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1 O tomto provozním návodu

Dříve než budete přístroj poprvé obsluhovat nebo pokud jste pověřeni 
jinými pracemi na přístroji, musíte si přečíst tento provozní návod.

Dodržujte zejména kapitolu 3 „Všeobecné bezpečnostní předpisy“.

1�1 Všeobecně

Tento návod by vám měl usnadnit seznámení se s přístrojem a využívat 
možnosti jeho použití v souladu s určením. 
Provozní návod obsahuje důležité pokyny pro bezpečné a odborné použí-
vání přístroje.

Provozní návod

 � si musí přečíst a aplikovat každá osoba, která je pověřena pracemi 
s přístrojem na stlačený vzduch (pneumatickým nářadím).

 � Musí být uložen na takovém místě, aby byl kdykoliv přístupný pro 
všechny uživatele. Doporučujeme vozit návod v přepravním kufru pro 
přístroj na stlačený vzduch.

 � Při předání přístroje na stlačený vzduch třetí osobě ho předejte i se 
všemi potřebnými dokumentacemi.

Dodržování pomáhá:

 � Zamezit nebezpečím.

 � Snižovat náklady na opravy a doby výpadku.

 � Zvyšovat spolehlivost a životnost přístroje.

Kromě tohoto provozního návodu se musí rovněž dodržovat předpisy 
k prevenci úrazů a k ochraně životního prostředí platné v zemi uživatele a 
v místě nasazení.

Platnost návodu
Tento provozní návod platí pro následující přístroje na stlačený vzduch:

 � VOGT Air Lance VL 3,5

 � VOGT Air Lance VL 3,5 S

 � VOGT Air Lance VL 3,5 K
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1�2 Použité značky a symboly

Pokyny k úkonům jsou rozděleny na:

 � Kroky úkonů

 � Uživatelské rady pro optimální využití

Každá informace je označena nějakým symbolem:

Symbol Význam

1�

2�

3�

Kroky úkonů: Tyto kroky úkonů jsou očíslované a musí se 
postupně provádět v uvedeném pořadí.

OZNÁMENÍ Uživatelská rada: Dodatečné informace k optimálnímu 
využití výrobku.

1�3 Uspořádání výstražných upozornění

Signální 
slovo

Použití při��� Možné následky, pokud 
nebude dodrženo výstražné 
upozornění:

NEBEZPEČÍ Škody na zdraví 
(bezprostředně hrozící 
nebezpečí)

Smrt nebo nejtěžší úrazy!

VAROVÁNÍ Škody na zdraví 
(možná nebezpečná 
situace)

Smrt nebo nejtěžší úrazy!

UPOZOR-
NĚNÍ

Škody na zdraví Lehké nebo drobné úrazy!

POZOR Materiální škody Škody na přístroji a jeho okolí

Výstražná upozornění mají následující strukturu:

 � Výstražná značka se signálním slovem podle stupně výstrahy

 � Druh nebezpečí (popis nebezpečí)

 � Následky nebezpečí (popis následků nebezpečí)

 � Odvrácení nebezpečí (opatření k zamezení nebezpečí)

Druh nebezpečí

Následky nebezpečí

 ¾ Odvrácení nebezpečí

NEBEZPEČÍ
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2 Komponenty a nástroje

2�1 Systémové komponenty a nástroje

VOGT Air Lance vyfukuje urychlený proud vzduchu zvýšenou rychlostí. 
Slouží k:

 � rychlému, efektivnímu odkrývání kořenů a inženýrských vedení.

 � čištění do hloubky pórů bez použití vody.

Proud vzduchu je dostatečně silný k tomu, aby bez problémů odkryl in-
ženýrská vedení. Při odkrývání kořenového systému se nepoškodí jemné 
vlasové kořínky rostlin. 
 
VOGT Air Lance je k dispozici ve třech variantách. Liší se délkou a materiá-
lem trubky tyče.

VOGT Air Lance VL 3,5

VOGT Air Lance VL 3,5 disponuje ovládacím tělesem s namontovanou trub-
kou tyče, nasunovacím pryžovým ochranným kloboučkem a šroubovacím 
standardním tryskovým nástavcem s tryskou.

Trysky přizpůsobené pracovnímu výkonu jsou k dostání pro různé třídy 
kompresorů.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
VOGT Air Lance VL 3,5 S disponuje trubkou tyče vyrobenou z plastu zesí-
leného skelnými vlákny. Tento působí jako ochranná izolace, takže s VL 
3,5 S lze pracovat také v blízkosti poškozených elektrických vedení a jiných 
zařízení vedoucích proud.

Trysky přizpůsobené pracovnímu výkonu jsou k dostání pro různé třídy 
kompresorů.

Pryžový ochranný 
klobouček

Standardní tryskový 
nástavec s tryskou

Tryska

Trubka tyče s úchop-
nou částí

Trubky tyče z plastu zesíleného skelnými vlákny (sklolaminá-
tu) s úchopnou částí a s pryžovým ochranným kloboučkem

Ovládací těleso

Ovládací těleso
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

VOGT Air Lance VL 3,5 K je obzvláště krátkou verzí VOGT Air Lance. Dis-
ponuje všemi vlastnostmi VOGT Air Lance VL 3,5, pro nasazení v těsných 
oblastech je však vybavena obzvláště krátkou trubkou tyče a tryskou.

Nástroj / Komponenty

Pro přizpůsobení provoznímu prostředí jsou k dispozici různá rozšíření.

Ovládací prvky VOGT Air Lance

1. Spouštěcí páčka

Spouštěcí páčka slouží ke spouštění VOGT Air Lance. Po dobu stisknutí 
spouštěcí páčky proudí ven stlačený vzduch.

2. Uzavírací kohout

Částečným otevřením uzavíracího kohoutu lze přizpůsobit průtok a tím i 
intenzitu vzduchového paprsku. Uzavírací ventil musí být zcela uzavřený 
po dobu, co se tyč nepoužívá.

1

2

Zahnutý tryskový 
nástavec s tryskou

Standardní tryskový 
nástavec s tryskou

Prodlužovací trubky v růz-
ných délkách

Tryska 360°

Prodlužovací trubky 
z plastu zesíleného skel-
nými vlákny (sklolaminátu) 
v různých délkách

Trysky v různých prove-
deních

Tryskací nástavec

Rozstřikovací nástavec Pružný 
prodlužovací díl

Pryžový ochranný 
klobouček

Tryska
Krátká trubka tyče 
s úchopnou částí

Ovládací 
těleso
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Adaptér VOGT tryskací nástavec

VOGT tryskací nástavec doplňuje VOGT Air Lance o nasávací zařízení pro 
abrazivo. Toto je nasáváno přes hadicové vedení a přimícháváno do unika-
jícího stlačeného vzduchu. Tak lze beze zbytku odstranit dokonce i povla-
ky držící extrémně urputně na površích jako graffiti, asfalt nebo barevné 
nátěry.

Adaptér VOGT rozstřikovací nástavec

VOGT rozstřikovací nástavec doplňuje VOGT Air Lance o nasávací zařízení 
pro kapaliny. Tyto jsou nasávány přes hadicové vedení a přimíchávány do 
unikajícího stlačeného vzduchu. Speciální tryska zajišťuje jemné rozprašo-
vání a rovnoměrné rozdělení.

2�2 Identifikace přístroje

Pro identifikaci se na přístroji nacházejí následující informace:

1. Výrobce

2. Rok výroby

3. Sériové číslo 
 
 

1

32
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3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

3�1 Zásady

Přístroj se smí používat jen v technicky bezvadném stavu.

V případě poruch, závad a v případě změn provozního chování přístroj na 
stlačený vzduch (pneumatické nářadí) okamžitě zastavte a nechte odstranit 
poruchu�

3�2 Použití v souladu s určením

VOGT Air Lance je jako přístroj držený v ruce určen k

 � šetrnému odkrývání inženýrských vedení, kořenů stromů nebo keřů 
pomocí stlačeného vzduchu

 � suchému čištění pomocí stlačeného vzduchu

 � suchému čištění pomocí abraziva v kombinaci s VOGT tryskacím ná-
stavcem

 � mokrému čištění pomocí směsi vzduchu a kapaliny v kombinaci s VOGT 
rozstřikovacím nástavcem

 � vynášení/rozprašování kapalin pomocí směsi vzduchu a kapaliny 
v kombinaci s VOGT rozstřikovacím nástavcem

3�3 Předpokládané chybné použití

Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu nebo ve výbušné atmosféře. 

3�4 Bezpečnostní předpisy

Všeobecné pokyny

U veškerých prací s přístroji na stlačený vzduch musí být zajištěno dosta-
tečné osvětlení.

Používání v oblastech/atmosféře s nebezpečím výbuchu je zakázáno. Při 
používání mohou vznikat zápalné zdroje ve formě jisker, horkých povrchů 
atd., čímž může být způsoben výbuch.

Tento provozní návod obsahuje základní informace o jeho bezpečném 
používání a o zbytkových rizicích, jež se mohou při používání vyskytnout. 
Uživatel nebo zaměstnavatel uživatele musí pro plánované použití posou-
dit specifická rizika a učinit opatření ke snížení rizika a k ochraně zdraví. 
Bezpečnostní předpisy obsažené v návodě je třeba při používání neustále 
dodržovat.
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Na VOGT Air Lancei se nesmí provádět žádné změny. Změny mohou snižo-
vat účinnost bezpečnostních opatření a zvyšovat rizika pro obsluhu.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Během prací s přístroji na stlačený vzduch (s pneumatickým nářadím) se 
musí zásadně používat následující osobní ochranné pracovní prostředky:

 � Bezpečnostní obuv

 � Ochranné rukavice

 � Ochranné brýle

 � Obličejový štít

 � Ochrana sluchu

 � Ochranná přilba (při práci nad hlavou)

Při přepravě

Dbejte na to, aby se přístroj na stlačený vzduch nacházel zásadně ve sta-
bilní poloze, a byl chráněn před převrácením a spadnutím. Ke skladování 
po ukončení práce a k přepravě na větší vzdálenosti používejte dostupný 
přepravní kufr nebo srovnatelný box.

Během provozu

Je třeba uzavřít zdroj stlačeného vzduchu, odtlakovat vzduchovou hadici a 
VOGT Air Lance je třeba odpojit od přívodu stlačeného vzduchu:

 � Když se nepoužívá.

 � Před výměnou nástrojů nebo dílů příslušenství.

 � Před prováděním oprav.

Uklouznutí, klopýtnutí a pád jsou hlavními příčinami úrazů na pracovišti. 
Dávejte pozor u povrchů, jež se mohly stát kluzkými používáním přístroje, 
a na nebezpečí klopýtnutí podmíněné vzduchovou hadicí.

Pro různé práce používejte vždy vhodné příslušenství, abyste zabránili 
přetěžování těla. Pro různé práce jsou k dispozici různé délky trubek tyče, 
příslušenství a osobní ochranné pracovní prostředky.

VOGT Air Lance vždy používejte s pryžovým ochranným kloboučkem. Po-
škozené nebo opotřebené pryžové ochranné kloboučky je třeba okamžitě 
vyměnit. 
Pryžové ochranné kloboučky budou v krátké době k dostání jako náhradní 
díly (035 240).

Spojky s ozubem na hadici na stlačený vzduch se musí zajistit hadicovými 
pojistkami. Hadicová pojistka zabrání mrskání konce hadice při neúmysl-
ném rozpojení spojky pod tlakem.

Uzavírací kohout VOGT Air Lance vracejte po ukončení práce zásadně zpět 
do uzavřené polohy, abyste zamezili nekontrolovanému vytrysknutí stlače-
ného vzduchu.

V neznámém provozním prostředí postupujte opatrně. Mohou se vyskyto-
vat rizika od skrytých, poškozených předmětů vedoucích proud. „Standard-
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ní tyč“ (typ 3,5 / 3,5 K) není izolována proti kontaktu se zdrojem elektric-
kého proudu! Používejte tyč izolovanou proti napětí (typ 3,5 S), pokud je 
třeba počítat s poškozenými předměty vedoucími proud. Při použití jiné 
varianty VOGT Air Lance se v pracovním prostoru nesmí nacházet poškoze-
ná vedení nebo předměty vedoucí proud. 

Dbejte na správnou manipulaci se stlačeným vzduchem a s pneumatickými 
komponentami přístrojů na stlačený vzduch (pneumatického nářadí):

 � Nikdy nemiřte proudem vzduchu a nástrojem na sebe nebo na jiné 
osoby a zvířata.

 � Hadicová vedení mrskající se kolem sebe mohou způsobit vážná 
zranění. Proto vždy zkontrolujte, zda jsou hadice a jejich upevňovací 
prostředky nepoškozené a zda se neuvolnily.

 � Zajistěte, aby nebyl překročen uvedený provozní tlak.

 � VOGT Air Lance nikdy nepřenášejte nebo natahejte za hadici.

Při použití VOGT tryskacího nástavce

Při práci s VOGT tryskacím nástavcem je třeba používat vhodné osobní 
ochranné pracovní prostředky. K nim patří obličejový štít, ochrana očí a 
dýchacího ústrojí, ochranné rukavice, ochranná obuv i protinárazový oděv 
pokrývající ramena a tělo.

Konkrétně vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) je třeba 
stanovit v závislosti na metodě tryskání a na provozovateli/uživateli tyče a 
dát je k dispozici obsluze/uživateli tyče.

Pro Německo: 
V předpisu DGUV 100-500 „Provozování pracovních prostředků“ jsou 
v kapitole 2.24 „Práce s tryskacími zařízeními (tryskací práce)“ definovány 
potřebné OOPP v závislosti na metodě tryskání.

Při použití VOGT rozstřikovacího nástavce

Při práci s VOGT rozstřikovacím nástavcem je třeba používat vhodné osob-
ní ochranné pracovní prostředky. K nim patří obličejový štít, ochrana očí a 
dýchacího ústrojí, ochranné rukavice, ochranná obuv i protinárazový oděv 
pokrývající ramena a tělo.

Konkrétně vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) je třeba 
stanovit v závislosti na rozstřikované médium a na provozovateli/uživateli 
tyče a dát je k dispozici obsluze/uživateli tyče.
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3�5 Zbytková rizika

Hluk
Působení vysoké hladiny hluku může v případě nedostatečné ochrany 
sluchu vést k trvalému poškození sluchu a jiným problémům, jako je např. 
tinitus (zvonění, hučení, pískání nebo bzučení v uchu). Provozovatel musí 
provést posouzení rizik v souvislosti s těmito riziky a učinit opatření ke 
snížení hluku a k ochraně zdraví. Řiďte se následujícími body:

 � VOGT Air Lance na stlačený vzduch je třeba provozovat a udržovat pod-
le doporučení v tomto návodu.

 � Dbejte na dodatečné snižování úrovně hluku na pracovišti.

 � Používejte prostředky k ochraně sluchu podle instrukcí vašeho zaměst-
navatele a / nebo podle předpisů pro bezpečnost práce a ochranu 
zdraví.

Prachy a výpary
Při použití tyče k suchému čištění / otryskávání pískem se mohou uvolňo-
vat mírně toxické (zdraví škodlivé), toxické, velmi toxické, karcinogenní, 
teratogenní nebo mutagenní látky z provozního prostředí / z čištěných 
předmětů. Provozovatel musí provést posouzení rizik v souvislosti s těmito 
riziky a učinit opatření k znemožnění vzniku škodlivých látek, tyto zachytá-
vat a odvádět a / nebo dát k dispozici osobní ochranné pracovní prostřed-
ky. Řiďte se následujícími body:

 � Do posouzení rizik se musí zahrnout prach vznikající při používání a 
stávající prach, jenž se možná zvíří.

 � Pokud vzniká prach nebo výpary, spočívá hlavní úkol v kontrole na 
místě jejich uvolňování.

 � VOGT Air Lance na stlačený vzduch je třeba provozovat a udržovat pod-
le doporučení v tomto návodu.

 � Řiďte se bezpečnostními listy pro použité provozní látky.

 � Používejte prostředky k ochraně dýchání podle instrukcí vašeho za-
městnavatele a / nebo podle předpisů pro bezpečnost práce a ochranu 
zdraví.

Odmrštění předmětů
Během práce mohou být odmrštěny předměty, prach, materiály, neupev-
něné obrobky nebo samotná tyč:

 � Je třeba zajistit, aby byl opracovávaný díl nebo obrobek bezpečně 
upevněný.

 � Je třeba vždy používat rázuvzdornou ochranu očí. Stupeň ochrany by 
se měl pro každý případ použití posuzovat samostatně.

 � U práce nad hlavou je třeba nosit ochrannou přilbu.

 � Posuďte rovněž rizika pro ostatní osoby v okruhu místa použití a učiňte 
odpovídající bezpečnostní opatření.
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3�6 Kvalifikace personálu

Obsluha má následující kvalifikaci:

 � Je plnoletá a plně tělesně i duševně způsobilá, a musí být fyzicky schop-
na manipulovat s velikostí, hmotností a s výkonem přístroje.

 � Přečetla si bezpečnostní pokyny a části provozního návodu relevantní 
pro obsluhu, porozuměla jim a dodržuje je.

Autorizovaný personál údržby má následující kvalifikace:

 � Je plnoletý a plně tělesně i duševně způsobilý.

 � Přečetl si bezpečnostní pokyny a části provozního návodu relevantní 
pro údržbu, porozuměl jim a dodržuje je.

 � Je seznámen s bezpečnostními koncepty a bezpečnostními pravidly 
v oblasti tlakovzdušné techniky.

 � Dokáže rozpoznat možná nebezpečí v oblasti tlakovzdušné techniky a 
díky bezpečnému jednání zabránit úrazům osob a materiálním ško-
dám�

 � Má patřičné vzdělání a oprávnění, které ho činí způsobilým k bezpečné-
mu provádění údržby těchto přístrojů na stlačený vzduch.

3�7 Bezpečnostní nálepka

Na ovládacím tělese přístrojů na stlačený vzduch se nachází následující 
nálepka:

Nálepka musí být vždy v čitelném stavu. Odpadlé, poškozené nebo nečitelné 
nálepky se musí neprodleně vyměnit! Nálepky si lze vyžádat jako náhradní díl.

Symbol Význam
1 Používejte ochranu sluchu
2 Používejte ochranu nohou
3 Řiďte se návodem
4 Používejte ochranu rukou
5 Používejte ochranu očí

1 2 3 4 5
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4 Přeprava

VOGT přístroje na stlačený vzduch se přenáší na místo použití. Doporu-
čujeme využívat k tomu VOGT přepravní kufr dostupný jako příslušenství 
nebo srovnatelnou přepravní pomůcku. Přepravní kufr poskytuje místo 
pro přístroj na stlačený vzduch, pro nejdůležitější příslušenství, provozní 
návod a popřípadě pro další dokumenty.

Při přepravě ve vozidle dbejte na to, aby byl VOGT přístroj na stlačený 
vzduch zajištěný proti sesmeknutí, převrácení, kutálení sem a tam a spad-
nutí. Použitý přepravní kufr by měl být zásadně dobře uzavřený.

OZNÁMENÍ: VOGT Air Lance VL 3,5 S se dodává bez přepravního kufru.



Uvedení do provozu

16
Změny vyhrazeny

Poradenství:
+49-92 78-774 33-0

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

CZ edition 2022/06VL Překlad původního provozního návodu

5 Uvedení do provozu

Před zahájením práce s vaší VOGT Air Lanceí se tato musí složit dohroma-
dy a propojit s vhodným zdrojem stlačeného vzduchu.

5�1 Montáž VOGT Air Lance

Před použitím se musí VOGT Air Lance smontovat. Přesný postup se liší 
v závislosti na typu VOGT Air Lance:

Vymrštěné díly nebo neúmyslné spuštění!

Těžký tělesný úraz!

 ¾ Zavřete uzavírací kohout VOGT Air Lance před 
tím, než zahájíte montáž nebo výměnu nástrojů / 
komponent.

 ¾ Zkontrolujte pevné usazení šroubových spojů.

VL 3,5 a VL 3,5 K
1. Nasuňte pryžový ochranný klobouček na trubku tyče.

2. Našroubujte (v závislosti na účelu použití a vybavení):

 − standardní tryskový nástavec s tryskou na trubku tyče.
 − zahnutý tryskový nástavec s tryskou na trubku tyče.
 − trysku na trubku tyče.
 − prodlužovací trubku s našroubovanou tryskou na trubku tyče.

VL 3,5 S
1.  Našroubujte (v závislosti na účelu použití a vybavení):

 − standardní tryskový nástavec s tryskou na trubku tyče.
 − zahnutý tryskový nástavec s tryskou na trubku tyče.
 − trysku na trubku tyče.
 − prodlužovací trubku s našroubovanou tryskou na trubku tyče.

VAROVÁNÍ
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5�2 Montáž VOGT Air Lance s VOGT tryskacím nástavcem

Při používání VOGT tryskacího nástavce dbejte na to, aby bylo abrazivo 
suché a bez hrudek. Vlhké abrazivo hrudkovatí a je tak častou příčinou pro-
vozních poruch. Maximální zrnitost 1,5 mm.

Při montáži VOGT Air Lance s VOGT tryskacím nástavcem postupujte pro-
sím následujícím způsobem:

1. Nasuňte pryžový ochranný klobouček na trubku tyče.

2. Našroubujte VOGT tryskací nástavec na trubku tyče.

3. Sací trubku se sací hadicí zasuňte do abraziva (tryskacího prostředku).

5�3 Montáž VOGT Air Lance s VOGT rozstřikovacím nástav-
cem 

Při montáži VOGT Air Lance s VOGT rozstřikovacím nástavcem postupujte 
prosím následujícím způsobem:

1. Nasuňte pryžový ochranný klobouček na trubku tyče.

2. Našroubujte VOGT rozstřikovací nástavec na trubku tyče.

3. Sací trubku se sací hadicí zasuňte do zásobní nádoby kapaliny.

5�4 Provedení zdroje stlačeného vzduchu

Přívod stlačeného vzduchu (např. z kompresoru) musí splňovat následující 
předpoklady:

 � Jen neolejovaný stlačený vzduch bez kondenzátu. Popřípadě použijte 
jednotku k úpravě stlačeného vzduchu.

 � Rozsah pracovního tlaku od 3 do 10 bar (43–145 psi). 
Pro různé opracovávané materiály jsou doporučovány různé pracov-
ní tlaky. Obecně platí, že čím menší je odpor materiálu, tím menší je 
doporučovaný provozní tlak.

 � Efektivní kapacita minimálně 2 500 l / min až 3 400 l / min (standardně). 
V případě odlišné kapacity se musí použít přizpůsobená tryska.
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Připojení zdroje stlačeného vzduchu

Takto propojíte svoji VOGT Air Lance se zdrojem stlačeného vzduchu:

1. Zajistěte spojovací spojku pomocí hadicové pojistky (I91 011).

2. Zkontrolujte, zda je uzavírací kohout VOGT Air Lance uzavřený.

3. Propojte zdroj stlačeného vzduchu (např. kompresor) a ovládací těleso 
pomocí vhodné hadice. Dbejte zejména na správné usazení spojek 
s ozubem. Potřebujete hadici pro přívod vzduchu s vnitřním průmě-
rem minimálně 3/4 palce.

4. Otevřete přívod stlačeného vzduchu na zdroji stlačeného vzduchu.

5. Zkontrolujte hadice a spojky z hlediska těsnosti. V případě netěsností 
přerušte přívod stlačeného vzduchu a hadici okamžitě vyměňte!

Výběr provozního tlaku

Provozní tlak se nastavuje přímo na zdroji stlačeného vzduchu nebo pomo-
cí vřazeného regulátoru tlaku (Z 410).
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6 Bezpečné používání

VOGT přístroje na stlačený vzduch (pneumatické nářadí) vám umožňují 
rychlý způsob práce šetřící síly. Avšak z výkonného pneumatického nářadí 
plynou základní nebezpečí. Dodržujte informace v kapitole 3 „Všeobecné 
bezpečnostní předpisy“ a následující pokyny pro bezpečné používání VOGT 
přístrojů na stlačený vzduch.

Všeobecné pokyny
Při práci držte VOGT Air Lance na stlačený vzduch vždy oběma rukama, 
jednou rukou za úchopnou část trubky tyče a druhou rukou za ovládací 
těleso.

Pro práci s VOGT Air Lanceí zaujměte pohodlný postoj, dbejte na bezpečné 
držení a zabraňte nepříznivým polohám nebo takovým, u kterých je obtíž-
né udržet rovnováhu. Během dlouho trvající práce byste měli měnit držení 
těla, což může pomoci nepříjemnostem a únavě.

Při používání přístroje mohou být ruce obsluhy vystaveny rizikům, jako je 
např. udeření, pořezání, odřeniny, chlad a teplo. Noste vhodné rukavice 
k ochraně rukou.

Obsluha musí být fyzicky schopna manipulovat s velikostí, hmotností a 
s výkonem přístroje.

Pokud by byl přívod stlačeného vzduchu nečekaně přerušen, pusťte oka-
mžitě spouštěcí páčku.

Pokud pociťujete symptomy jako např. trvalou nevolnost, potíže, tlukot 
srdce, bolest, mravenčení, hluchotu, pálení nebo strnulost, neměli byste 
tyto varovné příznaky ignorovat. Přerušte práci, informujte svého zaměst-
navatele a konzultujte potíže s lékařem.

Pracovní přestávka
U pracovních přestávek dodržte následující body:

 � Před odložením přístroje na stlačený vzduch zavřete uzavírací kohout, 
abyste zamezili jeho neúmyslnému spuštění.

 � Zajistěte, aby přístroj na stlačený vzduch ležel / stál stabilně, nemohl se 
převrátit nebo spadnout.

Ukončení práce
Po ukončení práce dodržte následující body:

 � Přerušte přívod stlačeného vzduchu.

 � Vypusťte z hadice zbytkový vzduch stisknutím spouštěcí páčky.

 � Zavřete uzavírací kohout a odpojte hadici bez tlaku.
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Obsluha VOGT Air Lance

Vysokého výkonu dosáhnete jen tehdy, pokud je vzduch z kompresoru 
správně dávkován a probíhá správně technika obsluhy VOGT Air Lance. 
Maximálně důležitý je úhel, pod kterým VOGT Air Lance používáte. Je-li 
úhel příliš plochý, proud vzduchu sklouzává z povrchu a nepodává žádný 
pracovní výkon. Doporučován je úhel 60°; optimální úhel je 90°.

VOGT Air Lance opracovává pevný materiál velmi účinně krouživými po-
hyby. Je důležité, aby se ve vytrhávaných plochách nenacházel uvolněný 
materiál.

1. Otevřete uzavírací kohout.

2. Přiložte VOGT Air Lance zlehka na povrch materiálu. Již ve vzdálenosti 
více než dva centimetry od opracovávaného objektu je proud vzduchu 
neúčinný.

3. Stiskněte rukou spouštěcí páčku. V žádném případě se nesmí aretace 
provádět nějakými pomůckami.

4. Zregulujte množství ven tryskajícího vzduchu uzavíracím kohoutem.

5. Spouštěcí páčku zase pusťte, jakmile změníte pozici nebo je-li práce 
ukončena.
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7 Ošetřování

Pamatujte prosím na to, že z malých závad se mohou stát velké, pokud 
je včas neodstraníte. Odstraňte proto okamžitě každou zjištěnou závadu 
nebo kontaktujte zákaznický servis VOGT.

Čištění
 � Očistěte VOGT přístroj na stlačený vzduch, hadici a ostatní příslušenství 

suchým nebo mírně naolejovaným čistým hadrem.

 � Svůj VOGT přístroj na stlačený vzduch uchovávejte pokud možno v ur-
čeném přepravním kufru. Skladujte ho vždy na suchém a pokud možno 
bezprašném místě.
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8 Nápověda při poruchách

8�1 Postup v případě poruch nebo závad

Poruchy všeho druhu ihned odstraňte k zamezení větším škodám na VOGT 
přístroji na stlačený vzduch.

Při výskytu závad odpojte VOGT přístroj na stlačený vzduch neprodleně od 
zdroje stlačeného vzduchu. Zkontrolujte znovu beztlaký stav před tím, než 
se začnete zabývat hledáním závad a poruch.

8�2 Odstraňování poruch

Závada Možná příčina Oprava

Tyč se nespustí 
při stisknutí 
spouštěcí páčky.

Uzavírací kohout je 
ještě uzavřený.

 � Otevřete uzavírací kohout.

Ventil nebo těsnicí 
sada jsou vadné 
nebo znečištěné.

 � Spouštěcí páčku stiskněte vícekrát za sebou a zase ji 
pusťte.

 � Nelze-li poruchu odstranit, nechte ji opravit odbor-
nou dílnou nebo výrobcem.

Tyč se nevypíná. Je namontována 
opotřebená nebo 
nevhodná tryska.

 � Vyměňte tryskový nástavec.

Ventil nebo těsnicí 
sada jsou vadné 
nebo znečištěné.

 � Spouštěcí páčku stiskněte vícekrát za sebou a zase ji 
pusťte.

 � Nelze-li poruchu odstranit, nechte ji opravit odbor-
nou dílnou nebo výrobcem.

Zeminu nelze 
rozvolnit / zky-
přit

Příliš nízký výkon 
kompresoru.

 � Použijte výkonnější kompresor.

Je namontována 
nesprávná tryska.

 � Vyberte trysku odpovídající výkonu kompresoru (viz 
kapitolu 10 „Technické údaje“).

Zemina je příliš 
suchá�

 � Zvlhčete zeminu.

Je ucpaný VOGT 
tryskací násta-
vec.

Abrazivo je vlhké, 
abrazivo hrudkovatí.

 � Rozeberte a vyčistěte VOGT tryskací nástavec.
 � Používejte prosím kompresor se suchým vzduchem a 

suché abrazivo (tryskací prostředek).

Je použito nespráv-
né abrazivo.

 � Vyměňte abrazivo a vyčistěte tryskací nástavec včet-
ně hadicového vedení.
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9 Vyřazení z provozu a likvidace

Vadné nebo neopravitelné součásti se musí zlikvidovat ekologicky a se 
zohledněním zákonných ustanovení.

Separujte všechny komponenty podle následujících tříd (odpadových kate-
gorií) a potom je předejte k recyklaci:

 � Kovy a slitiny

 � Hliník

 � Měď

 � Ocel

 � Nerezová ocel

 � Plasty

 � Pryž

 � Obal

 � Dřevo

Místní komunální úřad nebo specializované firmy pro likvidaci odpadu vám 
poskytnou informaci o způsobu ekologické likvidace.
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10 Technical specifications

The following tables show only standard device lengths. A large number of 
special lengths are available on request.

Technical specifications for VOGT Air Lance VL 3�5/VL 3�5 K/VL 3�5 S

Type VL 3�5 VL 3�5 K VL 3�5 S

Total Length 130 cm 
(51.2“)

47 cm 
(18.5“)

132 cm 
(52.0“)

Weight* 3.9 kg 
(8.6 lb)

3.0 kg 
(6.6 lb)

2.9 kg 
(6.4 lb)

* The real weight can deviate from the information listed here by ±1 % for production reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3.0 to 10.0 bar (43 to 145 psi)

Evaluated sound 
output level LWA

(EN 15744/EN ISO 4871) 123 dB (+3 dB uncertainty) up to 7.0 bar (102 
psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

(EN 15744/EN ISO 4871) 112 dB (+3 dB uncertainty) up to 7.0 bar (102 
psi)

Inner hose diameter At least 3/4”

Compressor/nozzle allocation

Compressor output Nozzle

2.5 – 3.5 m³/min Standard jet tube with nozzle

1.5 - 1.9 m³/min Nozzle with 1-ring marking

2.0 - 2.9 m³/min Nozzle with 2-ring marking

3.0 - 3.9 m³/min Nozzle with 3-ring marking

4.0 - 6.0 m³/min Nozzle with 4-ring marking
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11 Attachment

11�1 Service addresses

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg 
Germany

Phone: +49 9278 77433-0 
Fax: +49 9278 77433-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete
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11�2 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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 7.  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.

 8.  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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12 Spare parts & accessories

12�1 Spare parts list for actuating element

 

Pos�� Description
1 Actuating element complete (Pos. 2 – 8)

2 Handle recess for actuating element

3 Engaging lever with bolt

4 Safety sticker VL

5 Valve with O-ring

6 Seal with spring washer

7 Spring

8 Tension fitting

9 Stop cock 

10 Claw coupling with rubber ring

11 Rubber ring for claw coupling

12 Hose connection protection (not shown)

Item-No�
035 100

035 101

035 102

890 050

035 103

035 104

035 105

035 106

035 180

035 190

991 014

I91 011

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1



Spare parts & accessories 

29
Změny vyhrazeny

Poradenství:
   +49-92 78-774 33-0
   +49-92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

CZ edition 2022/06 VL Překlad původního provozního návodu

12�2 Spare parts list for lance tubes
1

7

9

2

8

11

12
13

35 5

5

5

5

5

4

4

6

6

10

6 4

8

Item-No�
035 200

035 230

035 250

035 240

035 220

035 210

035 200-24

035 233-1

035 233-2

035 233-3

035 233-4

035 232

035 260

035 270-30

035 270-50

035 270-100

035 270-200

Pos�� Description
1 Lance tube with handle (Pos. 5, 6)

2 Standard lance tube with nozzle and brass tip (Pos. 3, 5)

3 Brass tip for standard jet tube

4 Rubber protection cap

5 Sealing ring

6 Lance tube handle

7 Short lance tube with handle (Pos. 5, 6)

8 Nozzle (1-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 1.5 to 1.9 m³/min

Nozzle (2-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 2.0 to 2.9 m³/min

Nozzle (3-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 3.0 to 3.9 m³/min

Nozzle (4-ring marking / non sparking) compressor delivery rate from 4.0 to 6.0 m³/min

9 GRP lance tube, complete (insulated) (Pos. 4 - 6)

10 Curved jet tube with nozzle

11 Extension tube, 30 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 50 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 100 cm (incl. no. 5)

Extension tube, 200 cm (incl. no. 5)
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12�3 Spare parts list for sandblasting unit/spray attachment

Pos�� Description
1 Sandblasting unit, complete (3 – 7, 10 – 12)

2 Spray attachment, complete (3, 4, 6 – 12)

3 Screw joint for lance tube

4 Nozzle body

5 Jet nozzle

6 O-ring for nozzle

7 Screw joint

8 Spray nozzle

9 Shut-off valve for spray attachment

10 Hose clamps, 2 pieces

11 Suction hose, 5 m

12 Suction tube, 50 cm

Item-No�
035 500

035 700

035 510

035 520

035 550

035 532

035 530

035 590

035 521

035 570

035 560

035 580

Pos�� Description
12 GRP extension tube, 100 cm (incl. no. 5)

GRP extension tube, 200 cm (incl. no. 5)

13 Flexible extension, 500 cm

Item-No�
035 271-100

035 271-200

035 275-500

1

2

310

10

11

3

12

4

4

9

5

8

6

6

7

7

Sandblasting unit

Spray attachment
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VOGT Geo Injector mini VOGT Geo Injector maxi VOGT Geo Injector pro VOGT Geo Injector fluid

Hammer

TurboSpade

Soil Aerator
Air Injector

Other VOGT products for professional use

The powerful air hammer for demolition 
and renovations

The lightweight spade for heavy duty 
use

The powerful devices for effective soil 
aeration
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Operating manual
Operating manual available in many 
more languages in the media library.

Bayreuth

We are reachable for you:
Monday - Thursday  07:30 - 17:00
Friday    07:30 - 15:00

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


