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1 Over deze handleiding

Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt of als u 
andere werkzaamheden aan het apparaat moet uitvoeren, moet u deze 
handleiding lezen.

Lees vooral hoofdstuk 3 „Algemene veiligheidsvoorschriften“.

1�1 Algemeen

Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel om u vertrouwd te maken met 
het apparaat en om het te gebruiken voor het beoogde doel. 
De handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en juiste bedie-
ning van het apparaat.

De handleiding moet

 � worden gelezen en gebruikt door elke persoon die belast is met werk-
zaamheden met het persluchtgereedschap.

 � zodanig worden bewaard dat deze te allen tijde voor alle gebruikers 
toegankelijk is. Het wordt aanbevolen om de handleiding in de trans-
portkoffer	van	het	persluchtgereedschap	mee	te	nemen.

 � bij het doorgeven van het persluchtgereedschap aan derden samen 
met alle noodzakelijke documentatie worden geleverd.

Het volgen van de instructies in de handleiding zal u helpen om:

 � gevaren te vermijden.

 � reparatiekosten en stilstandtijden te verminderen.

 � de betrouwbaarheid en de levensduur van het apparaat te verhogen.

Naast deze handleiding moeten ook de in het land van gebruik en op de 
plaats van gebruik geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen 
en ter bescherming van het milieu in acht worden genomen.

Geldigheid van de hand-
leiding

Deze handleiding geldt voor de volgende persluchtgereedschappen:

 � 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 / H 60 Delta / VH 50.18 / 
VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 DeltaVH 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 Gebruikte tekens en symbolen

Instructies zijn onderverdeeld in:

 � stappen

 � toepassingstips voor optimaal gebruik

Elke informatie is gemarkeerd met een symbool:

Symbool Betekenis

1.

2.

3.

Stappen: Deze stappen zijn genummerd en moeten in de 
opgegeven volgorde worden uitgevoerd.

OPMERKING Toepassingstip: Aanvullende informatie voor een opti-
maal gebruik van het product.

1�3 Opbouw van de waarschuwingen

Signaal-
woord

Gebruik bij ��� Mogelijke gevolgen als de 
waarschuwing niet in acht 
wordt genomen:

GEVAAR Persoonlijk letsel 
(acuut gevaar)

Dood of ernstig letsel!

WAAR-
SCHUWING

Persoonlijk letsel 
(evt. gevaarlijke situatie)

Dood of ernstig letsel!

OPGEPAST Persoonlijk letsel Licht of minimaal letsel!

OPGELET Materiële schade Schade aan het apparaat  
en in de omgeving

De waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:

 � waarschuwingsbord met signaalwoord volgens waarschuwingsniveau

 � soort gevaar (beschrijving van het gevaar)

 � gevolgen van het gevaar (beschrijving van de gevolgen van het gevaar)

 � veiligheid (maatregelen om het gevaar te voorkomen)

Soort gevaar

Gevolgen van het gevaar

 ¾ Veiligheid

GEVAAR
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2 Componenten en werktuigen

2�1 Systeemcomponenten en werktuigen

Elk	VOGT	persluchtgereedschap	is	ontworpen	voor	specifieke	taken.		Alle	
apparaten volgen evenwel een algemene opbouw. Elk persluchtgereed-
schap bestaat uit de volgende componenten:

 � een bedieningselement

 � een steel

 � een slagwerk met of zonder trillingsdemping

 � een geluids- en vuilabsorber (standaard voor bepaalde types)

 � een werktuig

VOGT Hammer

VOGT TurboSpade
bedieningsele-

ment

bedieningsele-
ment

stelen

stelen

slagwerken

slagwerken
geluids- en vuilab-

sorber

optioneel

geluids- en vuilab-
sorber

werktuigen

werktuigen
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De afbeelding toont slechts een klein deel van de beschikbare compo-
nenten. Een overzicht van alle beschikbare types, lengtes en het volledige 
gamma van beschikbare werktuigen vindt u in onze productcatalogus of 
op www.vogt-tec.de. Wij adviseren u ook graag persoonlijk.

Om u snel en eenvoudig passende oplossingen voor uw project te kunnen 
bieden, worden de VOGT-persluchtgereedschappen ook in apparatensets 
aangeboden. Elke apparatenset heeft, naast een persluchtgereedschap 
met bijpassende werktuigen, een uitgebreid pakket aan accessoires. In 
een apparatenset vindt u alles wat u nodig heeft om direct met de taak te 
beginnen. De sets zijn beschikbaar voor o.a.:

 � saneringen

 � industriële reiniging

 � grondwerken, riool- en leidingbouw

 � tuin- en landschapsarchitectuur

2�2 VOGT Hammer / TurboSpade

YouTube verklarende film: VOGT Hammer / VOGT 
TurboSpade

VOGT Hammer

De VOGT Hammer is een persluchthamer in de vorm van een lans. Naast 
de praktische robuustheid wordt de VOGT-Hammer gekenmerkt door zijn 
groot aanpassingsvermogen en de talrijke modeluitvoeringen. De VOGT 
Hammer is bijvoorbeeld verkrijgbaar met twee verschillende bedienings-
elementen. De standaardgreep is bijzonder veelzijdig. Met de deltagreep 
daarentegen kan makkelijker kracht worden uitgeoefend in de richting van 
de steel.

De VOGT Hammer is verkrijgbaar met drie verschillende slagwerken, die 
verschillen in slagfrequentie, slagkracht en gewicht.

 � VH 10 / VH 10 Delta: Het kleine apparaat met hoge slagfrequentie en 
een 14 mm beitelhouder is vooral bedoeld voor het bewerken/verwij-
deren van dunne en brosse materialen. Het is uitgerust met trillings-
demping om de trillingsbelasting tijdens het werk te verminderen.

 � VH 30 / VH 30 Delta: Het lichte apparaat met hoge slagfrequentie en 
een 14 mm beitelhouder is vooral bedoeld voor het bewerken / ver-
wijderen van brosse materialen aan de wand, het plafond en de vloer. 
Het is uitgerust met trillingsdemping om de trillingsbelasting tijdens 
het werk te verminderen.

 � VH 25 / VH 25 Delta: Het apparaat komt overeen met een VH 30 / VH 
30 Delta zonder trillingsdemping.
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 � VH 60,18 / VH 60,18 Delta: Het krachtige apparaat met een lage slag-
frequentie maar hoge slagkracht en een robuuste 18 mm beitelhouder 
is voornamelijk ontworpen voor het bewerken/verwijderen van taaie 
materialen op vloeren, op daken, in de grond en in beperkte mate op 
muren. Het is uitgerust met trillingsdemping om de trillingsbelasting te 
verminderen en met een geluids- en vuilabsorber voor geluidsreductie 
tijdens het werk.

 � VH 50.18 / VH 50.18 Delta: Het apparaat komt overeen met een VH 
60.18 / VH 60.18 Delta zonder trillingsdemping.

 � VH 60 / VH 60 Delta: Het apparaat komt overeen met een VH 60.18 / 
VH 60.18 Delta, maar dan met een 14 mm beitelhouder. Het is uitge-
rust met trillingsdemping om de trillingsbelasting te verminderen en 
met een geluids- en vuilabsorber voor geluidsreductie tijdens het werk.

 � VH 50 / VH 50 Delta: Het apparaat komt overeen met een VH 60 / VH 
60 Delta zonder trillingsdemping.

Elke uitvoering van de VOGT-Hammer is verkrijgbaar in verschillende leng-
tes, zodat het apparaat nog beter kan worden aangepast aan de toepas-
sing en de gebruiker.

Bedieningselementen
1. Bedieningshendel

Met de bedieningshendel wordt de VOGT Hammer gestart. Zolang de 
bedieningshendel wordt ingedrukt, wordt het slagwerk voorzien van pers-
lucht. 

 
VOGT TurboSpade

De VOGT TurboSpade met lage slagfrequentie, maar hoge stootkracht en 
een robuuste 18 mm beitelhouder is vooral geschikt voor verticaal werk. 
Door de veelheid aan beschikbare werktuigen is de VOGT TurboSpade 
geschikt voor bijvoorbeeld uitgraven, opbreken, verdichten en rammen.

Het T-vormige bedieningselement maakt rugbesparend werken moge-
lijk. Met de trillingsdemping van de VOGT TurboSpade VTS 60 wordt de 
trillingsbelasting verminderd. Alternatief is de VOGT TurboSpade VTS 50 
verkrijgbaar zonder trillingsdemping. Alles types zijn voorzien van een 
geluids- en vuilabsorber voor geluidsreductie.

Elke uitvoering van de VOGT TurboSpade is verkrijgbaar in verschillende 
lengtes, zodat het apparaat nog beter kan worden aangepast aan de toe-
passing en de gebruiker.

Bedieningselementen
1. Bedieningshendel

Met de bedieningshendel wordt de VOGT TurboSpade gestart. Zolang de 
bedieningshendel wordt ingedrukt, wordt het slagwerk voorzien van pers-
lucht. 

1

1

1



Componenten en werktuigen 

Wijzigingen voorbehouden

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

Uitgave NL 2022/01

11
VH / VTS / VBL / VAI Vertaling van de originele instructies

Toepassingsgebieden

Het volledige assortiment aan beschikbare werktuigen en accessoires 
vindt u in onze productcatalogus of op www.vogt-tec.de. Wij adviseren u 
ook graag persoonlijk.

2�3 VOGT Soil Aerator / Air Injector

VOGT Soil Aerator

De VOGT Soil Aerator is de combinatie van een VOGT TurboSpade met 
een injectiepijp. Deze wordt gebruikt voor het beluchten en losmaken van 
bijvoorbeeld de bodem.

De VOGT TurboSpade drijft de injectiepijp met zijn slagwerk tot de gewens-
te diepte. Daarna komt de perslucht via de injectiepijp direct in het los te 
maken materiaal terecht, bijvoorbeeld om bevuilde capillairen te openen.

Bedienings 
elementen

1. Bedieningshendel

Via de bedieningshendel aan de VTS wordt de injectiepijp in het los te ma-
ken materiaal (bijv. bodem) gevoerd. Zolang de bedieningshendel wordt 
ingedrukt, wordt het slagwerk voorzien van perslucht. 

2. Afsluitkraan 

Via de afsluitkraan wordt de perslucht in het los te maken materiaal (bijv. 
bodem) gevoerd:

 � Hendelpositie dwars op de leiding: De klep is gesloten.

 � Hendelpositie in de richting van de leiding: De klep is geopend. 

Het debiet en dus de intensiteit van de beluchting kan worden aangepast 
door de afsluitkraan gedeeltelijk te openen.

Schaven Snijden Opbreken

Blootleggen Boucharderen Uitgraven

RammenVerdichten

1

2
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VOGT Air Injector

De VOGT Air Injector bestaat uit een VOGT TurboSpade met een injectie-
pijp. Hij wordt gebruikt voor het beluchten en losmaken van bijvoorbeeld 
de bodem.

De VOGT TurboSpade drijft de injectiepijp met zijn slagwerk tot de ge-
wenste diepte. Door middel van een aangepaste persluchttoevoer en een 
aangepast klepsysteem wordt een snelle luchtstroom in het los te maken 
materiaal (bijv. bodem) geleid. Het materiaal wordt opengebroken of be-
lucht. Het kan dan gemakkelijk worden getransporteerd of op een andere 
manier worden verwerkt.

Bedienings 
elementen

1. Bedieningshendel

Via de bedieningshendel aan de VTS wordt de injectiepijp in het los te ma-
ken materiaal (bijv. bodem) gevoerd. Zolang de bedieningshendel wordt 
ingedrukt, wordt het slagwerk voorzien van perslucht. 

2. Stuurhendel

Met de stuurhendel wordt de perslucht in het los te maken materiaal (bijv. 
bodem) gevoerd:

 � Stuurhendel ingedrukt: De klep is geopend.

 � Stuurhendel in ruststand: De klep is gesloten.

3. Afsluitkraan

Het debiet en dus de intensiteit van de beluchting kan worden aangepast 
door de afsluitkraan gedeeltelijk te openen.

2�4 Identificatie van uw apparaat

Aan de hand van de volgende informatie kan het apparaat worden geïden-
tificeerd:

1. fabrikant

2. serienummer / bouwjaar 
 

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 Algemene veiligheidsvoorschriften

3�1 Principes

Het apparaat mag alleen in technisch perfecte staat worden gebruikt.

Bij storingen, fouten of veranderingen in de prestaties tijdens het gebruik 
moet het persluchtgereedschap onmiddellijk worden stilgelegd en moet 
de storing worden verholpen.

3�2 Beoogd gebruik

VOGT Hammer /  
TurboSpade

VOGT Hammer / TurboSpades zijn bedoeld als handapparaten (machines) 
voor het uitvoeren van mechanische werkzaamheden zoals verdichten, 
stampen, schaven, snijden, openbreken, afgraven, boucharderen, blootleg-
gen, reinigen, uitgraven, losmaken van materialen of beluchten. Ze moeten 
samen met originele VOGT werktuigen en accessoires worden gebruikt.

De	gespecificeerde	basissets	bevatten	per	vakgebied	de	juiste	werktuigen,	
accessoires en beschermingsmiddelen voor diverse toepassingen zoals 
grondwerken en wegenbouw, outdoor of indoor, sanering van wanden, 
vloeren en daken.

Om de gezondheidsrisico's in verband met de gevolgen van de door de 
pneumatische aandrijving veroorzaakte trillingen tot een minimum te 
beperken, moet de toelaatbare duur van de blootstelling van de gebruiker 
aan de trillingen worden beperkt.

VOGT Soil Aerator
Losmaken van diepzittende, verdichte materialen

VOGT Air Injector
Losmaken van diepzittende, verdichte materialen

3�3 Voorzienbaar misbruik

Gebruik in een explosieve zone of in een explosieve omgeving. 

Gebruik onder water.
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3�4 Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

Voor alle werkzaamheden met de persluchtgereedschappen moet voor 
voldoende verlichting worden gezorgd.

Het gebruik in explosieve zones / in een explosieve omgeving is verboden. 
Het gebruik ervan kan leiden tot ontstekingsbronnen in de vorm van von-
ken, hete oppervlakken, enz. die een explosie kunnen veroorzaken.

Het slagwerk van het VOGT persluchtgereedschap mag nooit onder water 
worden gehouden. Schade aan het apparaat tot zelfs onbruikbaarheid zijn 
mogelijk.

De handleiding bevat basisinformatie over een veilig gebruik en de restri-
sico's die tijdens het gebruik kunnen optreden. De gebruiker of de werkge-
ver	van	de	gebruiker	moet	de	specifieke	risico's	voor	het	geplande	gebruik	
evalueren en maatregelen nemen om de risico's te beperken en de ge-
zondheid te beschermen. De veiligheidsvoorschriften in de handleiding 
moeten tijdens het gebruik altijd in acht worden genomen.

De VOGT Hammer / TurboSpade mag niet worden gewijzigd. Veranderin-
gen	kunnen	de	effectiviteit	van	de	veiligheidsmaatregelen	verminderen	en	
de risico's voor de bediener vergroten.

Gebruik alleen geoliede en condensaatvrije perslucht. Gebruik indien 
nodig accessoires voor de voorbereiding van perslucht, zoals het VOGT 
Precisie-leidingsmeerapparaat (Z 300). 
 
Als het apparaat langer dan twee dagen wordt opgeslagen, moet het wor-
den geconserveerd met olie volgens de handleiding (zie de opslaginstruc-
ties in hoofdstuk 6).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens de werkzaamheden met de persluchtgereedschappen moeten 
altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen:

 � veiligheidsschoenen

 � veiligheidshandschoenen

 � veiligheidsbril

 � gehoorbescherming

 � veiligheidshelm (bij werkzaamheden boven het hoofd)

Tijdens het transport

Zorg ervoor dat het persluchtgereedschap altijd in een stabiele positie 
staat en beschermd is tegen omvallen en neervallen. Gebruik de trans-
portkoffer	of	een	vergelijkbare	container	voor	opslag	na	het	werk	en	voor	
transport over langere afstanden.
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Tijdens de werking

De persluchttoevoer moet worden afgesloten, de luchtslang moet dru-
kloos worden gemaakt en de VOGT Hammer / TurboSpade moet worden 
losgekoppeld van de persluchttoevoer:

 � als hij niet in gebruik is.

 � voor het vervangen van werktuigen of accessoires.

 � voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

Zorg er na het plaatsen van een werktuig voor dat het veilig is vergrendeld.

Overmatige slijtage van het werktuig kan worden geconstateerd wanneer 
de vergrendelkogels (zie afbeelding) over een lengte van 4 mm in het 
achterste deel van de zeskant van het werktuig zijn gedrongen. Ook mag 
de zeskantmaat niet kleiner zijn dan 13,5 mm bij de 14 mm beitelhouder 
en 17,3 mm bij de 18 mm beitelhouder. Vervang versleten werktuigen of 
werktuigen met gebroken of verbogen onderdelen.  
 
 
 
 

Overmatige slijtage in de beitelhouder kan worden geconstateerd als u 
een nieuw werktuig meer dan 10° kunt draaien. Als de beitelhouder ver-
sleten is, laat deze dan door de fabrikant of een geautoriseerde gespeciali-
seerde werkplaats vervangen.

Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwon-
dingen op de werkplek. Houd er rekening mee dat oppervlakken door het 
gebruik van de machine glad kunnen zijn en dat de luchtslang een potenti-
eel struikelgevaar is.

Gebruik voor verschillende werkzaamheden altijd een geschikt VOGT per-
sluchtgereedschap om overbelasting van het lichaam te voorkomen. Voor 
verschillende werkzaamheden worden passende apparaatuitvoeringen en 
apparatensets aangeboden.

Ga in een onbekende omgeving voorzichtig te werk. Er kunnen verborgen 
gevaren zijn door stroomkabels. 
De VOGT persluchtgereedschappen zijn niet geïsoleerd tegen contact met 
elektrische stroombronnen! Het werkgebied moet vrij zijn van toevoerlei-
dingen. Gebruik kabeldiagrammen en/of leidingdetectoren.

Let op een veilig gebruik van werktuigen en accessoires:

 � Bewaar de met de werktuigen geleverde transportbescherming en 
bewaar	deze	in	de	transportkoffer	tijdens	het	gebruik	van	de	VOGT	
Hammer / TurboSpade. Zet de transportbescherming terug op het 
werktuig na gebruik van het werktuig.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Gebruik alleen accessoires en verbruiksmateriaal van de door de fabri-
kant aanbevolen maten en types. Gebruik geen andere types of maten 
accessoires en verbruiksmateriaal.

 � Gebruik de beitels of spades nooit als handgereedschap. Ze zijn speci-
aal ontworpen voor het gebruik met de VOGT Hammer / TurboSpade 
en dienovereenkomstig warmtebehandeld.

 � Gebruik nooit stompe werktuigen, omdat dit de arbeidsprestaties ver-
mindert en er vermoeiingsbreuken kunnen ontstaan. Stompe werktui-
gen kunnen leiden tot een toename van de trillingen, daarom moet u 
altijd scherpe werktuigen gebruiken.  

YouTube manual: Schraper en beitel slijpen

 � Koel nooit hete werktuigen of accessoires in water. Dit kan leiden tot 
broosheid en voortijdige breuk.

 � Misbruik van het apparaat met of zonder werktuig als hefboom, 
bijvoorbeeld voor het beitelen of uitgraven, kan leiden tot breuk of be-
schadiging van het apparaat en/of het werktuig. Werk in kleine stukjes 
om vastlopen in het materiaal te voorkomen.

 � Vermijd direct contact met het werktuig tijdens en na gebruik, omdat 
het heet of scherp kan zijn. Gebruik veiligheidshandschoenen bij het 
wisselen van de werktuigen en laat het werktuig en de vergrendeling 
afkoelen.

Zorg ervoor dat de perslucht en de pneumatische componenten van de 
persluchtgereedschappen op de juiste manier worden behandeld:

 � Richt de luchtstroom en het werktuig nooit op jezelf of op andere men-
sen of dieren.

 � Rondslingerende slangleidingen kunnen ernstige verwondingen ver-
oorzaken. Controleer daarom altijd of de slangen en hun bevestigingen 
onbeschadigd zijn en niet zijn losgekomen.

 � Houd de afvoerlucht van het apparaat weg van het lichaam.

 � Zorg ervoor dat de opgegeven bedrijfsdruk niet wordt overschreden.

 � Draag of trek de VOGT Hammer / TurboSpade nooit aan de slang.

3�5 Extra veiligheidsvoorschriften VBL / VAI

Naast de voorgaande veiligheidsvoorschriften zijn er omwille van de ge-
bruikte werktuigen verdere veiligheidsrelevante instructies bij het gebruik 
van de VOGT Soil Aerator en de VOGT Air Injector.

Gebruik de VOGT Soil Aerator en de VOGT Air Injector altijd met de rubbe-
ren beschermkap. Beschadigde of versleten rubberen beschermkappen 
moeten onmiddellijk worden vervangen. 
Rubberen beschermkappen zijn op korte termijn beschikbaar als reserve-
onderdelen (I19 002 of 035 240).
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Klauwkoppelingen op de persluchtslang moeten worden vastgezet met 
slangklemmen. De slangklem voorkomt dat het slanguiteinde gaat zwiepen 
als de koppeling onbedoeld onder druk wordt losgelaten.

Breng de afsluitkraan van de VOGT Soil Aerator en de VOGT Air Injector na 
het beluchten van het los te maken materiaal steeds terug in de vergren-
delingspositie om een ongecontroleerde persluchtstroom te voorkomen.

Trek de VOGT Soil Aerator nooit aan de injectiepijp over de grond. De 
hendel bij de afsluitkraan zou tijdens het trekken kunnen worden geo-
pend, zodat er bij de injectiepijp met hoge druk en hoge snelheid perslucht 
ontsnapt. Bodem, afzettingen of losse voorwerpen kunnen in het rond 
worden geslingerd.

Wanneer perslucht wordt geïnjecteerd in vaste materialen (bijv. aardla-
gen), kan de bodem kortstondig worden opgetild door de geïnjecteerde 
perslucht. Delen van de bodem of stenen kunnen buiten de rubberen 
beschermkap worden weggeslingerd. Gebruik altijd een veiligheidsbril. 
Verwijder personen uit het directe werkbereik van de VOGT Air Injector. 
Bovendien moet, naar het oordeel van de exploitant, een spatscherm wor-
den geïnstalleerd om materiële schade en persoonlijk letsel door opspat-
tende onderdelen te voorkomen.

Het werkproces mag alleen in gang worden gezet als de injectiepijp zich in 
het los te maken materiaal bevindt (bijv. bodem)

3�6 Restrisico's

Lawaai
Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan permanente gehoorbescha-
diging	en	andere	problemen	zoals	tinnitus	(rinkelen,	suizen,	fluiten	of	
zoemen in het oor) veroorzaken als er onvoldoende gehoorbescherming 
wordt gedragen. De exploitant moet een risicobeoordeling uitvoeren met 
betrekking tot deze gevaren en maatregelen nemen om het lawaai te ver-
minderen en de gezondheid te beschermen. Neem de volgende punten in 
acht:

 � De geluids- en vuilabsorber (Z 950) moet tijdens het gebruik van de 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 permanent worden gebruikt 
om te voldoen aan de grenswaarde voor geluidsemissie. Defecte ge-
luids- en vuilabsorber (Z 950) moeten onmiddellijk worden vervangen 
en zijn als reserveonderdelen verkrijgbaar.

 � De VOGT persluchtgereedschappen moeten worden bediend en on-
derhouden volgens de aanbevelingen in de handleiding.

 � Selecteer, onderhoud en vervang het werktuig, indien nodig, volgens 
de aanbevelingen van de fabrikant.

 � Optioneel is een geluiddemper (Z 850) als accessoire voor VOGT Ham-
mer / TurboSpade verkrijgbaar.

 � Besteed aandacht aan extra geluidsreductie op de werkplek.

 � Gebruik gehoorbescherming volgens de instructies van uw werkgever 
en/of volgens de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het 
werk.
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Stof / dampen
Stof en dampen die tijdens het gebruik ontstaan kunnen gezondheids-
problemen veroorzaken (zoals kanker, geboorteafwijkingen, astma en/
of dermatitis). De exploitant moet een risicobeoordeling uitvoeren met 
betrekking	tot	deze	gevaren	en	maatregelen	nemen	om	schadelijke	stoffen	
te voorkomen, op te vangen en te lozen en/of persoonlijke beschermings-
middelen ter beschikking te stellen. Neem de volgende punten in acht:

 � Bij de risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met het stof 
dat tijdens het gebruik ontstaat en het stof dat kan worden opgewer-
veld.

 � Als er stof of dampen ontstaan, is de belangrijkste taak om deze te 
controleren op de plaats waar ze vrijkomen.

 � Optioneel is een stofafzuiging (Z 800) als accessoire voor VOGT Ham-
mer / TurboSpade verkrijgbaar.

 � De VOGT Hammer / TurboSpade moet worden bediend en onderhou-
den volgens de aanbevelingen in de handleiding.

 � Neem	de	veiligheidsinformatiebladen	van	de	gebruikte	stoffen	in	acht.

 � Gebruik beschermende ademhalingsapparatuur volgens de instructies 
van uw werkgever en/of volgens de voorschriften voor veiligheid en 
gezondheid op het werk.

Wegslingeren van  
objecten

Tijdens het werk kunnen voorwerpen, stof, materialen, losse werkstukken 
of het persluchtgereedschap zelf worden weggeslingerd:

 � Er moet voor worden gezorgd dat een te bewerken onderdeel of werk-
stuk veilig wordt vastgezet.

 � Zet de VOGT Hammer / TurboSpade stevig op het te bewerken opper-
vlak voordat u het gereedschap start.

 � Gebruik altijd een stootvaste oogbescherming. De beschermingsgraad 
moet voor elke toepassing afzonderlijk worden geëvalueerd.

 � Draag een veiligheidshelm bij werkzaamheden boven het hoofd.

 � Beoordeel ook de risico's voor andere personen in de omgeving van de 
plaats van gebruik en neem passende veiligheidsmaatregelen.

Trillingen
Blootstelling aan trillingen kan schade aan de zenuwen en problemen in 
de bloedcirculatie in handen en armen veroorzaken. Neem de volgende 
punten in acht:

 � De VOGT Hammer / TurboSpade moet worden bediend en onderhou-
den volgens de aanbevelingen in de handleiding om onnodige verster-
king van de trillingen te voorkomen.

 � Te lang gebruik van de VOGT Hammer / TurboSpade kan ernstige 
gezondheidsschade veroorzaken, als de spanning van de trillingen te 
lang een invloed heeft op uw lichaam. Maak op tijd een pauze, voordat 
u onaangename gewaarwordingen aan handen, armen, schouders of 
in de nek voelt.

 � Draag warme kleding als u in een koude omgeving werkt en houd uw 
handen warm en droog.
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 � Als u merkt dat de huid van uw vingers of handen gevoelloos wordt, 
tintelt, pijn doet of wit wordt, stop dan de werkzaamheden met de 
VOGT Hammer / TurboSpade, informeer uw werkgever en raadpleeg 
een arts.

 � Houd het apparaat vast met een niet al te stevige, maar veilige grip, 
terwijl u de vereiste handreactiekrachten in acht neemt, omdat het 
risico op trillingen over het algemeen hoger is wanneer de gripkracht 
hoger is.

 � De trillingsbelasting is hoger bij hardere materialen dan bij zachte 
materialen.

 � Sla bij beton kleine deeltjes weg om te voorkomen dat het werktuig 
komt vast te zitten.

 � Houd het werktuig op het te bewerken materiaal. Zorg dat het pers-
luchtgereedschap steeds contact heeft met het materiaal. Deze slagen 
in de lucht verhogen de trillingen en leiden tot een verhoogde slijtage 
van het werktuig en de beitelhouder.

De blootstellingsduur en de sterkte van het trillingsniveau tijdens de 
gebruiksduur zijn bepalend voor de spanning in handen en armen door 
trillingen.

 � Gebruik de VOGT Hammer / TurboSpade bij sterke trillingen alleen 
gedurende korte tijdsintervallen tijdens de gebruiksduur.

 � Als langere tijdsintervallen vereist zijn, maak dan gebruik van appa-
raten met trillingsdemping of monteer achteraf een trillingsdemping. 
Deze kan achteraf door de fabrikant worden gemonteerd. 

 � De trillingsdemping vermindert de trillingsbelasting aanzienlijk.

 � Trillingsdempende handschoenen (870 012) verminderen de belasting 
nog meer.

 � Met een risicobeoordeling met betrekking tot hand-armtrillingen kunt 
u de toelaatbare blootstellingsduur bepalen om de gezondheidsrisico's 
tot een minimum te beperken. 
 
 
 
 

Werktijd: De totale werktijd van de gebruiker in één dag.

Gebruiksduur: De totale tijd dat de gebruiker bezig is met werkzaamheden 
die het gebruik van een persluchtgereedschap vereisen. Daartoe behoren 
ook de voorbereidingen, ombouwtijden, enz.

Blootstellingsduur: Gedurende deze tijd heeft de gebruiker het perslucht-
gereedschap ingeschakeld en houdt het vast. Daarbij is het lichaam bloot-
gesteld aan de trillingen van het apparaat.

Blootstellingsduur

Gebruiksduur Gebruiksduur Gebruiksduur

Blootstellingsduur Blootstellingsduur

Werktijd per dag
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3�7 Kwalificatie van het personeel

De	bediener	heeft	de	volgende	kwalificaties:

 � Is meerderjarig en in het bezit van volledige fysieke en mentale vaar-
digheden en moet fysiek in staat zijn om de grootte, het gewicht en de 
kracht van het gereedschap aan te kunnen.

 � Heeft de veiligheidsvoorschriften en de voor de bediening relevante 
delen van de handleiding gelezen en begrepen en neemt deze in acht.

Het	geautoriseerde	onderhoudspersoneel	heeft	de	volgende	kwalificaties:

 � Het is meerderjarig en in het bezit van volledige fysieke en mentale 
vaardigheden.

 � Het heeft de veiligheidsvoorschriften en de voor het onderhoud rele-
vante delen van de handleiding gelezen en begrepen en neemt deze in 
acht.

 � Het is vertrouwd met de veiligheidsconcepten en veiligheidsregels van 
de persluchttechniek.

 � Het kan mogelijke gevaren van de persluchttechniek herkennen en 
persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen door op een veilige 
manier te handelen.

 � Het is opgeleid en bevoegd om het onderhoud van deze persluchtge-
reedschappen veilig uit te voeren.

3�8 Veiligheidsstickers

Op de steel van de 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 of op het slagmecha-
nisme	van	de	VH	10	/	VH	10	Delta	zult	u	de	volgende	sticker	aantreffen:

De stickers moeten altijd leesbaar zijn. Stickers die zijn afgevallen, bescha-
digd of onherkenbaar zijn geworden, moeten onmiddellijk worden vervan-
gen! Stickers kunnen als reserveonderdelen worden besteld.

Symbool Betekenis
1 Handleiding in acht nemen
2 Handschoen dragen
3 Oogbescherming dragen
4 Gehoorbescherming dragen
5 Voetbescherming dragen
6 Geluidsvermogensniveau conform RL 2000/14/EG  

(outdoor richtlijn)

1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3



Transporteren 

Wijzigingen voorbehouden

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

Uitgave NL 2022/01

21
VH / VTS / VBL / VAI Vertaling van de originele instructies

4 Transporteren

De VOGT persluchtgereedschappen worden naar de plaats van gebruik 
gedragen.	Het	is	aan	te	bevelen	om	de	VOGT	transportkoffer,	die	verkrijg-
baar is als accessoire, of een vergelijkbare transporthulp te gebruiken. De 
transportkoffer	biedt	plaats	aan	het	persluchtgereedschap,	de	belangrijk-
ste accessoires, de handleiding en eventueel verdere documenten.

Zorg er bij het transport in een voertuig voor dat het VOGT persluchtge-
reedschap is beveiligd tegen wegglijden, omvallen, heen en weer rollen en 
neervallen.	Een	gebruikte	transportkoffer	moet	altijd	goed	gesloten	zijn.
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5 In bedrijf nemen

Voordat u met uw VOGT-persluchtgereedschap werkt, moet het zijn uit-
gerust met een voor de taak geschikt werktuig en zijn aangesloten op een 
geschikte persluchttoevoer.

5�1 Werktuig inzetten en verwijderen

De VOGT persluchtgereedschappen zijn veelzijdig toepasbaar door de ver-
schillende beschikbare werktuigen. De manier waarop een werktuig wordt 
aangebracht is in principe steeds dezelfde. 

Opmerking: Gebruik uitsluitend originele werktuigen of werktuigen die 
door de fabrikant uitdrukkelijk zijn vrijgegeven voor gebruik met VOGT 
persluchtgereedschappen. Gebruik alleen onbeschadigde werktuigen. De-
fecte of niet geschikte werktuigen leiden tot een verhoogd risico op onge-
lukken. Stompe werktuigen verhogen het lawaai en de trillingen tijdens het 
werk en verminderen de arbeidsprestaties.

Werktuig inzetten

Om een werktuig in te zetten, gaat u als volgt te werk:

Weggeslingerd werktuig of onbedoeld starten van 
de VOGT Hammer / VOGT TurboSpade!

Zwaar lichamelijk letsel!

 ¾ Maak de persluchtslang los van de VOGT Ham-
mer / TurboSpade voordat u het werktuig inzet of 
vervangt.

 ¾ Controleer of het werktuig stevig vergrendeld is. 

1. Houd het VOGT persluchtgereedschap met de werktuighouder naar 
boven en laat het met het andere einde op de grond rusten.

2. Indien het VOGT persluchtgereedschap al in gebruik was, controleert u 
of de beitelhouder met olie bevochtigd is. Eventueel opnieuw oliën (zie 
hoofdstuk 6).

3. Trek zo nodig de geluids- en vuilabsorber (onderdeel voor bepaalde ty-
pes) over het slagwerk, zodat de spanhuls en de beitelhouder bedekt 
zijn. Zet het vast met een kabelbinder.

4. Steek het werktuig (A) met de zeskant in de beitelhouder (B).

5. Schuif de eventueel met de geluids- en vuilabsorber bedekte spanhuls 
(C) zo ver terug tot het werktuig in de houder glijdt. Schuif de spanhuls 
weer naar voren. 
 

WAARSCHUWING

A

C
B

D
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6. Trek aan het werktuig, om te controleren of het goed in de beitelhou-
der is vastgeklikt. Controleer of de zeskant van het werktuig vormge-
sloten in de werktuighouder zit.

7. Verwijder de mesbescherming bij de Frankenklinge, de separator en 
de crossblade alsook de bescherming op de injectiepijp voor de duur 
van de werkzaamheden.

Werktuig verwijderen

Om een werktuig te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Plaats de mesbescherming bij de Frankenklinge, de separator en de 
crossblade alsook de bescherming op de injectiepijp .

2. Controleer of de beitelhouder met olie is bevochtigd. Eventueel op-
nieuw oliën (zie hoofdstuk 6).

3. Schuif de eventueel met de geluids- en vuilabsorber bedekte spanhuls 
(C) zo ver terug tot het werktuig wordt vrijgegeven.

4. Trek met uw andere hand het werktuig (A) uit de beitelhouder (B). 

5. Schuif de spanhuls (C) weer terug.

5�2 VAI bedieningsconsole aan VTS bevestigen

1. Leg de VAI op de grond. 
 
 
 
 
 

2. Steek de zeskant van de injectie-eenheid in de beitelhouder van de 
VTS (zie ook hoofdstuk 5.1). 
 
 
 
 

3. Plaats de T-greep van de VTS in de geopende bevestigingsklemmen 
van de bedieningsconsole en bevestig de klemmen met behulp van 
vleugelmoeren aan de VTS. 
 
 
 

4. Sluit de persluchttoevoerslang van de VTS aan op de bedieningsconso-
le. 
 
 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 Persluchttoevoer voor VH en VTS voorzien

De persluchttoevoer (bijv. van een compressor) moet aan de volgende 
eisen voldoen:

 � Alleen geoliede en condensaatvrije perslucht. Gebruik indien nodig 
accessoires voor de voorbereiding van perslucht, zoals bijv. het VOGT 
Precisie-leidingsmeerapparaat Z 300.

 � Bedrijfsdrukbereik van 3 tot 6 bar (44 - 87 psi).

 � Een	effectieve	afleverhoeveelheid	van	ten	minste:

 − 140 l/min voor de modellen Modell VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min voor de modellen VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 

Delta
 − 255 l/min voor de modellen 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

 − Bij compressoren komt dit meestal overeen met een minimaal aan-
zuigvermogen van ca. 380 - 450 l/min.

Opmerking: Voor de aansluiting van het VOGT persluchtgereedschap op de 
persluchttoevoer (bijv. compressor) hebt u een luchttoevoerslang met een 
binnendiameter van ten minste 9 mm nodig, bijv. VOGT Metalen Slanghaspel 
(Z 100), VOGT persluchtslang (Z 110). Gebruik bij afstanden van meer dan 30 
m een slang met een grotere doorsnede! Persluchtslangen met een klauw-
koppeling moeten aan het einde waarop het VOGT persluchtgereedschap 
moet worden aangesloten, al in drukloze toestand worden voorzien van een 
adapter bijv. VOGT Adapter van 3/4 inch naar standaardaansluiting (Z 200).

Persluchttoevoer aansluiten

Zo verbindt u uw VOGT persluchtgereedschap met de persluchttoevoer:

Beschadiging van het slagwerk en van de werktui-
gen!

Risico op beschadiging van gereedschap en werktui-
gen!

 ¾ Controleer de druk bij de persluchttoevoer en stel 
deze in op maximaal 6 bar.

 ¾ Gebruik indien nodig een extra drukregelaar 
(VOGT Drukregelaar Z 400).

1. Plaats dan een leidingsmeerapparaat (Z 300) in de persluchtleiding, 
indien niet reeds geïntegreerd in de persluchttoevoer. Neem de vol-
gende basispunten in acht:

 − Het leidingsmeerapparaat moet tussen de laatste persluchtslang 
en de voorgaande slang / compressor worden geplaatst.

 − De afstand tussen leidingsmeerapparaat en persluchtgereedschap 
mag niet meer dan 10 meter bedragen. 

 − Het smeerapparaat moet altijd op dezelfde etage of hoogte als het 
werkgereedschap worden aangebracht. 

OPGELET
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Struikelgevaar bij onzorgvuldig gelegde 
slangleidingen!

Gavaar voor lichamelijk letsel!

 ¾ Zorg ervoor dat de slangleiding geen pa-
den kruist en plat op de grond ligt.

 ¾ Zorg voor voldoende slangreserve in het 
werkbereik.

2. Sluit de luchttoevoerslang aan op de persluchtvoorziening (bijv. een 
compressor) en open de persluchttoevoer als er een extra afsluitkraan 
aanwezig is.

3. Controleer de slangen en koppelingen op dichtheid. Onderbreek de 
persluchttoevoer in geval van lekken en vervang de slang onmiddellijk!

4. Sluit de luchttoevoerslang aan op de aansluitslang van het VOGT pers-
luchtgereedschap.

Onbedoeld starten van de VOGT Hammer / Tur-
boSpade!

Zwaar lichamelijk letsel!

 ¾ Plaats het apparaat zodanig dat het werktuig niet 
gericht is op mensen of dieren.

 ¾ Schakel de persluchttoevoer onmiddellijk uit, als 
het gereedschap zichzelf inschakelt.

 ¾ Schakel het gereedschap uit en stuur het naar de 
fabrikant of naar een geautoriseerde gespeciali-
seerde werkplaats voor reparatie.

Bedrijfsdruk kiezen

Voor verschillende materialen die moeten worden verwerkt, worden ver-
schillende bedrijfsdrukken aanbevolen. In het algemeen geldt: Hoe lager 
de weerstand van het materiaal, hoe lager de aanbevolen bedrijfsdruk. 
Een te hoge druk veroorzaakt sterkere trillingen, vermindert de arbeid-
sprestatie en leidt tot schade aan VOGT persluchtgereedschap en werktui-
gen. 
Voor aanbevelingen wordt verwezen naar de volgende tabellen: 
 

OPGEPAST

WAARSCHUWING
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Aanbevolen bedrijfsdruk VOGT Hammer

Beschrijving Waarde / eenheid

Voegen saneren 3,0 tot 5,0 bar (44 - 72 psi)

Vloerbedekkingen, coatings 4,0 tot 6,0 bar (58 - 87 psi)

Parket, laminaat 5,0 tot 6,0 bar (72 - 87 psi)

Dunne pleister, rolpleister 5,0 bar (72 psi)

Kalk-gipspleister 5,0 tot 6,0 bar (72 - 87 psi)

Kalk-cementpleister 6,0 bar (87 psi)

Tegels, geplakt 5,0 tot 6,0 bar (72 - 87 psi)

Tegels in mortelbed 6,0 bar (87 psi)

Uitgraven 6,0 bar (87 psi)

Verdichten 5,0 tot 6,0 bar (72 - 87 psi)

Beitelen 6,0 bar (87 psi)

Rammen 6,0 bar (87 psi)

Maximale bedrijfsdruk 6,0 bar (87 psi)

 
Aanbevolen bedrijfsdruk VOGT TurboSpade

Beschrijving Waarde / eenheid

Uitgraven 6,0 bar (87 psi)

Verdichten 5,0 tot 6,0 bar (72 - 87 psi)

Beitelen 6,0 bar (87 psi)

Rammen 6,0 bar (87 psi)

Maximale bedrijfsdruk 6,0 bar (87 psi)
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5�4 Persluchttoevoer voor VBL en VAI voorzien

De persluchttoevoer (bijv. van een compressor) moet aan de volgende 
eisen voldoen:

 � Alleen ongeoliede en condensaatvrije perslucht. Gebruik indien nodig 
een unit voor de voorbereiding van perslucht.

 � Bedrijfsdrukbereik van 3 tot 10 bar (44 - 145 psi).

 � Een	effectieve	afleverhoeveelheid	van	ten	minste	2.500	l/min.

Persluchttoevoer aansluiten

Zo verbindt u uw VOGT persluchtgereedschap met de persluchttoevoer:

1. Borg de aansluitkoppeling met een slangklem 
(I91 011).

Injecteren van oliehoudende perslucht in het los te 
maken materiaal (bijv� bodem)!

Milieuvervuiling! Gevaar voor planten en dieren!

 ¾ Gebruik alleen ongeoliede en condensaatvrije 
perslucht.

 ¾ Gebruik indien nodig een unit voor de voorberei-
ding van perslucht in de toevoerleiding naar het 
VOGT persluchtgereedschap.

2. Verbind de persluchttoevoer (bijv. een compressor) en de bedie-
ningsconsole met een geschikte slang. Zorg dat de klauwkoppelingen 
correct zijn aangebracht. Optimale arbeidsprestaties krijgt u met een 1 
1/2"	bufferslang	(819	020).

3. Open de persluchttoevoer van de persluchtvoorziening. Open bij VAI 
ook de afsluitkraan op de bedieningsconsole.

Bedrijfsdruk kiezen

De bedrijfsdruk wordt direct aan de persluchttoevoer of met behulp van 
een tussenliggende drukregelaar (Z 410) ingesteld.

Basisregel: Hoe harder het los te maken materiaal, hoe hoger de inspuit-
druk max. 10,0 bar (145 psi). Drukinstelling: Ontgrendel de regelaar door 
eraan te trekken en zet hem op de gewenste druk door hem te draaien. 
Vergrendel de regelaar door erop te drukken.

OPGELET
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6 Veilig gebruik

De VOGT persluchtgereedschappen maken snelle en energiebesparende 
toepassingen mogelijk. Met krachtige persluchtgereedschappen zijn echter 
ook gevaren verbonden. Neem de informatie in hoofdstuk 3 „Algemene 
veiligheidsvoorschriften“ in acht en volg de instructies om VOGT perslucht-
gereedschap op een veilige manier te kunnen gebruiken:

Algemene informatie
Optioneel kan bij elk gereedschap een geluids- en vuilabsorber worden 
gebruikt om het lawaai te verminderen. De geluids- en vuilabsorber is ver-
krijgbaar als accessoire bij Vogt. Bij de types 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 is de geluids- en vuilabsorber bij de levering 
inbegrepen. De geluids- en vuilabsorber beschermt de spanhuls en de bei-
telhouder tegen vuil. Tegelijkertijd vermindert de geluids- en vuilabsorber 
het geproduceerde geluid en wordt voldaan aan de grenswaarden voor 
geluidsemissie.

Houd het VOGT persluchtgereedschap tijdens het werken altijd met beide 
handen vast:

 � de VOGT Hammer met een hand aan de steel of de optionele hand-
greep (Z 625 of Z 650) en met de andere hand aan het bedieningsele-
ment. 

 � de VOGT TurboSpade / de Soil Aerator / de Air Injector bovenaan 
rechts en links aan de T-greep.

Houd het werktuig op het te bewerken materiaal. 
Zorg dat het persluchtgereedschap steeds contact heeft met het materiaal. 
Deze slagen in de lucht verhogen de trillingen en leiden tot een verhoogde 
slijtage van het werktuig en de beitelhouder.

Bedieningselement en steel dienen om het persluchtgereedschap te lei-
den, niet om extra kracht op het materiaal uit te oefenen. Er mag slechts 
zo veel spierkracht worden uitgeoefend, als nodig is opdat het perslucht-
gereedschap de weerstand van de werktuiggeleiding overwint, de slag 
naar voren gaat, het persluchtgereedschap niet opspringt en het materiaal 
daadwerkelijk wordt bewerkt.

Neem voor het werk met de VOGT Hammer / TurboSpade een comforta-
bele houding aan, let op een veilige stand en vermijd ongunstige posities 
of posities waarbij het moeilijk is om het evenwicht te bewaren. Tijdens 
langdurige werkzaamheden moet u uw lichaamshouding veranderen, wat 
kan helpen om ongemak en vermoeidheid te voorkomen.

Wees altijd bereid om de normale of plotselinge bewegingen op te vangen.

Wrikken is beperkt mogelijk. Te sterk wrikken kan tot een breuk van de 
steel of het werktuig leiden. 

Bij het gebruik van het gereedschap kunnen de handen van de bediener 
worden blootgesteld aan gevaren zoals slagen, snijwonden, schaafwon-
den, kou en hitte. Draag geschikte handschoenen om de handen te be-
schermen.
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De bedieners moeten fysiek in staat zijn om de grootte, het gewicht en het 
vermogen van het gereedschap aan te kunnen.

Als de persluchttoevoer onverwacht wordt onderbroken, laat u de bedie-
ningshendel onmiddellijk los.

Bij het gebruik van VOGT Hammer / TurboSpade kunt u tijdens het uitvoe-
ren van werkgerelateerde activiteiten onaangename gewaarwordingen 
voelen in handen, armen, schouders, nek of andere delen van het lichaam 
.

Symptomen zoals aanhoudende ongemakken, klachten, kloppen, pijn, tin-
telingen, gevoelloosheid, een brandend of stijf gevoel zijn waarschuwings-
signalen die u niet mag negeren. Onderbreek de werkzaamheden, breng 
uw werkgever op de hoogte en raadpleeg een arts.

Onderbreking van het 
werk

Neem bij onderbrekingen van het werk de volgende punten in acht:

 � Plaats het persluchtgereedschap zodanig dat het slagwerk niet onbe-
doeld via de bedieningshendel kan worden geactiveerd.

 � Zorg ervoor dat het luchtgereedschap stabiel ligt / staat en niet kan 
omvallen of neervallen.

 � Indien zich scherpe of puntige werktuigen in het gereedschap bevin-
den, dient u ervoor te zorgen dat niemand zich daaraan kan verwon-
den. Plaats de mesbescherming bij de Frankenklinge, de separator en 
de crossblade alsook de bescherming op de injectiepijp.

Beëindiging van het werk
Neem bij na de beëindiging van het werk de volgende punten in acht:

 � Onderbreek altijd de persluchttoevoer.

 � Neem het werktuig uit het persluchtgereedschap (zie hoofdstuk 5.1).

 � Controleer	of	de	werktuighouder	van	een	oliefilm	voorzien	is.	Indien	
dit niet het geval is, doet u enkele druppels VOGT Speciale Olie Z 500 in 
de aansluitslang en schakelt u het persluchtgereedschap zonder werk-
tuig ca. 10 s in. De perslucht transporteert de olie naar het slagwerk. 
Stel het smeerapparaat juist in.

Opslag
Als het apparaat langer dan twee dagen wordt opgeslagen, voeg dan een 
paar druppels olie toe aan de aansluitslang en schakel het gereedschap 
voor korte tijd in. De perslucht transporteert de olie naar het slagwerk.

VOGT Hammer / TurboSpade bedienen

1. Zet het werktuig op het te bewerken werkstuk.

2. Bedien de bedieningshendel handmatig. Hij mag in geen geval met 
hulpmiddelen worden vastgezet.

3. Het slagwerk van het persluchtgereedschap drijft het werktuig in het 
te bewerken materiaal.

4. Laat de bedieningshendel los zodra het werkstuk naar wens is be-
werkt. 
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VOGT Soil Aerator bedienen

Bij zeer droge bodems dient u de injectieplaats 1 dag van tevoren te be-
sproeien, zodat de injectiepijp kan doordringen.

1. Zet de injectiepijp op de gewenste injectieplaats.

2. Bedien de bedieningshendel handmatig. Hij mag in geen geval met 
hulpmiddelen worden vastgezet.

3. Het slagwerk van de VOGT TurboSpade drijft de injectiepijp in het los 
te maken materiaal (bijv. bodem).

4. Laat de bedieningshendel los zodra de injectiepijp de gewenste diepte 
heeft bereikt.

5. Open de afsluitkraan aan de regelklep.

6. Perslucht stroomt in het los te maken materiaal. Deze procedure kan 
op verschillende dieptes worden herhaald. In zware bodems moet het 
los te maken materiaal laag per laag (elke 20 - 30 cm) worden losge-
maakt om de gewenste injectiediepte te bereiken.

7. Sluit de afsluitkraan aan de regelklep.

8. Trek de VOGT Soil Aerator er weer uit. Als de injectiepijp komt vast te 
zitten, kan deze door enkele slagen van het slagwerk worden vrijge-
maakt. Als het losmaken niet mogelijk is, gebruik dan het trekapparaat 
(I91 006).

VOGT Air Injector bedienen

Bij zeer droge bodems dient u de injectieplaats 1 dag van tevoren te be-
sproeien, zodat de injectiepijp kan doordringen.

1. Zet de injectiepijp op de gewenste injectieplaats.

2. Bedien de bedieningshendel handmatig. Hij mag in geen geval met 
hulpmiddelen worden vastgezet.

3. Het slagwerk van de VOGT TurboSpade drijft de injectiepijp in het los 
te maken materiaal (bijv. bodem).

4. Laat de bedieningshendel los zodra de injectiepijp de gewenste diepte 
heeft bereikt.

5. Gebruik de afsluitkraan op de bedieningsconsole om de gewenste 
hoeveelheid lucht voor de injectie in te stellen.

6. Trek aan de stuurhendel op de bedieningsconsole. Zolang de stuur-
hendel wordt bediend, stroomt de lucht in het los te maken materiaal. 
Deze procedure kan op verschillende dieptes worden herhaald. In 
zware bodems moet het los te maken materiaal laag per laag (elke 20 - 
30 cm) worden losgemaakt om de gewenste injectiediepte te bereiken.

7. Laat de stuurhendel los zodra het beluchtingsproces is voltooid.

8. Trek de VOGT Air Injector er weer uit. Als de injectiepijp komt vast te 
zitten, kan deze door enkele slagen van het slagwerk worden vrijge-
maakt. Als het losmaken niet mogelijk is, gebruik dan het trekapparaat 
(I91 006).
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Oliehoeveelheid instellen en olie bijvullen

YouTube manual: Precisie-leidingsmeerapparaat

Om een slijtvast gebruik van de VOGT persluchtgereedschappen te garan-
deren, moet de perslucht een passende olieconcentratie hebben.

Controleer uiterlijk na vier bedrijfsuren of de werktuighouder van een olie-
film	voorzien	is.	Indien	dit	niet	het	geval	is,	moet	u	enkele	druppels	VOGT	
Speciale Olie Z 500 in de aansluitslang doen. Wij adviseren in principe het 
gebruik in combinatie met het VOGT Precisie-leidingsmeerapparaat Z 300. 
Indien al een leidingsmeerapparaat in gebruik is, dient u het oliepeil en de 
instelling ervan te controleren. Het invetten van de zeskant-beitelhouder 
bij grotere aandrukkrachten is zinvol.

Een te grote oliehoeveelheid dempt het slagvermogen. Er vormen zich 
druppels aan de bedieningshendel of aan de werktuighouder. In deze ge-
vallen moet de oliehoeveelheid bij het smeerapparaat worden verminderd 
en moet het persluchtgereedschap indien nodig worden gereinigd.

Een te kleine oliehoeveelheid leidt tot schade aan persluchtgereedschap 
en werktuig. Controleer de olietoevoer, vul indien nodig olie bij of stel het 
smeerapparaat opnieuw in.

Oliehoeveelheid instellen
Ga als volgt te werk:

OPGEPAST Componenten worden weggeslingerd of er ont-
snapt ongecontroleerd perslucht!

Verwondingen aan de hand!

 ¾ Maak de persluchtslang los van het leidingsmeer-
apparaat voordat u de sluitdop opent.

1. Leg het leidingsmeerapparaat met de sluitdop naar boven neer.

2. Open voorzichtig de sluitdop (A), zodat eventuele restdruk kan ont-
snappen.

3. Stel de oliehoeveelheid in met de instelschroef (B) aan de onderkant. 
Daarbij geldt het volgende:

 − Draai naar rechts: De oliehoeveelheid wordt gereduceerd.
 − Draai naar links: De oliehoeveelheid wordt verhoogd. 

Olie bijvullen
Ga als volgt te werk:

1. Leg het leidingsmeerapparaat met de sluitdop (A) naar boven neer.

2. Open voorzichtig de sluitdop (A), zodat eventuele restdruk kan ont-
snappen.

B

A
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3. Vul de olie langs de instelschroef in het leidingsmeerapparaat tot de 
binnenste aluminium buis bedekt is.

Opmerking: Een olievulling is normaal gesproken na 2-3 werkdagen opge-
bruikt. Indien het aanbevolen verbruik aanzienlijk afwijkt, dient de instel-
schroef 1/8 omwenteling in de juiste richting gedraaid en het olieverbruik 
weer geobserveerd te worden.

Ingestelde oliehoeveel-
heid testen

Om de ingestelde oliehoeveelheid te testen, gaat u als volgt te werk:

1. Gebruik het persluchtgereedschap gedurende ca. tien minuten zonder 
onderbreking.

2. Koppel het persluchtgereedschap los van de persluchttoevoer.

3. Verwijder het werktuig en bekijk de werktuighouder resp. het werk-
tuig:

 − Indien het werktuig na het gebruik aan het insteekeinde (zeskant) 
licht met olie bevochtigd of zwart is, dan is het smeerapparaat juist 
ingesteld.

 − Als het werktuig aan het insteekeinde metaalachtig glanst, is de 
oliehoeveelheid te laag ingesteld.

 − Indien olie uit de klep van het bedieningselement lekt of langs de 
beitel loopt, dan is de oliehoeveelheid te hoog ingesteld.

4. Stel de ingestelde oliehoeveelheid indien nodig in aan het leidings-
meerapparaat.

Oliesoorten
Voor het werk in normale gebruiksomstandigheden kunt u de VOGT Speci-
ale Olie (Z 500) of harsvrije pneumatische olie gebruiken.

Op aanvraag biedt VOGT de volgende oliën aan voor speciale gebruiksom-
standigheden:

 � Hoge temperatuur olie (832 010) voor bijzonder hoge omgevingstem-
peraturen.

 � Lage temperatuur olie (835 010) voor bijzonder lage omgevingstempe-
raturen.

 � Bio-olie (834 010) voor werkzaamheden in voedselverwerkende bedrij-
ven of vergelijkbare omgevingen.

Veiligheidsinformatiebladen voor de aangeboden VOGT-oliën vindt u op de 
VOGT-website in het downloadgedeelte.
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7 Onderhouden

Kleine fouten kunnen grote fouten worden als ze niet op tijd worden ver-
holpen. Los daarom elke ontdekte fout onmiddellijk op of neem contact op 
met de VOGT-klantenservice.

Reiniging
 � Reinig het VOGT persluchtgereedschap, de geluids- en vuilabsorber 

(indien aanwezig), de werktuigen, de slang en andere accessoires met 
een droge of oliehoudende schone doek.

 � Bewaar uw VOGT persluchtgereedschap indien mogelijk altijd in de 
daarvoor	bedoelde	metalen	transportkoffer.	Bewaar	het	altijd	droog	
en zo stofvrij mogelijk.
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8 Hulp bij storingen

8�1 Werkwijze in geval van storingen

Verhelp onmiddellijk alle soorten storingen om grotere schade aan het 
VOGT persluchtgereedschap te voorkomen.

Koppel het VOGT persluchtgereedschap in geval van storingen onmiddel-
lijk los van de persluchttoevoer. Controleer de druk opnieuw voordat u 
begint te zoeken naar fouten.

8�2 Storingen verhelpen

Storing Mogelijke fouten Oplossing

Het VOGT 
persluchtge-
reedschap klopt 
niet of heeft te 
weinig kracht.

De zuiger is bij 
gebrek aan smering 
binnen in de kast 
vastgeroest.

 � Duw de zuiger met een geschikte pons door de werk-
tuighouder terug.

 � Doe wat VOGT Speciale Olie (Z 500) in de aansluits-
lang en in de werktuighouder.

 � Schakel het gereedschap kort in zonder werktuig.
 � Onderbreek de persluchttoevoer weer.
 � Trek de luchttoevoerslang weer af.
 � Herhaal het hele proces enkele keren. 

 
 
 
                       YouTube manual: Zuiger losmaken 
 

Er is te veel smeer-
olie gebruikt of er zit 
water in het slag-
werk.

 � Doe een beetje (1 tot 2 cm³) VOGT Speciale Reiniger 
(861 015) in de aansluitslang.

 � Schakel het gereedschap kort in zonder werktuig.
 � Vang het uitlopende mengsel van olie, water en reini-

gingsmiddel op.
 � Onderbreek de persluchttoevoer weer.
 � Trek de luchttoevoerslang weer af.
 � Herhaal het hele proces 2 à 3 keer.
 � Doe wat VOGT Speciale Olie (Z 500) in de aansluits-

lang.
 � Schakel het persluchtgereedschap in.
 � Verwijder het mengsel van olie en water volgens de 

voorschriften. 
 
 
 
                       YouTube manual: Slagwerk reinigen



Hulp bij storingen 

Wijzigingen voorbehouden

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

Uitgave NL 2022/01

35
VH / VTS / VBL / VAI Vertaling van de originele instructies

Storing Mogelijke fouten Oplossing

Via de luchtslang is 
vuil binnengedron-
gen.

 � De reparatie/reiniging moet door een geautoriseer-
de gespecialiseerde werkplaats of door de fabrikant 
worden uitgevoerd.

Te hoge aandruk-
krachten.

 � Smeer de beitelhouder in en verlaag de aandruk-
kracht.

Het werktuig 
klikt niet meer 
in de werktuig-
houder vast of 
blijft niet in de 
werktuighouder 
zitten.

Het werktuig of de 
werktuighouder zijn 
uitgehamerd (de 
oorzaak is meestal 
een te hoge be-
drijfsdruk of losse 
slagen).

 � Controleer het werktuig op slijtage (zie hoofdstuk 3.4 
tijdens de werking).

 � De reparatie moet door een geautoriseerde gespe-
cialiseerde werkplaats of door de fabrikant worden 
uitgevoerd.

Het werktuig 
kan niet wor-
den ingestoken 
of niet meer 
worden uitge-
nomen.

De spanhuls aan 
de werktuighouder 
wordt bij het inzet-
ten of uitnemen 
van het werktuig 
niet slechts voor de 
helft, maar helemaal 
teruggeschoven.

 � Schuif bij het inzetten of uitnemen van het werktuig 
de spanhuls aan de werktuighouder slechts voor de 
helft terug.

In de spanhuls 
binnengedrongen 
vuil verhindert het 
ontgrendelen.

 � De reparatie/reiniging moet door een geautoriseer-
de gespecialiseerde werkplaats of door de fabrikant 
worden uitgevoerd.

Het perslucht-
gereedschap 
gaat in continu-
bedrijf, zonder 
dat de bedie-
ningshendel 
wordt bediend.

De veer aan de 
bedieningshendel 
is gebroken of de 
O-ring van de in-
schakelklep is door 
overdruk van de 
klepzitting losgeko-
men of is gebarsten.

 � De reparatie moet door een geautoriseerde gespe-
cialiseerde werkplaats of door de fabrikant worden 
uitgevoerd.
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9 Buiten bedrijf stellen en verwijderen

Defecte en onherstelbare onderdelen moeten op een milieuvriendelijke 
manier en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden 
verwijderd.

Scheid alle componenten volgens de volgende klassen en recycle ze vervol-
gens:

 � metalen en legeringen

 � aluminium

 � kopen

 � staal

 � rvs

 � kunststoffen

 � rubber

 � verpakking

 � hout

De lokale overheden of speciale afvalverwerkingsbedrijven kunnen infor-
matie verstrekken over milieuvriendelijke afvalverwijdering.

Bij grote hoeveelheden olie moeten de instructies van de fabrikant of 
leverancier voor de behandeling en verwijdering worden opgevolgd. Indien 
mogelijk moet het worden geretourneerd aan de fabrikant of gerecycled.
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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 Verklaring van overeenstemming

volgens de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II 1� A

Fabrikant
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg 
 
Naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze per-
soon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg 

Beschrijving en identificatie van de machine 

Product VOGT Hammer / VOGT TurboSpade / VOGT Soil Aerator / VOGT Air Injector

Type 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

Serienummer telkens vanaf 101

Functie Pneumatische aandrijving voor werktuigen voor het uitvoeren van mechanische werk-
zaamheden bij grondwerken en bovengrondse werken, sanering alsook beluchten en 
losmaken van materialen.

Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat de machine voldoet aan alle relevante bepalingen van de 
volgende EG-richtlijnen en -verordeningen:
2006/42/EG Richtlijn	2006/42/EG	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	17	mei	2006	betreffende	

machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (1 )

2000/14/EG Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake de 
harmonisatie	van	de	wetgevingen	der	lidstaten	betreffende	de	geluidsemissie	in	het	milieu	
door materieel voor gebruik buitenshuis, gepubliceerd in L 162/1 van 3/7/2000.

Verwijzing naar de overeenkomstig artikel 7, lid 2, toegepaste geharmoniseerde normen:
EN ISO 11148-4:2012 Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving - Veiligheidseisen - Deel 4: 

Niet-roterend slaggereedschap (ISO 11148-4:2012)

EN ISO 12100:2010-11 Veiligheid van machines - Algemene ontwerpprincipes - Risicobeoordeling en risicobeper-
king (ISO 12100:2010)

EN ISO 15744:2008 Niet-elektrisch aangedreven handgereedschap — Geluidmeetmethode — Praktijkmetho-
de (klasse 2) (ISO 15744:2002)

EN ISO 28927-10:2011 Draagbare handgereedschappen - Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trilling-
semissie - deel 10: Slagboormachines, hamers en brekers (ISO 28927-10:2011)

Conformiteitsbeoordeling:  2000/14/EC Aanhangsel VI
Aangemelde	instantie:	 	 SLG	Prüf-	und	Zertifizierungs	GmbH,	Burgstädter	Str.	20,	D-09232	Hartmannsdorf

Geluidsvermogensniveau
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

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

gegarandeerd 95 dB 101 dB 105 dB
 
 

Weidenberg, 2020-04-09

Plaats, datum Handtekening
Andreas Brehm
Directeur
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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
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zu
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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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Handleiding
In de mediatheek is de handleiding in nog vele 
andere talen beschikbaar.

Bayreuth

Wij zijn voor u bereikbaar:
Maandag - donderdag 07:30 - 17:00
Vrijdag   07:30 - 15:00 uur

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


