5,5 kg 
(12,1 lb)

6,6 kg 
(14,6 lb)

5,8 kg 
(12,8 lb)

6,9 kg 
(15,2 lb)

6,0 kg 
(13,2 lb)

7,1 kg 
(15,7 lb)

7,0 kg 
(15,4 lb)

8,1 kg 
(17,9 lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 255 l/min (9,0 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VTS 50: 12,5 m/s2 
VTS 60: 4,6 m/s2 

Uncertainty K VTS 50: 2,2 m/s2 
VTS 60: 1,0 m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)

Technical Data VOGT precision in-line oiler Z 300

Designation Value / Unit

Usable content 20 ml

Max. operating pressure 16 bar (232 psi)

Max. operating temperature -10°C to +50°C
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Technical Data VOGT Soil Aerator

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 10,0 bar (43 - 145 psi)

Air consumption 2.500 l/min (88,3 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 3/4“ better 1 1/2“ 

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 5,7 kg

Weight with VTS 11,2 - 12,8 kg

Evaluated sound output level LWA 100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Technical Data VOGT Air Injector

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 10,0 bar (43 - 145 psi)

Air consumption 2.500 l/min (88,3 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 3/4“ better 1 1/2“ 

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 7,8 kg

Weight with VTS 13,3 - 14,9 kg

Evaluated sound output level LWA 100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)
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11 Attachment

11�1 Service address

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
D-95466 Weidenberg

Tel.: +49(0)92 78-774 33-0 
Fax: +49(0)92 78-774 33-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete

11�2 Raw materials and supplies

VOGT provides four pneumatics oils for working with the VOGT com-
pressed air devices:

 � Special oil (Z 500) for normal operating environments.

 � High-temperature oil (832 010) for particularly high ambient tempera-
tures.

 � Low-temperature oil (835 010) for particularly low ambient temperatu-
res.

 � Bio-Oil (834 010) for work in food processing companies or comparable 
environments.

You can find safety data sheets for the VOGT oils offered on the VOGT 
website in the download area.
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11�3 Manufacturer warranty

1. Warranties 
All products manufactured by VOGT Baugeräte GmbH are subject to 
the conditions of this warranty. The warranty issued to the original 
purchaser of the product states that the products supplied are free 
of material or processing defects. Aspects that are not covered by the 
warranty are explained in the section “Warranty exemptions”.

2. Start of the warranty period 
The warranty period starts on the date of delivery of the product. The 
delivery is deemed to have occurred on the day of handing over the 
product (delivery note/date). The product is deemed to have been put 
into use on the day on which VOGT Baugeräte GmbH or an authorised 
distribution partner handed the product over to the purchaser unless 
a written agreement to the contrary has been made.

3. Warranty period 
The warranty period is twelve (12) months.  
At VOGT Hammer, VOGT TurboSpade, VOGT Air Lance, VOGT Soil Ae-
rator and VOGT Air Injector it can be extended to 24 months, through 
online registration wihin 14 days after purchase.

4. Warranty claims 
The purchaser must contact the seller of the product immediately if a 
problem occurs that the purchaser believes is covered by the limited 
product warranty. This contact must be made as quickly as possib-
le and within thirty (30) days of the problem occurring at the latest. 
The seller and/or manufacturer’s technical personnel will initially 
determine the type of problem, generally by telephone or email. The 
purchaser is obliged to provide the necessary information and carry 
out a routine investigation of causes so that the type of problem and 
subsequent procedure can be determined.

5. Repairs under warranty 
If the product is deemed to be defective during the warranty period, 
VOGT Baugeräte GmbH will decide whether to repair the product 
itself, have it repaired in an authorised service centre or replace the 
defective product. If the problem is not covered by the limited warran-
ty, VOGT Baugeräte GmbH is entitled to charge the purchaser for the 
fault diagnostic and repair.

6. Delivery conditions for repairs under warranty 
Devices that will be returned must be sent to VOGT Baugeräte GmbH 
or to another location authorised by VOGT Baugeräte GmbH and sui-
tably packaged for transportation at the purchaser’s expense. 
The transportation documents must include the following: 
 
- Name of the purchaser and contact details 
 
- Copy of the proof of purchase 
 
- Description of the problem
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1. Warranty for the repaired product 
The original warranty period applies for products covered by and re-
paired under warranty; the warranty period is not extended.

2. Warranty exemptions 
No warranty is offered for the following:

 − Defects due to normal wear, incorrect installation, non-intended 
use, misuse, negligence, incorrect product selection for the intended 
application by the purchaser, accidents, unsuitable compressed air 
quality or failure to perform required maintenance.

 − Costs for maintenance, configuration or commissioning.
 − Products that have been changed or modified without written per-

mission from VOGT Baugeräte GmbH.
 − Products that have been repaired during the warranty period by 

people who are not employees of VOGT Baugeräte GmbH or their 
authorised service centres.

 − Costs for other possible damage or loss, whether this occurs directly, 
indirectly, unintentionally, specifically or consequently, which results 
from the use or lack of a possibility to use the product.

 − Costs for telephone calls or use of other communication channels.
 − The use of the product under exceptional conditions that are consi-

dered to be the cause of excessive wear.
 − Defects that are caused by natural disasters.

©VOGT Baugeräte GmbH, Version 11/2020 ,all rights reserved.
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11�4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-konedirektiivi 2006/42/EY, liite II 1� A

Valmistaja
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Yhteisöön sijoittautunut henkilö, joka on valtuutettu kokoamaan olennaiset tekniset asiakirjat 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg

Koneen kuvaus ja tunnistaminen 

Tuote / valmiste VOGT Hammer / VOGT TurboSpaten / VOGT Soil Aerator / VOGT Air Injector

Tyyppi VH 10 / VH 10 Delta / VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / 
VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VTS 50 / VTS 60 / VBL / VAI

Sarjanumero alkaen 101

Toiminta Pneumaattinen käyttölaite työkaluille mekaanisten töiden suorittamiseen talonrakenta-
misessa sekä maa- ja vesirakentamisessa, saneerauksessa sekä materiaalien ilmastukses-
sa ja kuohkeuttamisessa. 

Täten vakuutetaan, että kone on yhdenmukainen kaikkien seuraavien EY-direktiivien ja -asetus-
ten yksiselitteisten määräysten kanssa:
2006/42/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17. päivänä toukokuuta 

2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (1)

2000/14/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8. päivänä toukokuuta 
2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä, julkaistu L 162/1, 3.7.2000

Sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien sijainti artikkelin 7 kohdan 2 mukaisesti:
EN ISO 11148-4:2012 Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 4: 

Iskevät ei-pyörivät käsikoneet (ISO 11148-4:2012)

EN ISO 12100:2010-11 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen 
(ISO 12100:2010)

EN ISO 15744:2008 Ei-sähkökäyttöiset käsikoneet. Melunmittausmenetelmä. Tekninen menetelmä (tarkkuus-
luokka 2) (ISO 15744:2002)

EN ISO 28927-10:2011 Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 10: Iskuporakoneet, iskuva-
sarat ja murtovasarat  (ISO 28927-10:2011)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi: 2000/14/EY Liite VI
Ilmoitettu laitos:  SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstädter Str. 20, D-09232 Hartmannsdorf
 
Äänitehotaso
EN ISO 3744:1995
ISO 7574-4:1985

VH10 VH 25 / VH 30 VH 50 / VH 50.18 / VH 60 / 
VH 60.18 / VTS 50 / VTS 60

mitattu 93,1 dB 98,6 dB 101,8 dB

taattu 95 dB 101 dB 105 dB

Weidenberg, 9.4.2020

Paikka, päiväys Allekirjoitus
Andreas Brehm
Toimitusjohtaja
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12 Spare parts

12�1 Spare parts list Precision in-line oiler Z 300

Pos� Description Item-No�

1 Plug with outside thread 3/8" 991 009

2 Hard PVC thread sealing ring 992 002

3 Aluminum front part 990 018

4 O-ring for viewing glass 990 012

5 Viewing glass 990 011

6 Aluminum rear part 990 019

7 Sealing plug with O-ring 990 013

8 O-ring for sealing plug 990 028

9 Flow rate regulator 990 014

10 Nozzle complete 990 015

11 Quick release coupling 3/8" 991 003

2 111 2 3 4 45 6 7 9 10
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12�2 Spare parts list Handles

1 2 3
4 5 6

8

7

8

8

7

9

9

9

7

8.1

8.1

8.2

8.2

6

6

11

11

13
5

5

10

12

8.3

8.38.1 8.2

Standard-Handle Delta-Handle T-Handle

8.3

Pos� Description

1 Standard-Handle 
complete (Pos. 4 - 9)

2 Delta-Handle  
complete (Pos. 5 - 10)

3 T-Handle 
complete (Pos. 5 - 9, 12, 13)

4 Hand piece, round with O-Ring

5 Valve spring

6 Valve with O-ring

7 Connecting nipple device side

8 Connecting hose with pressure relief valve 
complete-set (Pos. 8.1 - 8.3)

8.1 Anti-kink spring device side

8.2 Connecting hose

8.3 Pressure relief valve connecting side

9 Engaging lever with bolt

10 Connection fitting with O-Ring

11 Thread sealer, 50 ml
for gluing the T-handles and Delta-handles

12 Plug with O-Ring

13 Fastening screw

VH VH Delta VTS

030 011

130 011

160 090

030 012

025 014

025 015

025 017-6

025 017-4

025 017-1

025 017-3

025 017-5

030 018

130 012

861 013

160 012

150 070
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12�3 Spare parts list Sticks

VOGT Hammer

Device length
70 cm

90 cm 

110 cm 

130 cm 

Safety sticker VH

VH 25 / VH 25 Delta
VH 30 / VH 30 Delta 

vibration damped

VH 50 / VH 50�18 / 
VH 50 Delta /  

VH 50�18 Delta

VH 60 / VH 60�18 / 
VH 60 Delta /  

VH 60�18 Delta 
vibration damped

025 016-70 
Visible length stick: 269,5 mm 
Stick length compl.: 322,0 mm

030 016-70 
Visible length stick: 139,5 mm 
Stick length compl.: 192,0 mm

050 016-70 
Visible length stick: 235,0 mm 
Stick length compl.: 285,0 mm

060 016-70
Visible length stick: 96,0 mm 

Stick length compl.: 151,0 mm

025 016-90 
Visible length stick: 469,5 mm 
Stick length compl.: 522,0 mm

030 016-90
Visible length stick: 339,5 mm 
Stick length compl.: 392,0 mm

050 016-90 
Visible length stick: 435,0 mm 
Stick length compl.: 485,0 mm

060 016-90
Visible length stick: 296,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

025 016-110 
Visible length stick: 669,5 mm 
Stick length compl.: 722,0 mm

030 016-110
Visible length stick: 539,5 mm 
Stick length compl.: 592,0 mm

050 016-110 
Visible length stick: 635,0 mm 
Stick length compl.: 685,0 mm

060 016-110
Visible length stick: 496,0 mm 
Stick length compl.: 551,0 mm

025 016-130 
Visible length stick: 869,5 mm 
Stick length compl.: 922,0 mm

030 016-130
Visible length stick: 739,5 mm 
Stick length compl.: 792,0 mm

050 016-130
Visible length stick: 835,0 mm 
Stick length compl.: 885,0 mm

060 016-130
Visible length stick: 696,0 mm 
Stick length compl.: 751,0 mm

890 051 890 001

VOGT TurboSpade

Visible length

Stick length complete

Device length
50 cm

65 cm 

80 cm 

100 cm 

120 cm

Safety sticker VTS

VTS 50 VTS 60 vibration damped
150 080-10

Visible length stick: 130,0 mm 
Stick length compl.: 193,0 mm

160 080-08
Visible length stick: 15,0 mm 
Stick length compl.: 76,0 mm

150 080-25 
Visible length stick: 290,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

150 080-10 
Visible length stick: 130,0 mm 
Stick length compl.: 193,0 mm

150 080-40
Visible length stick: 430,0 mm 
Stick length compl.: 493,0 mm

150 080-25
Visible length stick: 290,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

150 080-60 
Visible length stick: 630,0 mm 
Stick length compl.: 693,0 mm

160 080-55 
Visible length stick: 490,0 mm 
Stick length compl.: 551,0 mm

150 080-80 
Visible length stick: 830,0 mm 
Stick length compl.: 893,0 mm

160 080-75 
Visible length stick: 690,0 mm 
Stick length compl.: 751,0 mm

890 002
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12�4 Spare parts list Rammer

with Low vibration damping 
VH 30 / VH 60 / VH 60�18 / VTS 60

with Low vibration damping 
VH 10

without Low vibration damping
VH 25 / VH 50 / VH 50�18 / VTS 50

1

2

3

4 6

6

7

7

8

8

9

9

95

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

5

VH 10 
 14 mm

VH 25 
 14 mm

VH 30 
 14 mm

VH 50 
 14 mm

VH 50�18 
 18 mm

VH 60 
 14 mm

VH 60�18 
 18 mm

VTS 50 
 18 mm

VTS 60 
 18 mm

025 060 050 060 050 060�18 150 100�18

030 060 060 060 060 060�18 060 060�18

010 060

025 020 050 020 050 020

Repair must be carried out by the manufacturer

025 021 050 021

025 022 050 022 150 022 050 022 150 022

025 023 050 023

010 025 025 025 050 025 150 025 050 025 150 025

025 061 050 061 050 061�18 050 061 050 061�18

010 024 025 024 050 024 150 024 050 024 150 024

010 026 025 026 050 026

010 027 025 027 050 027

010 029 025 029 050 029

Pos� Bezeichnung
1 Rammer complete moun-

ted (Pos. 3, 5 - 8, 10 - 13)

2 Rammer with low vib. damping 
compl. mounted (Pos. 4 - 8, 10 - 13)

3 Rammer VH 10 complete 
mounted

4 Screwed connection (stick 
fitting)

5 Low vibration damping 
complete

6 Copper gasket, (solid)

7 Piston

8 Housing

9 Tool holder

10 Housing with Tool holder 
mounted (Pos. 7, 8)

11 Ball set (3 pcs.)

12 Spring for clamping sleeve

13 Clamping sleeve (quick-
action ring)

14 Retaining ring
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12�5 Operating manual / Transport case

12�6 Spare parts list VOGT Soil Aerator

Pos� Description Art�-Nr�

1 Control valve complete (Pos. 2-4, 8) BL7 000

2 Fastening rope BL1 003

3 Quick release coupling 3/8" 991 003

4 Reduction 3/4" / 3/8" I20 007

5 Fastening lug BL1 004

6 Claw coupling 3/4" with rubber I40 016

7 Rubber ring for claw coupling 991 014

8 Aeration hose with screw fitting BL1 001

9 Release handle I92 003

10.1 Hose extension for VTS 50-80 / VTS 60-80 (not illustrated) BL2 001

10.2 Angle piece for VTS 50-50 / VTS 60-50 (not illustrated) BL2 002

1

1212

54 3

2

76

8

9

Pos� Description

1 Operating manual

2 Transport case

VH 10  
Device length up to 

40 cm

VH  
Device length up 

to 90 cm

VH  
Device length 110 up 

to 130 cm 

VH Delta 
Device length up to 

90 cm

VTS 
Device length up 

to 90 cm

890 008

0XX 030-40 0XX 030-60 0XX 030-100 0XX 035-90
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12�7 Spare parts list VOGT Air Injector

Pos� Description Art�-Nr�

1 Remote control complete (Pos. 2, 3, 5 - 7, 2x9) AI7 000

2 Ball valve with wing grip 3/4" IG/AG I30 005

3 Claw coupling 3/4" with rubber I40 016

4 Rubber ring for claw coupling 991 014

5 Precision in-line oiler without connections 990 022

6 Quick release coupling 3/8" 991 003

7 Hand protection AI1 003

8.1 Injection hose for VTS 50-50 / VTS 60-50 AI7 001

8.2 Injection hose for VTS 50-65 / VTS 60-65 AI7 002

8.3 Injection hose for VTS 50-80 / VTS 60-80 AI7 003

9 Fixing clamp for T-Handle I83 002

Air InjectorAir Injector

1 1
2

2

9 9

6

3

3

4

4
5

7

8

7
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12�8 Spare parts list Injection unit

YouTube Manual: Change injection 
unit

 

YouTube Manual: Change injection 
tube

2

3

4

6

7

5

1

Pos� Description Art�-Nr�
1 Conical holder l = 95 mm KH 95.18

2 Injection connection Set I19 001

3 Injection connection I19 009

4 Clamping element with spacer ring I19 006

5 Clamping nut I19 005

6.1 Rubber protection cap large I19 002

6.2 Rubber protection cap small 035 240

Length Two-sided opened One-sided opened
50 cm I10 050 I15 050

65 cm I10 065 I15 065

80 cm I10 080 I15 080

95 cm I10 095 I15 095

110 cm I10 110 I15 110

140 cm I10 140 I15 140

170 cm I10 170 I15 170

200 cm I10 200 I15 200

Pos� 7 Injection tube
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13 Assembly Instructions

13�1 Attaching the scraper to the M 5000/M 5000�18  
scraper holder

YouTube Manual: Mounting Scraper holder

Scraper must rest
on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000.18

Fertig montiert:

Schaber

Mounted:

Frankenklinge

Scraper

Carriage bolt

Reinforcing sheet metal

retaining lock nut

Reinforcing sheet metal for Scraper

Mounting devices 2x Coach bolt, 2x retaining lock nut
Locking plate

100 - 120mm width
160 - 300 mm width

902 004
902 005
902 008
902 002

Scraper /
Frankenklinge
CAUTION: beveled side below!

Place scraper on the
scraper holder.

Place reinforcement
plate on top.

Insert carriage
screws.

Ensure that the
scraper directly

touches the 
scraper holder.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

10
0°

180°

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Locking plate
optional
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13�2 Attaching the double/cross blade holder and scraper  
to the M 5000/M 5000�18 scraper holder

13�3 Assembling the B 55 cross blade

Locking plate
optional

Carriage bolt
Scraper must rest

on the edge
Scraperholder M 5000 / M 5000.18

cross blade holder
with cross blade

retaining lock nut

Mounting devices for double/cross blade holder
on scraper holder
2x carriage bolt, 2x retaining lock nut
Locking plate

902 004
902 005
902 016
902 002

Scraper
CAUTION: beveled side below! Mounted:

Scraper with
cross blade holder

Scraper with
dounble cross

blade holder

Place double cross blade 
holder and scraper on 

the scraper holder.

Insert carriage
screws.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Align the double cross 
blade holder

parallel to the scraper.

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

10
0°

180°

Shoulder bolt screw

Sl
ig

ht
ly

 lo
os

en
 th

e 
nu

t f
or

in
st

al
la

tio
n.

M
ut

te
r 

zu
m

 E
in

ba
u

et
w

as
 lo

ck
er

n

Cross blade holder

Retaining lock shim
nut

Mounting devices Cross blade in Cross blade holder
1x Socket screw, 2x Retaining lock shim, 2x Nut
(by Double cross blade holder, order 2 x 902 017)

902 004
902 005
902 017

Cross blade
CAUTION: Danger of injury

Shoulder bolt screw

Socket screw

Cross blade

Cross blade

Nut

Double cross blade holder

Nut

Retaining lock shim

Retaining lock shim

Insert the cross
blade into the

cross blade holder.

Pat in with the
hammer until the

stop.

The cross blade
must lie flush

against the scraper.

Insert the shoulder 
bolt screw through the

cross blade and
cross blade holder.

Tighten with a 
wrench

(10mm) and Allen
key (4mm).

Assembly Instructions
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13�4 Attaching the parquet wedge and Frankenklinge blades 
to the M 5000/M 5000�18 scraper holder

 

13�5 Attaching the devlection device and scrapers to the  
M 5000/M 5000�18 scraper holder

10
0°

180°

Parquet wedge

Retaining lock
nut Scraper holder M 5000 / M 5000.18Scraper must rest

on the edge

Frankenklinge

Holding plate with pressed-in 
screws

 
Mounting devices 1x Holding plate, 1x Reinforcing sheet metal, 2x Retaining lock nut

902 060

Mounted:

Parquet wedge
with Frankenklinge

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the Frankenklinge 
blade on to the
threaded pins.

Push the parquet
wedge on to the
threaded pins.

Tighten retaining lock 
nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

10
0°

180°

Deflection device Scraper must
rest on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000.18Reinforcing sheet
meta

Retaining lock
nut

Schaber

Scraper
CAUTION: beveled side below!

Holding plate with pressed-in 
screws

Scraper with
Deflection device

 
Mounting devices 1x Holding plate, 1x Reinforcing sheet metal, 2x Retaining lock nut

902 020

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the scraper
on to the holding

plate.

Push the deviator
device on to the

holding plate.

Push the reinforcement 
plate (black plate) on to 

the threaded plate.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Mounted:
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13�6 Attaching scrapers to the M 5000 scraper holder,  
assembly from below

13�7 Assembling the cone holder in the conical receiver

10
0°

180°

Retaining lock nut

Scraper
CAUTION: beveled side below!

Reinforcing sheet metal
(black plate)
from 160 mm wigth: large
Reinforcing sheet 

Scraper must rest
on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000.18

Fertig montiert:

Schaber

Holding plate with pressed-in 
screws

Fertig montiert:

Schaber mit 
Umlenkvorrichtung 

Mounting devices 1x Holding plate, 1x Reinforcing sheet metal, 2x Retaining lock nut

902 020

Mounted:

Scraper till 120 mm

Scraper from 160 mm

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the scraper
on to the threaded

pins.

Push the large
reinforcement plate

(160 scraper and above) on 
to the threaded pins.

Push the small
reinforcement plate
(black plate) on to

the threaded plate.

Tighten retaining lock 
nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

1. Insert the cone holder into the chisel holder.

2. Insert the cone holder into the chisel receiver.

3. Align the cone position with the T-handle

4. Put the VOGT compressed air equipment into ope-
ration (see Sections 3 and 4).

5. Let the equipment run briefly, the cone holder will 
drive itself in automatically

YouTube Manual: mount / loosen 
cone holder
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14 Tools and accessories

 

14 18l/b [mm]

300/100

120/100

120/160

120/120

120/200

M 5000

B 100 S

B 160 S

B 120 S

B 200 S

M 5000.18Scraper holder

Scraper

curved, with fastening set 902 011

concrete on level surface, coverings,
thin concrete, sprayed asbestos, bonded
tiles, adhesives- and concrete remains,
protrusion, road markings

bitumen, adhesive, paints, knifing filler
and remains, PVC-, CV-, linoleum- and
rubber floors, cork, needle felt, carpets

Example of application  Tool

bevelled

300/80

300/100

M 408 UP M 408.18 UP

M 410 UP M 410.18 UP

Delta-P-knife lime- and gypsum plaster, parquet, laminat,
bitumen, strong tiles, natural-stone boards,
magnesit bounded wood-wool building 
slab, gypsum plaster boards, lathing

curved 
with sharpening below

14 l = 260
 18 l = 300

M 100 M 100.18concrete, rock, lime-sand brickworkMoil point

 260/25 M 200 M 200.18concrete, rock, brickwork bonded screed, 
tiles in mortar bed, cement plaster

Flat chisel

200/120 B 120 LFFrankenklinge cutting PU-elastic adhesive parquet
and laminate floors, ship´s decks and
facade claddings

260/60

14 260/40
 18 300/40

M 340 M 340.18

M 360 M 360.18

Wide chisel

cement- and lime-cement plaster

tenacious plaster, brickwork, tiles
in mortar bed, swimming screed

l = 430
b = 140

GA 140 H GA 140.18 HDigging spade universal, hardly loosening soil

180/80
l = 220

120/120
l = 220

V 6080 H V 6080.18 H

V 1120 H V 1120.18 H

Tamping plate 
half-round

quadratic

compacting around a canalisation
entrance and underground 
hydrant

compacting soil, concrete, wet mix 
macadam and filling material
further sizes on request deliverable

l = 20 Z 100Metal hose
drum

PU-air hose 10x14,5 complete
with connections and bend protection

Z 300

Z 500

Z 400

Precision
in-line oiler
VOGT special-oil

Pressure
controller

“maintenance unit” for VH / VTS,
lubricates device and chisel input

not resinating -
for constant maximum power of impact

with manometer metal protection, standard connection,
adjustable by 0,5 - 10 bar

You can find our complete overview of tools, compressors and accessories in
our product catalog or at www.vogt-tec.de

l = 430
b = 175

l = 470
b = 85/120

GA 175 H GA 175.18 H

GTA 85 H GTA 85.18 HClay spade

universal, easily loosening soil

small, for clay- and loam soil 

Z 200Adapter 3/4“ to standard connection
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Geo Injector mini

Geo Injector maxi

Geo Injector pro

Geo Injector fluid

VOGT soil aeration- and injection technology
to loosen compacted soils and to inject soil additives. 

This vitalises trees and removes waterlogging.

The effective entry into the soil
aeration- and injection technology

The compact middle class for the
soil aeration and injection technology

The powerful professional device for
soil aeration and injection technology

The professional technology for the 
liquid injection and soil aeration
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Käyttöohje
Käyttöohje on saatavana monena muuna 
kieliversiona mediateekistä.

Bayreuth

Olemme tavattavissa:
Ma−to  kello 7.30-17.00
Pe  kello 7.30-15.00

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg
   +49(0)92 78-774 33-0
   +49(0)92 78-774 33-11
info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de
    facebook.com/vogtbaugeraete
    youtube.com/vogtbaugeraete
    instagram.com/vogt_tec


