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1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji eksplo-
atacji

Przed rozpoczęciem obsługi tego urządzenia po raz pierwszy lub jeśli otrzy-
mano polecenie wykonania innych prac przy urządzeniu, trzeba przeczytać 
niniejszą instrukcję eksploatacji.

Przestrzegać zwłaszcza rozdziału 3 „Ogólne zasady bezpieczeństwa”.

1�1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i ko-
rzystanie z jego zgodnych z przeznaczeniem możliwości zastosowań. 
Instrukcja eksploatacji zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej 
i prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Instrukcja eksploatacji musi

 � zostać przeczytana i być przestrzegana przez każdą osobę, której zleco-
no prace z tym urządzeniem pneumatycznym.

 � być przechowywana w taki sposób, aby była zawsze dostępna dla 
wszystkich operatorów. Zaleca się przewożenie instrukcji w walizce 
transportowej urządzenia pneumatycznego.

 � zostać przekazana wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 
w przypadku oddania urządzenia pneumatycznego osobie trzeciej.

Przestrzeganie jej pomaga:

 � uniknąć zagrożeń.

 � obniżyć koszty napraw i skrócić czasy awarii.

 � zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia.

Oprócz niniejszej instrukcji eksploatacji przestrzegane muszą być również 
przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska obowią-
zujące w kraju użytkownika i w miejscu użytkowania.

Obowiązywanie instruk-
cji

Niniejsza instrukcja eksploatacji obowiązuje dla następujących urządzeń 
pneumatycznych:

 � 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 Użyte znaki i symbole

Instrukcje postępowania są podzielone na:

 � czynności

 � wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania

Każda informacja jest oznaczona symbolem:

Symbol Znaczenie

1.

2.

3.

Czynności: te czynności są ponumerowane i muszą zo-
stać wykonane po kolei w podanej kolejności.

WSKAZÓW-
KA

Wskazówka dotycząca użytkowania: dodatkowe informa-
cje służące optymalnemu użytkowaniu produktu.

1�3 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Hasło 
ostrzegaw-
cze

Znajduje zastosowanie 
w przypadku���

Potencjalne skutki w razie 
nieprzestrzegania wska-
zówki ostrzegawczej:

NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO

Obrażenia osób 
(bezpośrednie zagroże-
nie)

Śmierć lub bardzo poważne 
obrażenia!

OSTRZEŻE-
NIE

Obrażenia osób 
(potencjalnie 
niebezpieczna sytuacja)

Śmierć lub bardzo poważne 
obrażenia!

OSTROŻNIE Obrażenia osób Lekkie lub nieznaczne obra-
żenia!

UWAGA Szkody rzeczowe Szkody urządzenia  
i w otoczeniu

Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę:

 � Znak ostrzegawczy z hasłem ostrzegawczym zgodnie z poziomem 
ostrzeżenia

 � Rodzaj niebezpieczeństwa (opis niebezpieczeństwa)

 � Skutki niebezpieczeństwa (opis skutków niebezpieczeństwa)

 � Sposób uniknięcia niebezpieczeństwa (środki pozwalające na zapobie-
gnięcie niebezpieczeństwu)

Rodzaj niebezpieczeństwa

Skutki niebezpieczeństwa

 ¾ Sposób uniknięcia niebezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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2 Komponenty i narzędzia

2�1 Komponenty systemowe i narzędzia

Każde urządzenie pneumatyczne VOGT jest zaprojektowane do określo-
nych zakresów prac.  Mimo to wszystkie urządzenia są zasadniczo podob-
nie skonstruowane. Każde urządzenie pneumatyczne składa się z czterech 
komponentów, tj.:

 � element uruchamiający

 � trzon

 � mechanizm udarowy z systemem tłumienia wibracji lub bez niego

 � Pochłaniacz hałasu i zanieczyszczeń (standard dla określonych typów 
urządzeń)

 � narzędzie

VOGT Hammer

VOGT TurboSpade
Elementy uru-

chamiające

Elementy uru-
chamiające

Trzon

Trzony

Mechanizmy 
udarowe

Mechanizmy 
udarowe

Narzędzia

Narzędzia

Elementy uru-
chamiające

Elementy uru-
chamiające

Trzony

Trzony

Mechanizmy 
udarowe

Mechanizmy 
udarowe

Pochłaniacz hałasu i 
zanieczyszczeń

optional

Pochłaniacz hałasu i 
zanieczyszczeń

Narzędzia

Narzędzia
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Grafika przedstawia tylko niewielką część dostępnych komponentów. Prze-
gląd wszystkich dostępnych typów urządzeń, długości urządzeń i pełną pa-
letę dostępnych narzędzi można znaleźć w naszym katalogu produktowym 
lub na stronie www.vogt-tec.de. Chętnie doradzimy również osobiście.

Aby w szybki i łatwy sposób móc zaoferować naszym klientom odpowied-
nie rozwiązanie do danego projektu, urządzenia pneumatyczne VOGT 
oferowane są również w zestawach. Każdy zestaw zawiera – oprócz urzą-
dzenia pneumatycznego z odpowiednimi narzędziami – wiele akcesoriów. 
W jednym zestawie można znaleźć wszystko, co jest potrzebne, aby móc 
natychmiast rozpocząć pracę. Zestawy są dostępne między innymi do 
następujących prac:

 � remonty budynków

 � czyszczenie przemysłowe

 � budownictwo podziemne, budowa kanałów i rurociągów

 � ogrodnictwo i architektura krajobrazu

2�2 VOGT Hammer / VOGT TurboSpade

Wideo z wyjaśnieniami na YouTubie:  
VOGT Hammer / VOGT TurboSpade

VOGT Hammer

VOGT Hammer jest młotem pneumatycznym skonstruowanym w formie 
lancy. VOGT Hammer charakteryzuje się nie tylko wytrzymałością odpo-
wiednią do zastosowań praktycznych, lecz także doskonałą możliwością 
dopasowania i bogactwem wariantów. VOGT Hammer jest dostępny 
z dwoma różnymi elementami uruchamiającymi. Standardowy uchwyt jest 
bardzo wszechstronny, a uchwyt Delta umożliwia łatwiejsze oddziaływanie 
siły w kierunku trzonu.

VOGT Hammer jest dostępny z trzema różnymi mechanizmami udarowy-
mi, które różnią się częstotliwością udarową, siłą udarową i masą.

 � VH 10 / VH 10 Delta: małe urządzenie z bardzo wysoką częstotliwo-
ścią udarową i uchwytem przecinaka 14 mm zostało zaprojektowane 
przede wszystkim w celu obróbki/usuwania cienkich i kruchych mate-
riałów. Posiada ono system tłumienia wibracji w celu redukcji obciąże-
nia drganiami podczas pracy.

 � VH 30 / VH 30 Delta: Lekkie urządzenie z wysoką częstotliwością uda-
rową i uchwytem przecinaka 14 mm zostało zaprojektowane przede 
wszystkim w celu obróbki/usuwania kruchych materiałów ze ścian, 
sufitów i podłóg. Posiada ono system tłumienia wibracji w celu redukcji 
obciążenia drganiami podczas pracy.

 � VH 25 / VH 25 Delta: Urządzenie odpowiada modelowi VH 30 / VH 30 
Delta bez systemu tłumienia wibracji.
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 � VH 60,18 / VH 60,18 Delta: to mocne urządzenie o niskiej częstotliwości 
udarowej, ale wysokiej sile udarowej i z solidnym uchwytem przecinaka 
18 mm jest zaprojektowane przede wszystkim do obróbki/usuwania 
ciągliwych materiałów z podłóg, dachów, gleby i warunkowo również ze 
ścian. Posiada ono system tłumienia wibracji w celu redukcji obciążenia 
drganiami oraz Pochłaniacz hałasu i zanieczyszczeń do redukcji hałasu 
podczas pracy.

 � VH 50.18 / VH 50.18 Delta: Urządzenie odpowiada modelowi VH 60.18 / 
VH 60.18 Delta bez systemu tłumienia wibracji.

 � VH 60 / VH 60 Delta: urządzenie odpowiada modelowi VH 60.18 / 
VH 60.18 Delta, ale posiada uchwyt przecinaka 14 mm. Posiada ono 
system tłumienia wibracji w celu redukcji obciążenia drganiami oraz 
Pochłaniacz hałasu i zanieczyszczeń do redukcji hałasu podczas pracy.

 � VH 50 / VH 50 Delta: Urządzenie odpowiada modelowi VH 60 / VH 60 
Delta bez systemu tłumienia wibracji.

Każda wersja VOGT Hammer może zostać dostarczona w różnej długości, 
tak aby można było jeszcze lepiej dopasować urządzenie do zakresu zasto-
sowania i operatora.

Elementy obsługowe
1. Dźwignia uruchamiająca

Dźwignia uruchamiająca służy do uruchamiania VOGT Hammer. Dopóki 
dźwignia uruchamiająca jest wciśnięta, mechanizm udarowy zasilany jest 
sprężonym powietrzem. 

 
VOGT TurboSpade

VOGT TurboSpade o niskiej częstotliwości udarowej, ale wysokiej sile 
udarowej i z solidnym uchwytem przecinaka 18 mm bardzo dobrze nadaje 
się do prac pionowych. Dzięki wielu różnym dostępnym narzędziom VOGT 
TurboSpade nadaje się na przykład do kopania, wyłamywania, ubijania 
i wbijania.

Jego teowy element uruchamiający umożliwia pracę bez obciążania ple-
ców. System tłumienia wibracji VOGT TurboSpade VTS 60 służy do redukcji 
obciążenia drganiami. Alternatywnie VOGT TurboSpade VTS 50 jest do-
stępny bez systemu tłumienia wibracji. Wszystkie typy urządzeń posiadają 
Pochłaniacz hałasu i zanieczyszczeń do redukcji hałasu.

Każda wersja VOGT TurboSpade może zostać dostarczona w różnej długo-
ści, tak aby można było jeszcze lepiej dopasować urządzenie do zakresu 
zastosowania i operatora.

Elementy obsługowe
1. Dźwignia uruchamiająca

Dźwignia uruchamiająca służy do uruchamiania VOGT TurboSpade. Dopóki 
dźwignia uruchamiająca jest wciśnięta, mechanizm udarowy zasilany jest 
sprężonym powietrzem. 

1

1

1
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Zakresy zastosowań

Pełną paletę dostępnych narzędzi i akcesoriów można znaleźć w naszym 
katalogu produktowym lub na stronie www.vogt-tec.de. Chętnie doradzimy 
również osobiście.

2�3 VOGT Soil Aerator / VOGT AirInjector

VOGT Soil Aerator

VOGT Soil Aerator stanowi połączenie VOGT TurboSpade i rury iniekcyjnej. 
Stosuje się ją do napowietrzania i spulchniania np. gleby.

VOGT TurboSpade wprowadza za pomocą swojego mechanizmu udaro-
wego rurę iniekcyjną na żądaną głębokość. Następnie sprężone powietrze 
wprowadzane jest bezpośrednio w spulchniany materiał przez rurę iniek-
cyjną, aby na przykład otworzyć zapchane kapilary.

Elementy 
 obsługowe

1. Dźwignia uruchamiająca

Dźwignia uruchamiająca w VTS służy do wprowadzania rury iniekcyjnej 
w spulchniany materiał (np. glebę). Dopóki dźwignia uruchamiająca jest 
wciśnięta, mechanizm udarowy zasilany jest sprężonym powietrzem. 

2. Zawór odcinający 

Zawór odcinający służy do wprowadzania sprężonego powietrza w spulch-
niany materiał (np. glebę):

 � Ustawienie dźwigni poprzecznie do przewodu: zawór jest zamknięty.

 � Ustawienie dźwigni w kierunku przewodu: zawór jest otwarty. 

Poprzez częściowe otwarcie zaworu odcinającego można dopasować stru-
mień przepływu, a tym samym również intensywność napowietrzania.

Zeskrobywanie Ścinanie Wyłamywanie

Odkrywanie Młotkowanie Kopanie

WbijanieUbijanie

1

2
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VOGT Air Injector

VOGT Air Injector składa się ze VOGT TurboSpade z rurą iniekcyjną. Stosuje 
się go do napowietrzania i spulchniania np. gleby.

VOGT TurboSpade wprowadza za pomocą swojego mechanizmu udaro-
wego rurę iniekcyjną na żądaną głębokość. Poprzez odpowiednio zwy-
miarowany dopływ sprężonego powietrza i dopasowany system zaworów 
w spulchniany materiał (np. glebę) oddawany jest szybki strzał powietrza. 
W ten sposób materiał zostaje naruszony lub napowietrzony. Następnie 
może zostać w łatwy sposób odtransportowany lub wykorzystany w inny 
sposób.

Elementy  
obsługowe

1. Dźwignia uruchamiająca

Dźwignia uruchamiająca w VTS służy do wprowadzania rury iniekcyjnej 
w spulchniany materiał (np. glebę). Dopóki dźwignia uruchamiająca jest 
wciśnięta, mechanizm udarowy zasilany jest sprężonym powietrzem. 

2. Dźwignia sterująca

Dźwignia sterująca służy do wprowadzania sprężonego powietrza 
w spulchniany materiał (np. glebę):

 � Dźwignia sterująca wyciągnięta: zawór jest otwarty.

 � Dźwignia sterująca w pozycji spoczynkowej: zawór jest zamknięty. 

3. Zawór odcinający

Poprzez częściowe otwarcie zaworu odcinającego można dopasować stru-
mień przepływu, a tym samym również intensywność napowietrzania.

2�4 Identyfikacja urządzenia

W celu identyfikacji na urządzeniu dostępne są następujące informacje:

1. Producent

2. Numer seryjny / rok produkcji 

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
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3 Ogólne zasady bezpieczeństwa

3�1 Podstawowe zasady

Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicz-
nym.

W przypadku usterek, błędów i zmian w zachowaniu eksploatacyjnym na-
tychmiast wyłączyć urządzenie pneumatyczne i zlecić usunięcie usterki.

3�2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

VOGT Hammer /  
VOGT TurboSpade

VOGT Hammer / VOGT TurboSpade jako urządzenia (maszyny) trzymane 
w ręce służą do wykonywania prac mechanicznych, takich jak ubijanie, wbi-
janie, zeskrobywanie, ścinanie, wyłamywanie, burzenie, młotkowanie, od-
krywanie, czyszczenie, kopanie, usuwanie materiałów lub napowietrzanie. 
Należy stosować je wraz z oryginalnymi narzędziami VOGT i akcesoriami.

Zestawy podstawowe pogrupowane według rzemiosł zawierają odpowied-
nie narzędzia, akcesoria i środki ochrony osobistej do różnych zastosowań, 
takich jak budownictwo podziemne, budowa dróg, prace na zewnątrz 
i wewnątrz, remont ścian, podłóg i dachów.

Aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia w związku z wpływem drgań spo-
wodowanych napędem pneumatycznym należy ograniczyć dopuszczalny 
czas działania drgań na operatora.

VOGT Soil Aerator
Spulchnianie głęboko leżących, ubitych materiałów

VOGT Air Injector
Spulchnianie głęboko leżących, ubitych materiałów

3�3 Przewidywalne nieprawidłowe użytkowanie

Zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem lub atmosferach wy-
buchowych. 

Zastosowanie pod wodą.
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3�4 Przepisy bezpieczeństwa

Wskazówki ogólne

Do wszystkich prac z urządzeniami pneumatycznymi zapewnione musi być 
odpowiednie oświetlenie.

Zabrania się użytkowania w obszarach / atmosferach zagrożonych wybu-
chem. Takie użytkowanie może spowodować powstanie źródeł zapłonu 
w postaci iskier, gorących powierzchni itd., przez co może dojść do wybu-
chu.

Mechanizmu udarowego urządzeń pneumatycznych VOGT nigdy nie wolno 
zanurzać w wodzie. Możliwe są uszkodzenia urządzenia, a nawet jego nie-
przydatność.

Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe informacje dotyczące bez-
piecznego użytkowania i pozostałych zagrożeń, które mogą wystąpić pod-
czas użytkowania. Operator lub pracodawca operatora musi ocenić ryzyko 
specyficzne dla zaplanowanego użycia i podjąć środki w celu minimalizacji 
ryzyka i ochrony zdrowia. Zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa za-
wartych w instrukcji.

Nie wolno zmieniać VOGT Hammer / VOGT TurboSpade. Zmiany mogą 
obniżyć skuteczność środków bezpieczeństwa i zwiększyć ryzyko dla opera-
tora.

Używać wyłącznie sprężonego powietrza, które jest naolejone i nie zawiera 
kondensatu. W razie potrzeby wykorzystać akcesoria do przygotowania 
sprężonego powietrza, np. precyzyjną olejarkę przewodów VOGT (Z 300). 
 
W przypadku magazynowania przez dłużej niż dwa dni urządzenie trzeba 
zakonserwować olejem zgodnie z instrukcją (patrz wskazówki dotyczące 
magazynowania zawarte w rozdziale 6).

Środki ochrony osobistej

Podczas prac z urządzeniami pneumatycznymi koniecznie nosić następują-
ce środki ochrony osobistej:

 � Obuwie ochronne

 � Rękawice ochronne

 � Okulary ochronne

 � Środki ochrony słuchu

 � Kask ochronny (do prac nad głową)

Podczas transportu

Uważać na to, aby urządzenie pneumatyczne bezwzględnie znalazło się 
w stabilnej pozycji i było zabezpieczone przed przewróceniem się i spad-
nięciem. Do przechowywania po pracy i do transportu na dłuższych odcin-
kach używać dostępnej walizki transportowej lub podobnego pojemnika.
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Podczas eksploatacji

Zablokować zasilanie sprężonym powietrzem, pozbawić ciśnienia wąż po-
wietrza i odłączyć VOGT Hammer / VOGT TurboSpade od dopływu sprężo-
nego powietrza:

 � kiedy nie jest w użyciu.

 � przed wymianą narzędzi lub akcesoriów.

 � przed wykonaniem prac naprawczych.

Po założeniu narzędzia zwrócić uwagę na to, czy jest bezpiecznie zabloko-
wane.

Nadmierne zużycie narzędzia można rozpoznać po tym, że kulki blokujące 
(patrz rysunek) wyrobiły się na długość 4 mm w tylnej części sześciokąta 
narzędzia. Wymiar sześciokąta nie powinien również przekraczać wymiaru 
13,5 mm w przypadku uchwytu przecinaka 14 mm lub wymiaru 17,3 mm 
w przypadku uchwytu przecinaka 18 mm. Wymieniać zużyte narzędzia oraz 
narzędzia z odłamanymi lub odgiętymi elementami.  
 
 
 
 

Nadmierne zużycie w uchwycie przecinaka można rozpoznać po tym, że 
nowe narzędzie daje się obrócić o więcej niż 10°. W przypadku zużytego 
uchwytu przecinaka zlecić jego wymianę producentowi lub autoryzowane-
mu warsztatowi specjalistycznemu.

Głównymi powodami obrażeń na stanowisku pracy jest poślizgnięcie się, 
potknięcie się i upadek. Uważać na powierzchniach, które ze względu na 
używanie urządzenia mogą stać się śliskie oraz na niebezpieczeństwo po-
tknięcia się o wąż powietrza.

Do różnych prac używać zawsze odpowiedniego urządzenia pneumatycz-
nego VOGT w celu zapobiegania przeciążeniom ciała. Do różnych prac do 
dyspozycji są odpowiednie wersje urządzeń i zestawy urządzeń.

Zachować ostrożność w nieznanym otoczeniu eksploatacyjnym. Mogą za-
chodzić ukryte niebezpieczeństwa ze względu na kabel zasilający. 
Urządzenia pneumatyczne VOGT nie posiadają izolacji przed kontaktem 
z elektrycznymi źródłami prądu! Obszar pracy musi być pozbawiony prze-
wodów zasilających. Używać planów okablowania i/lub wykrywaczy prze-
wodów.

Zadbać o bezpieczne stosowanie narzędzi i akcesoriów:

 � Zdjąć dostarczoną wraz z narzędziami osłonę transportową i podczas 
użytkowania VOGT Hammer / VOGT TurboSpade przechowywać w wa-
lizce transportowej. Po użyciu narzędzia z powrotem założyć na nie 
osłonę transportową.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Używać wyłącznie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych zaleca-
nych przez producenta wielkości i typów. Nie używać żadnych innych 
typów ani wielkości akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.

 � Nigdy nie używać przecinaka ani szpadla jako narzędzia ręcznego. Są 
one specjalnie zaprojektowane do użytku z VOGT Hammer / VOGT Tur-
boSpade i zostały poddane odpowiedniej obróbce termicznej.

 � Nigdy nie używać tępych narzędzi, ponieważ redukują one moc użytko-
wą i może dojść do pęknięć zmęczeniowych. Tępe narzędzia mogą pro-
wadzić do wzmocnienia drgań, dlatego zawsze trzeba używać ostrych 
narzędzi.  

Instrukcja na YouTubie: szlifowanie skrobaka 
i przecinaka

 � Nigdy nie chłodzić gorących narzędzi ani akcesoriów w wodzie. Może to 
prowadzić do kruchości i przedwczesnego pęknięcia.

 � Nieprawidłowe użycie urządzenia z narzędziem lub bez niego jako 
dźwigni, np. do kucia lub kopania, może spowodować pęknięcie lub 
uszkodzenie urządzenia i/lub narzędzia. Aby uniknąć zakleszczenia 
w materiale, pracować małymi porcjami.

 � Unikać bezpośredniego kontaktu z narzędziem podczas użytkowania 
i po jego zakończeniu, ponieważ może ono być gorące lub mieć ostre 
krawędzie. Podczas wymiany narzędzi używać rękawic ochronnych 
i zaczekać, aż narzędzie i blokada ostygną.

Zadbać o prawidłowe postępowanie ze sprężonym powietrzem i kompo-
nentami pneumatycznymi urządzeń pneumatycznych:

 � Nigdy nie kierować strumienia powietrza i narzędzia na siebie lub inne 
osoby i zwierzęta.

 � Uderzające przewody wężowe mogą spowodować poważne obrażenia. 
Dlatego zawsze sprawdzić, czy węże i ich elementy mocujące nie posia-
dają uszkodzeń i nie odłączyły się.

 � Trzymać z dala od ciała wylot urządzenia.

 � Zadbać o to, aby podane ciśnienie robocze nie zostało przekroczone.

 � Nigdy nie nosić ani nie ciągnąć VOGT Hammer / VOGT TurboSpade za 
wąż.

3�5 Dodatkowe zasady bezpieczeństwa VBL / VAI

Dodatkowo do wymienionych powyżej zasad bezpieczeństwa w przypadku 
użytkowania VOGT Soil Aerator i VOGT Air Injector ze względu na stosowa-
ne narzędzia obowiązują dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Używać VOGT Soil Aerator i VOGT Air Injector zawsze z osłoną gumową. 
Uszkodzone lub zużyte osłony gumowe natychmiast wymieniać. 
Osłony gumowe są szybko dostępne jako części zamienne (I19 002 lub 035 
240).
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Złącza kłowe na wężu sprężonego powietrza muszą być zamocowane za-
bezpieczeniami do węży. Zabezpieczenie do węża zapobiega uderzeniom 
końcówki węża w przypadku niezamierzonego odłączenia się sprzęgła pod 
ciśnieniem.

Po napowietrzeniu spulchnianego materiału koniecznie przestawić zawór 
odcinający VOGT Soil Aerator i VOGT Air Injector z powrotem w pozycję 
zamkniętą, aby zapobiec niekontrolowanemu wypływowi sprężonego 
powietrza.

Nigdy nie ciągnąć VOGT Soil Aerator za rurę iniekcyjną po podłodze. 
Dźwignia zaworu odcinającego mogłaby zostać otwarta podczas ciągnięcia, 
przez co sprężone powietrze wydostałoby się przez rurę iniekcyjną przy 
wysokim ciśnieniu i wysokiej prędkości. Gleba, osady lub luźne przedmioty 
mogą zostać wyrzucone w powietrze.

Podczas wprowadzania sprężonego powietrza w stałe materiały (np. war-
stwy gleby) podłoże może na chwilę się unieść ze względu na wprowadzo-
ne sprężone powietrze. Fragmenty gleby lub kamienie mogą zostać wyrzu-
cone poza gumową osłonę. Zawsze używać okularów ochronnych. 
Wyprowadzić osoby z bezpośredniego otoczenia roboczego VOGT Air Injec-
tor. Dodatkowo według uznania użytkownika konieczne może być usta-
wienie ścianki przeciwrozpryskowej w celu uniknięcia szkód rzeczowych 
i obrażeń osób spowodowanych wyrzucanymi częściami.

Uruchomienie procesu roboczego może odbyć się tylko wtedy, gdy koń-
cówka iniekcyjna znajduje się w spulchnianym materiale (np. glebie).

3�6 Pozostałe zagrożenia

Hałas
W przypadku niestosowania odpowiednich środków ochrony słuchu wyso-
ki poziom hałasu może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu i innych 
problemów, np. szumów usznych (dzwonienie, świszczenie, gwizdanie lub 
brzęczenie w uszach). Użytkownik musi wykonać ocenę ryzyka w odniesie-
niu do tych zagrożeń i podjąć środki w celu zmniejszenia hałasu i ochrony 
zdrowia. Przestrzegać następujących punktów:

 � Aby zachować dopuszczalną wartość emisji hałasu, podczas pracy z VH 
50 / VH 50 Delta / VH 60 / VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 
60.18 / VTS 50 / VTS 60 należy na stałe zastosować pochłaniacz hałasu 
(Z 950). Uszkodzone pochłaniacze hałasu i zanieczyszczeń (Z 950) nale-
ży natychmiast wymienić i są one dostępne jako części zamienne.

 � Narzędzia pneumatyczne VOGT muszą być obsługiwane i konserwowa-
ne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

 � Narzędzia należy dobierać, konserwować i w razie potrzeby wymieniać 
zgodnie z zaleceniami producenta.

 � Zwróć uwagę na dodatkową redukcję hałasu w miejscu pracy.

 � Sprzęt ochrony słuchu należy stosować zgodnie z instrukcjami praco-
dawcy i/lub przepisami BHP. 
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Pyły / opary
Pyły i opary powstające podczas użytkowania mogą powodować problemy 
zdrowotne (np. nowotwory, wady wrodzone płodów, astmę i/lub zapalenie 
skóry). Użytkownik musi przeprowadzić ocenę ryzyka w odniesieniu do 
tych zagrożeń i podjąć środki w celu powstrzymania powstawania substan-
cji szkodliwych, wyłapania ich i odprowadzenia i/lub udostępnienia środ-
ków ochrony osobistej. Przestrzegać następujących punktów:

 � W ocenie ryzyka uwzględnione muszą zostać pyły powstające podczas 
użytkowania i pyły ewentualnie występujące, wzbijane w powietrze.

 � Jeśli powstają pyły i opary, głównym zadaniem jest kontrolowanie ich 
w miejscu uwalania.

 � Opcjonalnie jako akcesorium do VOGT Hammer / VOGT TurboSpade 
dostępny jest odciąg pyłu (Z 800).

 � Użytkować i poddawać konserwacji VOGT Hammer / VOGT TurboSpade 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.

 � Przestrzegać kart charakterystyki używanych materiałów eksploatacyj-
nych.

 � Używać środków ochrony dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi 
pracodawcy i/lub zgodnie z przepisami BHP.

Przedmioty wyrzucane 
w powietrze

Podczas pracy w powietrze wyrzucone mogą zostać przedmioty, pył, mate-
riały, niezamocowane obrabiane przedmioty lub samo urządzenie pneu-
matyczne:

 � Zadbać o to, aby element konstrukcyjny poddawany obróbce lub obra-
biany przedmiot był bezpiecznie zamocowany.

 � Przed uruchomieniem urządzenia mocno nasadzić VOGT Hammer / 
VOGT TurboSpade na obrabianą powierzchnię.

 � Zawsze używać odpornych na uderzenia środków ochrony oczu. Sto-
pień ochrony powinien być poddany ocenie dla każdego użycia osob-
no.

 � Podczas wykonywania prac nad głową nosić kask ochronny.

 � Ocenić ryzyko również dla innych osób w otoczeniu miejsca użytkowa-
nia i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Drgania
Drgania mogą spowodować uszkodzenia nerwów i zaburzenia cyrkulacji 
krwi w dłoniach i rękach. Przestrzegać następujących punktów:

 � Użytkować i poddawać konserwacji VOGT Hammer / VOGT TurboSpade 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji, aby uniknąć niepo-
trzebnego wzmocnienia drgań.

 � Zbyt długie użytkowanie VOGT Hammer / VOGT TurboSpade powoduje 
poważne uszczerbki na zdrowiu, jeśli obciążenia spowodowane wi-
bracjami zbyt długo oddziałują na ciało. Zanim wystąpią nieprzyjemne 
odczucia w dłoniach, rękach, barkach lub obszarze szyi, odpowiednio 
wcześniej zrobić przerwę.

 � Podczas prac w zimnym otoczeniu nosić ciepłe ubranie i zadbać o to, 
aby dłonie były ciepłe i suche.
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 � W przypadku zauważenia drętwienia, mrowienia, bólu lub zmiany 
koloru na biały skóry na palcach lub dłoniach, zaprzestać pracy z VOGT 
Hammer / VOGT TurboSpade, powiadomić pracodawcę i skonsultować 
się z lekarzem.

 � Trzymać urządzenie niezbyt silnym, ale pewnym chwytem, przestrze-
gając przy tym niezbędnych sił reakcji w rękach, ponieważ obciążenie 
drganiami zwiększa się wraz z większą siłą chwytu.

 � Obciążenie drganiami jest większe w przypadku twardych materiałów 
niż w przypadku miękkich.

 � W przypadku betonu odłamywać małe elementy, aby uniknąć zatarcia 
się narzędzia.

 � Trzymać narzędzie na obrabianym materiale. Nie użytkować urządze-
nia pneumatycznego bez kontaktu z materiałem. Takie puste uderzenia 
zwiększają drgania i powodują silniejsze zużycie narzędzia i uchwytu 
przecinaka.

W zakresie obciążenia dłoni i rąk drganiami miarodajny jest czas działania 
i siła poziomu drgań podczas czasu użytkowania.

 � W razie silnych poziomów drgań używać VOGT Hammer / VOGT Turbo-
Spade tylko w krótkich przedziałach czasowych podczas czasu użytko-
wania.

 � Jeśli do danego zastosowania wymagane są dłuższe przedziały czaso-
we, używać urządzeń z systemem tłumienia wibracji lub doposażyć 
urządzenie w system tłumienia wibracji. Doposażenie jest możliwe 
tylko przez producenta. 

 � System tłumienia wibracji znacznie redukuje obciążenie drganiami.

 � Ponadto obciążenia redukują rękawice ochronne tłumiące wibracje 
(870 012).

 � Poprzez ocenę zagrożenia w odniesieniu do wibracji działających na 
dłonie i ręce należy zbadać dopuszczalny czas działania w celu minima-
lizacji ryzyka dla zdrowia.

Czas pracy: całkowity czas pracy operatora w ciągu jednego dnia.

Czas użytkowania: całkowity czas, w którym operator jest oddelegowany 
do prac, które wymagają użycia urządzenia pneumatycznego. Zaliczają się 
do niego również przygotowania, czasy przezbrojenia itd.

Czas działania: w tym czasie operator włączył urządzenie pneumatyczne 
i trzyma je. W tym czasie drgania urządzenia oddziałują na ciało.

Czas działania

Czas użytkowania Czas użytkowania Czas użytkowania

Czas działania Czas działania

Czas pracy na dzień



Ogólne zasady bezpieczeństwa

20
Zastrzegamy prawo do zmian

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

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

VH / VTS / VBL / VAI Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi Wydanie PL 2022/01

3�7 Kwalifikacje pracowników

Operator posiada następujące kwalifikacje:

 � Jest pełnoletni i posiada nieograniczoną sprawność fizyczną i umysłową 
oraz fizycznie musi być w stanie obsługiwać urządzenie tej wielkości, 
masy i mocy.

 � Ze zrozumieniem przeczytał zasady bezpieczeństwa oraz fragmenty 
instrukcji eksploatacji istotne pod kątem obsługi i przestrzega tych 
wytycznych.

Upoważniony pracownik ds. konserwacji posiada następujące kwalifikacje:

 � Jest pełnoletni i posiada nieograniczoną sprawność fizyczną i umysłową.

 � Ze zrozumieniem przeczytał zasady bezpieczeństwa oraz fragmenty 
instrukcji eksploatacji istotne pod kątem prac konserwacyjnych i prze-
strzega tych wytycznych.

 � Zna koncepcje bezpieczeństwa i zasady bezpieczeństwa w zakresie 
pneumatyki.

 � Potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia w zakresie pneumatyki i po-
przez bezpieczne działanie potrafi zapobiec obrażeniom osób i szko-
dom rzeczowym.

 � Posiada wykształcenie i uprawnienia, które umożliwiają bezpieczne 
przeprowadzenie prac konserwacyjnych tych urządzeń pneumatycz-
nych.

3�8 Naklejka ostrzegawcza

Na rękojeści VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Del-
ta / 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 lub na mechanizmie uderzenio-
wym VH 10 / VH 10 Delta znajduje się następująca naklejka:

 
Naklejka musi być zawsze dostępna w czytelnym stanie. Natychmiast wy-
mieniać naklejki, które odpadły, zostały uszkodzone lub stały się nieczytel-
ne! Naklejki można zamówić jako części zamienne.

Symbol Znaczenie
1 Przestrzegać instrukcji
2 Używać środków ochrony rąk
3 Używać środków ochrony oczu
4 Używać środków ochrony słuchu
5 Używać środków ochrony stóp
6 Poziom mocy akustycznej według dyrektywy 2000/14/WE  

(dyrektywa dot. urządzeń używanych na zewnątrz)

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 Transport

Urządzenia pneumatyczne VOGT przenosi się na miejsce użytkowania. 
Zaleca się wykorzystanie do tego celu dostępnej jako akcesorium walizki 
transportowej VOGT lub porównywalnej pomocy transportowej. Walizka 
transportowa zapewnia miejsce na urządzenie pneumatyczne, najważniej-
sze akcesoria, instrukcję eksploatacji i w razie potrzeby inne dokumenty.

Podczas transportu pojazdem zadbać o to, aby urządzenie pneumatyczne 
VOGT zostało zabezpieczone przed ześlizgnięciem się, upadkiem, prze-
taczaniem się i spadnięciem. Używana walizka transportowa musi być 
bezwzględnie dobrze zamknięta.
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5 Uruchamianie

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem pneumatycznym VOGT musi 
zostać ono wyposażone w narzędzie pasujące do danego zadania i podłą-
czone do odpowiedniego układu zasilania sprężonym powietrzem.

5�1 Zakładanie i zdejmowanie narzędzia

Urządzenia pneumatyczne VOGT dzięki różnym dostępnym narzędziom 
mają wszechstronne zastosowanie. Postępowanie podczas zakładania 
narzędzia jest przy tym z zasady takie samo. 

Wskazówka: stosować wyłącznie oryginalne narzędzia lub narzędzia, które 
zostały jednoznacznie zatwierdzone przez producenta do użytku z urządze-
niami pneumatycznymi VOGT. Używać wyłącznie narzędzi bez uszkodzeń. 
Uszkodzone lub niepasujące narzędzia skutkują większym niebezpieczeń-
stwem wypadku. Tępe narzędzia zwiększają hałas i wibracje podczas pracy 
i obniżają moc użytkową.

Zakładanie narzędzia

Aby założyć narzędzie, postępować w następujący sposób:

Wyrzucone w powietrze narzędzie lub niezamie-
rzone uruchomienie VOGT Hammer / VOGT Turbo-
Spade!

Poważne obrażenia ciała!

 ¾ Przed założeniem lub wymianą narzędzia odłą-
czyć wąż sprężonego powietrza od VOGT Hammer 
/ VOGT TurboSpade.

 ¾ Sprawdzić, czy narzędzie jest mocno zablokowa-
ne. 

1. Przytrzymać narzędzie pneumatyczne VOGT uchwytem narzędziowym 
skierowanym do góry, a drugą stroną podeprzeć je na podłożu.

2. Jeśli narzędzie pneumatyczne VOGT było już eksploatowane, należy 
sprawdzić, czy w uchwycie narzędzia znajduje się olej. W razie potrze-
by ponownie naoliwić (patrz rozdział 6).

3. W razie potrzeby przeciągnąć tłumik hałasu i zanieczyszczeń (element 
dla niektórych typów urządzeń) nad mechanizmem udarowym, tak aby 
tuleja mocująca i uchwyt dłuta zostały zakryte. Zabezpieczyć opaską 
kablową (D). 

4. Włożyć narzędzie (A) z sześciokątem w uchwyt dłuta (B).

5. W razie potrzeby odsuń tuleję zaciskową (C) pokrytą osłoną przeciwha-
łasową, aż narzędzie wsunie się w uchwyt. Ponownie przesunąć tuleję 
zaciskową do przodu.

OSTRZEŻENIE

A

C
B

D
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6. Sprawdzić, czy narzędzie jest prawidłowo zamocowane w uchwycie, 
pociągając za nie. Sprawdzić, czy sześciokąt narzędzia jest prawidłowo 
osadzony w uchwycie narzędzia.

7. Na czas pracy zdjąć osłonę ostrza na ostrzach Franken, tnącym i po-
przecznym oraz osłonę rury wtryskowej. 
 

Zdejmowanie narzędzia

Aby zdjąć narzędzie, postępować w następujący sposób:

1. Założyć osłonę noża przewidzianą dla noży Franken, rozdzielającego i 
poprzecznego oraz osłonę rury wtryskowej.

2. Sprawdzić, czy w uchwycie dłuta znajduje się olej. W razie potrzeby 
ponownie naoliwić (patrz rozdział 6).

3. Odepchnąć tuleję zaciskową (C), która może być pokryta osłoną przed 
hałasem i brudem, aż do zwolnienia narzędzia.

4. Drugą ręką wyciągnąć narzędzie (A) z uchwytu narzędziowego (B). 

5. Przesunąć tuleję zaciskową (C) z powrotem.

5�2 Montaż konsoli sterowniczej VAI na urządzeniu VTS

1. Odłożyć VAI na podłogę. 
 
 
 
 
 

2. Włożyć sześciokąt jednostki iniekcyjnej w uchwyt przecinaka urządze-
nia VTS (patrz również rozdział 5.1). 
 
 
 
 
 

3. Włożyć uchwyt teowy urządzenia VTS w otwarte obejmy mocujące 
konsoli sterowniczej i zamocować obejmy nakrętkami skrzydełkowymi 
na VTS. 
 
 
 

4. Podłączyć wąż zasilania sprężonym powietrzem urządzenia VTS do 
konsoli sterowniczej. 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 Tworzenie zasilania sprężonym powietrzem dla urzą-
dzeń VH i VTS

Zasilanie sprężonym powietrzem (np. z kompresora) musi spełniać nastę-
pujące warunki:

 � Wyłącznie sprężone powietrze, które jest naolejone i nie zawiera kon-
densatu. W razie potrzeby wykorzystać akcesoria do przygotowywania 
sprężonego powietrza, np. precyzyjną olejarkę przewodów VOGT Z 
300.

 � Zakres ciśnienia roboczego od 3 do 6 barów (44–87 psi).

 � Rzeczywista dostarczana ilość co najmniej: 

 − 140 l/min dla modeli VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min dla modeli VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta
 − 255 l/min dla modeli 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
 − W przypadku kompresorów odpowiada to zazwyczaj minimalnej 

wydajności zasysania ok. 380–450 l/min.

Wskazówka: Do podłączenia urządzenia pneumatycznego VOGT do 
układu zasilania sprężonym powietrzem (np. kompresora) potrzebny jest 
wąż doprowadzający powietrze o średnicy wewnętrznej co najmniej 9 mm, 
np. metalowy bęben z wężem VOGT (Z 100), wąż sprężonego powietrza (Z 
110). W przypadku odległości ponad 30 m należy użyć węża o większym 
przekroju! Węże sprężonego powietrza ze złączem kłowym trzeba wyposa-
żyć na końcu, do którego podłączone ma zostać urządzenie pneumatyczne 
VOGT, jeszcze w stanie bezciśnieniowym w adapter, np. adapter VOGT 
z 3/4 cala na przyłącze standardowe (Z 200).

Podłączanie zasilania sprężonym powietrzem

Urządzenie pneumatyczne VOGT podłącza się do zasilania sprężonym 
powietrzem w następujący sposób:

Uszkodzenie mechanizmu udarowego i narzędzi!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzeń i narzędzi!

 ¾ Sprawdzić ciśnienie zasilania sprężonym powietrzem 
i ustawić je na wartość maksymalnie 6 barów.

 ¾ Jeśli jest to konieczne, użyć dodatkowego regula-
tora ciśnienia (regulator ciśnienia VOGT Z 400).

1. W przewód sprężonego powietrza włączyć olejarkę przewodów (Z 300), 
o ile nie jest ona już zintegrowana w zasilanie sprężonym powietrzem. 
Przestrzegać przy tym następujących podstawowych zasad:

 − Olejarka przewodów powinna być zastosowana pomiędzy ostatnim 
wężem sprężonego powietrza a poprzednim wężem / kompreso-
rem.

 − Odległość pomiędzy olejarką przewodów a urządzeniem pneuma-
tycznym może wynosić maksymalne 10 metrów. 

UWAGA
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 − Olejarka musi znajdować się zawsze na tej samej wysokości lub tym 
samym poziomie co urządzenie robocze. 

Niebezpieczeństwo potknięcia w przypad-
ku nieostrożnie ułożonych przewodów 
wężowych!

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

 ¾ Zadbać o to, aby ułożony przewód wężowy 
nie przecinał żadnych dróg i płasko przyle-
gał do podłoża.

 ¾ Zadbać o odpowiedni zapas węża w obsza-
rze roboczym.

2. Podłączyć wąż doprowadzający powietrze do układu zasilania sprę-
żonym powietrzem (np. kompresora) i otworzyć – jeśli dostępny jest 
dodatkowy zawór odcinający – dopływ sprężonego powietrza.

3. Sprawdzić węże i złącza pod kątem szczelności. W razie nieszczelności 
przerwać dopływ sprężonego powietrza i natychmiast wymienić wąż!

4. Połączyć wąż doprowadzający powietrze z wężem przyłączeniowym 
urządzenia pneumatycznego VOGT.

Niezamierzone uruchomienie VOGT Hammer / 
VOGT TurboSpade!

Poważne obrażenia ciała!

 ¾ Ustawić urządzenie w taki sposób, aby narzędzie 
nie było skierowane w stronę ludzi ani zwierząt.

 ¾ Natychmiast odłączyć zasilanie sprężonym powie-
trzem, jeśli urządzenie włączy się samo.

 ¾ Wyłączyć urządzenie i odesłać je do naprawy do 
producenta lub do autoryzowanego warsztatu 
specjalistycznego.

Wybór ciśnienia roboczego

Dla różnych materiałów do obróbki zalecane są różne ciśnienia robocze. 
Ogólnie obowiązuje zasada, że im mniejszy opór materiału, tym niższe 
zalecane ciśnienie robocze. Nadmierne ciśnienie zwiększa wibracje, zmniej-
sza moc użytkową i powoduje uszkodzenia urządzenia pneumatycznego 
VOGT i narzędzia. 
Poniższe tabele zawierają zalecenia: 
 

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE
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Zalecane ciśnienie robocze VOGT Hammer

Nazwa Wartość / jednostka

Odnawianie fug 3,0 do 5,0 barów (44–72 psi)

Wykładziny podłogowe, powłoki 4,0 do 6,0 barów (58–87 psi)

Parkiet, laminat 5,0 do 6,0 barów (72–87 psi)

Tynki cienkowarstwowe, tynki zacierane 5,0 barów (72 psi)

Tynki gipsowo-wapienne 5,0 do 6,0 barów (72–87 psi)

Tynki cementowo-wapienne 6,0 barów (87 psi)

Płytki, przyklejane 5,0 do 6,0 barów (72–87 psi)

Płytki w warstwie zaprawy 6,0 barów (87 psi)

Kopanie 6,0 barów (87 psi)

Ubijanie 5,0 do 6,0 barów (72–87 psi)

Kucie 6,0 barów (87 psi)

Wbijanie 6,0 barów (87 psi)

Maksymalne ciśnienie robocze 6,0 barów (87 psi)

 
Zalecane ciśnienie robocze VOGT TurboSpade

Nazwa Wartość / jednostka

Kopanie 6,0 barów (87 psi)

Ubijanie 5,0 do 6,0 barów (72–87 psi)

Kucie 6,0 barów (87 psi)

Wbijanie 6,0 barów (87 psi)

Maksymalne ciśnienie robocze 6,0 barów (87 psi)
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5�4 Tworzenie zasilania sprężonym powietrzem dla urzą-
dzeń VBL i VAI

Zasilanie sprężonym powietrzem (np. z kompresora) musi spełniać nastę-
pujące warunki:

 � Wyłącznie sprężone powietrze, które jest nienaolejone i nie zawiera 
kondensatu. W razie potrzeby użyć jednostki do przygotowywania 
sprężonego powietrza.

 � Zakres ciśnienia roboczego od 3 do 10 barów (44–145 psi).

 � Rzeczywista dostarczana ilość co najmniej 2500 l/min.

Podłączanie zasilania sprężonym powietrzem

Urządzenie pneumatyczne VOGT podłącza się do zasilania sprężonym 
powietrzem w następujący sposób:

1. Zabezpieczyć złącze zabezpieczeniem do węża  
(I91 011).

Wprowadzanie sprężonego powietrza zawierające-
go olej w spulchniany materiał (np� glebę)!

Zanieczyszczenie środowiska! Zagrożenie dla roślin 
i zwierząt!

 ¾ Używać wyłącznie sprężonego powietrza, które 
jest nienaolejone i nie zawiera kondensatu.

 ¾ W razie potrzeby użyć jednostki do przygotowy-
wania sprężonego powietrza w przewodzie pro-
wadzącym do urządzenia pneumatycznego VOGT.

2. Połączyć układ zasilania sprężonym powietrzem (np. kompresor) 
i konsolę sterowniczą z pasującym wężem. Zadbać zwłaszcza o prawi-
dłowe osadzenie złączy kłowych. Optymalną moc użytkową uzyskuje 
się poprzez wąż buforowy 1 1/2'' (819 020).

3. Otworzyć dopływ sprężonego powietrza układu zasilania sprężonym 
powietrzem. W przypadku VAI dodatkowo otworzyć zawór odcinający 
na konsoli sterowniczej.

Wybór ciśnienia roboczego

Ciśnienie robocze ustawia się bezpośrednio na układzie zasilania sprę-
żonym powietrzem lub za pomocą pośrednio podłączonego regulatora 
ciśnienia (Z 410).

Zasada podstawowa: im twardszy spulchniany materiał, tym wyższe 
ciśnienie iniekcyjne maks. 10,0 barów (145 psi). Ustawienie ciśnienia: 
odblokować regulator poprzez pociągnięcie i ustawić na żądane ciśnienie 
poprzez obrócenie. Zablokować regulator poprzez naciśnięcie.

UWAGA
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6 Bezpieczne użytkowanie

Urządzenia pneumatyczne VOGT umożliwiają szybki i oszczędzający siły 
sposób pracy. Urządzenia pneumatyczne dużej mocy z zasady wiążą się 
jednak z zagrożeniami. W celu bezpiecznego użytkowania urządzeń pneu-
matycznych przestrzegać danych zamieszczonych w rozdziale 3 „Ogólne 
zasady bezpieczeństwa” i następujących wskazówek:

Wskazówki ogólne
Opcjonalnie w każdym urządzeniu użyty może zostać Pochłaniacz hałasu 
i zanieczyszczeń do tłumienia hałasu. Pochłaniacz hałasu i zanieczyszczeń 
jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe w Vogt. W przypadku typów 
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 Pochłaniacz ha-
łasu i zanieczyszczeń jest zawarty w zakresie dostawy. Pochłaniacz hałasu 
i zanieczyszczeń służy do ochrony przed zabrudzeniami na tulei mocującej 
i uchwycie przecinaka. Jednocześnie Pochłaniacz hałasu i zanieczyszczeń 
redukuje hałas, dzięki czemu nie dochodzi do przekroczenia limitów hała-
su. 

Podczas pracy należy zawsze trzymać urządzenie pneumatyczne VOGT 
dwiema rękami:

 � VOGT Hammer jedną ręką za trzon lub opcjonalny uchwyt (Z 625 lub 
Z 650), a drugą ręką za element uruchamiający. 

 � VOGT TurboSpade / VOGT Soil Aerator / VOGT Air Injector u góry po 
prawej stronie i po lewej stronie za uchwyt teowy.

Trzymać narzędzie na obrabianym materiale. 
Nie użytkować urządzenia pneumatycznego bez kontaktu z materiałem. 
Takie puste uderzenia zwiększają drgania i powodują silniejsze zużycie 
narzędzia i uchwytu przecinaka.

Element uruchamiający i trzon służą do prowadzenia urządzenia pneu-
matycznego, a nie do wywierania dodatkowej siły na materiał. Należy użyć 
tylko takiej siły mięśni, aby urządzenie pneumatyczne pokonało opór pro-
wadzenia narzędzia, uderzenie zostało wykonane do przodu, urządzenie 
pneumatyczne nie odskoczyło, a materiał został rzeczywiście obrobiony.

W celu wykonania pracy VOGT Hammer / VOGT TurboSpade przyjąć wy-
godną pozycję, zadbać o pewne trzymanie i unikać niekorzystnych pozycji 
lub takich, w których jest trudno utrzymać równowagę. Podczas długo 
trwających prac należy zmieniać pozycję ciała, co może pomóc uniknąć 
niedogodności i zmęczenia.

Zawsze trzeba być gotowym do przeciwdziałania zwykłym lub nagłym 
ruchom.

Używanie jako dźwigni jest możliwe w ograniczonym zakresie. Zbyt silny 
nacisk podczas pracy tego typu może spowodować złamanie trzonu lub 
narzędzia. 

Podczas użytkowania urządzenia dłonie operatora mogą być narażone na 
zagrożenia, takie jak uderzenia, rany cięte, otarcia, zimno i ciepło. W celu 
ochrony dłoni zakładać odpowiednie rękawice.
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Operatorzy fizycznie muszą być w stanie obsługiwać urządzenie tej wielko-
ści, masy i mocy.

Jeśli zasilanie sprężonym powietrzem zostanie nieoczekiwanie przerwane, 
natychmiast puścić dźwignię uruchamiającą.

Używanie VOGT Hammer / VOGT TurboSpade do wykonywania czynności 
związanych z daną pracą może powodować nieprzyjemne odczucia w dło-
niach, rękach, barkach, w obszarze szyi lub innych częściach ciała.

Jeśli pojawią się objawy, takie jak np. dłuższe złe samopoczucie, dolegliwo-
ści, pulsowanie, ból, mrowienie, odrętwienie, pieczenie lub sztywność, nie 
wolno ignorować tych oznak ostrzegawczych. Przerwać pracę, poinformo-
wać pracodawcę i skonsultować się z lekarzem.

Przerwa w pracy
W przypadku przerw w pracy przestrzegać następujących punktów:

 � Odłożyć urządzenie pneumatyczne w taki sposób, aby mechanizm 
udarowy nie został aktywowany w niezamierzony sposób dźwignią 
uruchamiającą.

 � Zadbać o to, aby urządzenie pneumatyczne leżało / stało stabilnie, nie 
mogło przewrócić się ani spaść.

 � Jeżeli w urządzeniu pneumatycznym znajdują się ostre lub spiczaste 
narzędzia, należy zadbać o to, aby nikt się nie skaleczył. Z powrotem 
nasadzić osłonę ostrza w przypadku ostrza zębatego, rozcinającego 
i krzyżowego oraz osłonę rury iniekcyjnej.

Kończenie pracy
Po zakończeniu pracy przestrzegać następujących punktów:

 � Koniecznie przerwać zasilanie sprężonym powietrzem.

 � Zdjąć narzędzie z urządzenia pneumatycznego (patrz rozdział 5.1).

 � Sprawdzić, czy na uchwycie narzędzia znajduje się warstwa oleju. Jeżeli 
nie, należy wlać kilka kropli oleju specjalnego VOGT Z 500 w wąż przyłą-
czeniowy i uruchomić urządzenie pneumatyczne bez narzędzia na ok. 
10 sekund. Sprężone powietrze przetłoczy olej do mechanizmu udaro-
wego. Odpowiednio ustawić olejarkę.

Przechowywanie
Podczas przechowywania przez dłużej niż dwa dni należy wlać w wąż 
przyłączeniowy kilka kropel oleju w celu zakonserwowania i na krótko 
uruchomić urządzenie. Sprężone powietrze przetłoczy olej do mechanizmu 
udarowego.

Obsługa VOGT Hammer / VOGT TurboSpade

1. Przyłożyć narzędzie do obrabianego przedmiotu.

2. Włączyć dźwignię uruchamiającą ręką. W żadnym przypadku nie wolno 
blokować jej elementami pomocniczymi.

3. Mechanizm udarowy urządzenia pneumatycznego wtłacza narzędzie 
w obrabiany materiał.

4. Puścić dźwignię uruchamiającą, jak tylko przedmiot zostanie poddany 
obróbce w żądany sposób.
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Obsługa VOGT Soil Aerator

W przypadku bardzo suchych podłoży nawodnić powierzchnię iniekcyjną 
1 dzień wcześniej, aby zapewnić możliwość wprowadzenia rury iniekcyjnej.

1. Przyłożyć rurę iniekcyjną do wybranego miejsca iniekcji.

2. Włączyć dźwignię uruchamiającą ręką. W żadnym przypadku nie wolno 
blokować jej elementami pomocniczymi.

3. Mechanizm udarowy VOGT TurboSpade wtłacza rurę iniekcyjną w 
spulchniany materiał (np. glebę).

4. Puścić dźwignię uruchamiającą, jak tylko rura iniekcyjna osiągnie żąda-
ną głębokość.

5. Otworzyć zawór odcinający na zaworze sterowniczym.

6. Sprężone powietrze przepływa w spulchniany materiał. Ten proces 
można powtórzyć na różnych głębokościach. W przypadku spoistych 
podłoży obrabiany materiał musi być spulchniany stopniowo (co 
20–30 cm) w celu osiągnięcia żądanej głębokości iniekcji.

7. Zamknąć zawór odcinający na zaworze sterowniczym.

8. Z powrotem wyciągnąć VOGT Soil Aerator. Jeśli rura iniekcyjna zahaczy 
się, może zostać uwolniona pojedynczymi uderzeniami mechanizmu 
udarowego. Jeśli poluzowanie jest niemożliwe, użyć elementu do wy-
ciągania (I91 006).

Obsługa VOGT Air Injector

W przypadku bardzo suchych podłoży nawodnić powierzchnię iniekcyjną 
1 dzień wcześniej, aby zapewnić możliwość wprowadzenia rury iniekcyjnej.

1. Przyłożyć rurę iniekcyjną do wybranego miejsca iniekcji.

2. Włączyć dźwignię uruchamiającą ręką. W żadnym przypadku nie wolno 
blokować jej elementami pomocniczymi.

3. Mechanizm udarowy VOGT TurboSpade wtłacza rurę iniekcyjną w 
spulchniany materiał (np. glebę).

4. Puścić dźwignię uruchamiającą, jak tylko rura iniekcyjna osiągnie żąda-
ną głębokość.

5. Zaworem odcinającym na konsoli sterowniczej ustawić żądaną ilość 
powietrza dla iniekcji.

6. Pociągnąć dźwignię sterującą na konsoli sterowniczej. Dopóki dźwi-
gnia sterująca jest uruchomiona, powietrze przepływa w spulchniany 
materiał. Ten proces można powtórzyć na różnych głębokościach. 
W przypadku spoistych podłoży obrabiany materiał musi być spulch-
niany stopniowo (co 20–30 cm) w celu osiągnięcia żądanej głębokości 
iniekcji.

7. Puścić dźwignię sterującą, jak tylko proces napowietrzania zostanie 
zakończony.

8. Z powrotem wyciągnąć VOGT Air Injector. Jeśli rura iniekcyjna zahaczy 
się, może zostać uwolniona pojedynczymi uderzeniami mechanizmu 
udarowego. Jeśli poluzowanie jest niemożliwe, użyć elementu do wy-
ciągania (I91 006).
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Ustawianie ilości oleju i dolewanie oleju

Instrukcja na YouTubie: precyzyjna olejarka prze-
wodów

Aby zagwarantować korzystanie z urządzeń pneumatycznych VOGT przy 
niskim zużyciu, sprężone powietrze musi zawierać odpowiednie stężenie 
oleju.

Sprawdzać najpóźniej po czterech godzinach pracy, czy na uchwycie na-
rzędzia znajduje się warstwa oleju. Jeżeli nie, należy wlać kilka kropli oleju 
specjalnego VOGT Z 500 w wąż przyłączeniowy. Stanowczo zalecamy użyt-
kowanie w połączeniu z precyzyjną olejarką przewodów VOGT Z 300. Jeżeli 
olejarka przewodów jest już stosowana, należy sprawdzić jej poziom oleju 
i ustawienie. W przypadku większych sił docisku dobrym rozwiązaniem jest 
nasmarowanie sześciokąta uchwytu przecinaka.

Zbyt duża ilość oleju tłumi moc udarową. Na dźwigni uruchamiającej lub 
na uchwycie narzędzia tworzą się krople. W takich przypadkach zmniejszyć 
ilość oleju w olejarce i w razie potrzeby wyczyścić urządzenie pneumatycz-
ne.

Zbyt mała ilość oleju powoduje uszkodzenia urządzenia pneumatycznego 
i narzędzia. Sprawdzić dopływ oleju, ewentualnie dolać olej lub ustawić 
olejarkę na nowo.

Ustawianie ilości oleju
Postępować w następujący sposób:

OSTROŻNIE Wyrzucane w powietrze elementy konstrukcyjne 
lub niekontrolowane wydostawanie się sprężone-
go powietrza!

Obrażenia dłoni!

 ¾ Przed otwarciem zatyczki odłączyć wąż sprężone-
go powietrza od olejarki przewodów.

1. Ułożyć olejarkę przewodów zatyczką zwróconą do góry.

2. Ostrożnie otworzyć zatyczkę (A), aby ew. dostępne ciśnienie resztkowe 
mogło ujść.

3. Za pomocą znajdującej się pod nią śruby nastawczej (B) ustawić ilość 
tłoczonego oleju. Obowiązuje przy tym zasada:

 − obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara: ilość 
oleju zmniejsza się.

 − obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: 
ilość oleju zwiększa się. 

B

A



Bezpieczne użytkowanie

32
Zastrzegamy prawo do zmian

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

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

VH / VTS / VBL / VAI Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi Wydanie PL 2022/01

Wlewanie oleju
Postępować w następujący sposób:

1. Ułożyć olejarkę przewodów zatyczką (A) zwróconą do góry.

2. Ostrożnie otworzyć zatyczkę (A), aby ew. dostępne ciśnienie resztkowe 
mogło ujść.

3. Wlać olej obok śruby nastawczej w olejarkę przewodów, aż znajdująca 
się wewnątrz rurka aluminiowa zostanie przykryta.

Wskazówka: olej zużywa się po 2–3 dniach roboczych. Jeżeli rzeczywiste 
zużycie znacznie różni się od zalecanego, należy obrócić śrubę nastawczą 
o 1/8 obrotu w odpowiednim kierunku i dalej obserwować zużycie oleju.

Testowanie ustawionej 
ilości oleju

Aby przetestować ustawioną ilość oleju, postępować w następujący spo-
sób:

1. Używać urządzenia pneumatycznego przez ok. dziesięć minut w ciągu.

2. Odłączyć urządzenie pneumatyczne od zasilania sprężonym powie-
trzem.

3. Zdjąć założone narzędzie i sprawdzić uchwyt narzędzia lub narzędzie:

 − Jeżeli po zakończeniu pracy chwyt narzędzia (sześciokąt) jest lekko 
zwilżony olejem lub czarny, oznacza to prawidłowe ustawienie 
olejarki.

 − Jeżeli chwyt narzędzia błyszczy się metalicznie, oznacza to, że usta-
wiono za małą ilość oleju.

 − Jeżeli olej wycieka z zaworu elementu uruchamiającego lub wypły-
wa wzdłuż przecinaka, oznacza to, że ustawiono za dużą ilość oleju.

4. W razie potrzeby wyregulować ustawioną ilość oleju w olejarce.

Gatunki oleju
Do pracy w normalnych warunkach eksploatacyjnych używać specjalnego 
oleju VOGT (Z 500) lub bezżywicznych olejów pneumatycznych.

Firma VOGT na zapytanie oferuje następujące oleje do specjalnych warun-
ków eksploatacyjnych:

 � Olej wysokotemperaturowy (832 010) do wyjątkowo wysokich tempe-
ratur otoczenia.

 � Olej niskotemperaturowy (835 010) do wyjątkowo niskich temperatur 
otoczenia.

 � Bioolej (834 010) do prac w zakładach przetwórstwa spożywczego lub 
do podobnych warunków.

Karty charakterystyki do olejów oferowanych przez VOGT można znaleźć 
na stronie internetowej VOGT w obszarze plików do pobrania.
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7 Pielęgnacja

Należy pamiętać, że małe błędy mogą stać się dużymi błędami, jeśli nie zo-
staną usunięte odpowiednio wcześnie. Z tego powodu należy natychmiast 
usuwać każdy wykryty błąd lub skontaktować się z serwisem klienta VOGT.

Czyszczenie
 � Czyścić urządzenie pneumatyczne VOGT, ew. dostępny Pochłaniacz 

hałasu i zanieczyszczeń, narzędzia, wąż i inne akcesoria suchą lub na-
sączoną olejem czystą ścierką.

 � Urządzenie pneumatyczne VOGT należy przechowywać w miarę moż-
liwości w przeznaczonej do tego metalowej walizce transportowej. 
Zawsze należy przechowywać je w suchym i w miarę możliwości nieza-
pylonym miejscu.
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8 Pomoc w przypadku usterek

8�1 Postępowanie w przypadku usterek

Usterki, niezależnie od ich rodzaju, usuwać od razu w celu uniknięcia więk-
szych uszkodzeń urządzenia pneumatycznego VOGT.

W razie wystąpienia błędów niezwłocznie odłączyć urządzenie pneuma-
tyczne VOGT od zasilania sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem 
diagnozowania błędów i usterek ponownie sprawdzić, czy urządzenie jest 
pozbawione ciśnienia.

8�2 Usuwanie usterek

Usterka Możliwy błąd Naprawa

Urządzenie 
pneumatyczne 
VOGT nie po-
woduje uderzeń 
lub nie ma 
mocy.

Tłok zardzewiał ze 
względu na brak 
oleju we wnętrzu 
obudowy.

 � Wcisnąć tłok do tyłu przez uchwyt narzędzia przy 
użyciu odpowiedniego przebijaka.

 � Wlać niewielką ilość oleju specjalnego VOGT (Z 500) 
w wąż przyłączeniowy i w uchwyt narzędzia.

 � Uruchomić urządzenie na krótko bez narzędzia.
 � Ponownie przerwać dopływ sprężonego powietrza.
 � Z powrotem zdjąć wąż doprowadzający powietrze.
 � Powtórzyć cały proces kilka razy. 

 
 
 
                       Instrukcja na YouTubie: luzowanie 
tłoka 

Zastosowano zbyt 
dużo oleju smaro-
wego lub w mecha-
nizmie udarowym 
znajduje się woda.

 � Wlać niewielką ilość (1 do 2 cm³) specjalnego środka 
czyszczącego VOGT (861 015) w wąż przyłączeniowy.

 � Uruchomić urządzenie na krótko bez narzędzia.
 � Wyłapać wyciekającą mieszankę oleju, wody i środka 

czyszczącego.
 � Ponownie przerwać dopływ sprężonego powietrza.
 � Z powrotem zdjąć wąż doprowadzający powietrze.
 � Powtórzyć cały proces 2, 3 razy.
 � Wlać niewielką ilość oleju specjalnego VOGT (Z 500) 

w wąż przyłączeniowy.
 � Uruchomić urządzenie pneumatyczne.
 � Przepisowo zutylizować mieszankę oleju i wody. 

 
 
 
                       Instrukcja na YouTubie:  
                       czyszczenie mechanizmu udarowego
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Usterka Możliwy błąd Naprawa

Przez wąż powie-
trza przedostały się 
zabrudzenia.

 � Naprawę / czyszczenie musi wykonać autoryzowany 
warsztat specjalistyczny lub producent.

Zbyt duże siły doci-
sku.

 � Nasmarować uchwyt przecinaka i zmniejszyć siłę 
docisku.

Narzędzie nie 
zatrzaskuje się 
już w swoim 
uchwycie lub 
nie trzyma się w 
nim.

Narzędzie lub jego 
uchwyt jest wybite/
wybity (przyczyną 
jest najczęściej zbyt 
wysokie ciśnienie 
robocze lub puste 
uderzenia).

 � Sprawdzić narzędzie pod kątem zużycia (patrz roz-
dział 3.4 „Podczas eksploatacji”).

 � Naprawę musi wykonywać autoryzowany warsztat 
specjalistyczny lub producent.

Nie można 
włożyć ani wyjąć 
narzędzia.

Tuleja mocująca na 
uchwycie narzędzia 
jest odsuwana pod-
czas zakładania lub 
wyjmowania narzę-
dzia nie do połowy, 
lecz całkowicie.

 � Podczas zakładania lub wyjmowania narzędzia należy 
odsunąć tuleję mocującą na uchwycie narzędzia tylko 
do połowy.

Odblokowanie unie-
możliwia brud, który 
przedostał się do 
tulei mocującej.

 � Naprawę / czyszczenie musi wykonać autoryzowany 
warsztat specjalistyczny lub producent.

Urządzenie 
pneumatycz-
ne przechodzi 
w tryb ciągły, 
mimo że dźwi-
gnia uruchamia-
jąca nie została 
uruchomiona.

Sprężyna dźwigni 
uruchamiającej zła-
mała się lub o-ring 
zaworu uruchamia-
jącego pod wpły-
wem zbyt wysokiego 
ciśnienia poluzował 
się na gnieździe 
zaworu bądź pękł.

 � Naprawę musi wykonywać autoryzowany warsztat 
specjalistyczny lub producent.
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9 Wyłączanie z eksploatacji i utylizacja

Uszkodzone i nienadające się do naprawy elementy muszą zostać ekolo-
gicznie zutylizowane przy przestrzeganiu postanowień ustawowych.

Posegregować wszystkie komponenty według następujących klas i przeka-
zać je do recyklingu:

 � Metale i stopy

 � Aluminium

 � Miedź

 � Stal

 � Stal szlachetna

 � Tworzywa sztuczne

 � Guma

 � Opakowanie

 � Drewno

informacji na temat ekologicznych sposobów utylizacji udzielają lokalne 
urzędy komunalne lub specjalistyczne zakłady utylizacji.

Jeśli zgromadzone zostaną znaczne ilości oleju, koniecznie przestrzegać 
danych producenta lub dostawcy dotyczących odpowiedniego postępowa-
nia i utylizacji. Jeśli jest taka możliwość, oddać producentowi lub przekazać 
do recyklingu.
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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 Deklaracja zgodności

w rozumieniu dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE, zał� II 1� A

Producent
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg 
 
Osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, upoważniona do przygotowania 
dokumentacji technicznej 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg 

Opis i dane identyfikacyjne maszyny 

Produkt / wyrób VOGT Hammer / VOGT TurboSpade / VOGT Soil Aerator / VOGT Air Injector

Typ 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

Numer seryjny w każdym przypadku od 101

Funkcja Napęd pneumatyczny dla narzędzi do wykonywania prac mechanicznych w zakresie 
budownictwa podziemnego i nadziemnego, prac remontowych i napowietrzania oraz 
spulchniania materiałów.

Wyraźnie oświadcza się, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następują-
cych dyrektyw WE lub rozporządzeń:
2006/42/WE Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w spawie 

maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (1)

2000/14/WE Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do śro-
dowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, opublikowano w  L 162/1 
z 03.07.2000

Odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, o których mowa w art� 7 ust� 2:
EN ISO 11148-4:2012 Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: 

Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędem (ISO 11148-4:2012)

EN ISO 12100:2010-11 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ry-
zyka (ISO 12100:2010)

EN ISO 15744:2008 Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Pomiar hałasu – Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 
15744:2002)

EN ISO 28927-10:2011 Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 10: Wiertarki 
udarowe, młoty i młoty do rozbijania (ISO 28927-10:2011)

Ocena zgodności:  2000/14/EC Dodatek VI
Jednostka notyfikowana: SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstädter Str. 20, D-09232 Hartmannsdorf

Poziom mocy akustycznej
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

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

gwarantowana 95 dB 101 dB 105 dB

Weidenberg, 2020-04-09

Miejscowość, data Podpis
Andreas Brehm
Dyrektor generalny
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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

Assembly Instructions
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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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15 Customer service

Type: Year of manufacture / serial number:

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 
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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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Instrukcja eksploatacji
Instrukcja eksploatacji w wielu innych językach jest 
dostępna w obszarze mediateki.

Bayreuth

Kontakt z nami:
poniedziałek–czwartek godz. 07:30–17:00
piątek    godz. 07:30–15:00

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


