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1 Tietoa tästä käyttöohjeesta

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

Huomioi erityisesti luku 3 ”Yleiset turvallisuusmääräykset”.

1�1 Yleistä tietoa

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

Käyttöohje on

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

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

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

Käyttöohjeen noudattaminen auttaa:

 � välttämään vaaroja.

 � välttämään korjaustoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ja seisokke-
ja.

 � parantamaan laitteen luotettavuutta ja pidentämään sen käyttöikää.

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

Ohjeen kelpoisuus
Tämä käyttöohje koskee seuraavia paineilmalaitteita:

 � VOGT Air Lance VL 3,5

 � VOGT Air Lance VL 3,5 S

 � VOGT Air Lance VL 3,5 K
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1�2 Käytetyt merkit ja symbolit

Toimintaohjeet on jaettu seuraavalla tavalla:

 � Toimintavaiheet

 � Käytön optimointia helpottavat käyttövinkit

Kaikki tiedot on merkitty symbolilla:

Symboli Merkitys

1.

2.

3.

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

OHJE Käyttövinkki: Lisätietoja, jotka auttavat optimoimaan 
tuotteen käyttöä.

1�3 Varoitusten rakenne

Huomiosa-
na

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

VAARA Henkilövahinko 
(välittömästi uhkaava 
vaara)

Kuolema tai hyvin vakavat 
vammat!

VAROITUS Henkilövahinko 
(mahdollisesti vaaralli-
nen tilanne)

Kuolema tai hyvin vakavat 
vammat!

HUOMIO Henkilövahinko Lievät tai vähäiset vammat!

VARO Aineellinen vahinko Vaurio laitteessa ja ympäris-
tössä

Varoitusten rakenne on seuraavanlainen:

 � Varoitusmerkki ja huomiosana varoitusasteen mukaisesti

 � Vaaran tyyppi (vaaran kuvaus)

 � Vaaran seuraukset (vaaran seurausten kuvaus)

 � Vaaran ehkäisy (vaaran ehkäisemiseen vaadittavat toimenpiteet)

Vaaran tyyppi

Vaaran seuraukset

 ¾ Vaaran ehkäisy

VAARA
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2 Komponentit ja työkalut

2�1 Järjestelmän komponentit ja työkalut

VOGT Air Lance puhaltaa kiihdytetyn ilmavirran lisätyllä nopeudella. Se on 
tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 � juurien ja syöttöjohtojen nopeaan, tehokkaaseen esiintuontiin.

 � puhdistukseen huokosiin asti vettä käyttämättä.

Ilmavirta on riittävän tehokas tuodakseen syöttöjohdot ongelmitta esiin. 
Juuristoja paljastettaessa ei kasvien hienoja hiusjuuristoja vahingoiteta. 
 
VOGT Air Lance on saatavana kolmena versiona. Ne poikkeavat toisistaan 
puhallusvarren pituuden ja materiaalin suhteen.

VOGT Air Lance VL 3,5 

VOGT Air Lancessa VL 3,5 on käyttörunko ja asennettu puhallusvarsi, työn-
nettävä kumisuojus ja ruuvattava vakiosuihkuputki suuttimella.

Toimitustehoon sovitetut suuttimet on saatavana erilaisille kompressori-
luokille. 

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
VOGT Air Lancessa VL 3,5 S on lasikuituvahvistetusta muovista valmistettu 
puhallusvarsi. Se toimii suojaeristyksenä niin, että VL 3,5 S -laitteella voi-
daan työskennellä myös viallisten sähköjohtojen ja muiden virtaa johtavien 
laitteiden lähettyvillä.

Toimitustehoon sovitetut suuttimet on saatavana erilaisille kompressori-
luokille.

 

Kumisuojus
Vakiopuhallusvarsi 

ja suutin
Puhallusvarsi ja 

kahvaosa
Ohjauskappale

Suutin
Lasikuitulujitemuovinen puhallusvarsi kah-

vaosalla ja kumisuojuksella
Ohjauskappale
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

VOGT Air Lance VL 3,5 K on erityisen lyhyt VOGT Air Lancen versio. Sillä on 
kaikki VOGT Air Lancen VL 3,5 ominaisuudet ja se on kuitenkin varustettu 
ahtaissa tiloissa työskentelyä varten erityisen lyhyellä puhallusvarrella ja 
suuttimella.

Työkalut/komponentit

Käyttöympäristöön sovittamista varten käytettävissä on erilaisia laajennus-
osia.

VOGT Air Lancen käyttöelementit

1. Liipaisin

Liipaisinta käytetään VOGT Air Lancen käynnistämiseen. Paineilmaa virtaa 
ulos niin kauan kun liipaisinta painetaan.

2. Sulkuventtiili

Läpivirtausmäärää ja siten ilmasuihkun voimakkuutta voidaan säätää avaa-
malla sulkuventtiiliä osittain. Sulkuventtiilin on oltava täysin suljettuna niin 
kauan, kun VOGT Air Lance ei käytetä.

1

2

Kaareva puhallusvarsi 
ja suutin

Vakiopuhallusvarsi ja 
suutin

Jatkoputkia eri pituuksina

360°-suutin

Lasikuitulujitemuovisia 
jatkoputkia eri pituuksina

Suuttimet eri malleina

Puhallusosa

Suihkutusosa

joustava 
Jatkos

Kumisuojus Suutin
Lyhyt puhallusvarsi  

ja kahvaosa
Ohjauskap-

pale



Komponentit ja työkalut 

VOGT Air Lance   Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

9
Oikeudet muutoksiin pidätetään

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

Painos FI 2022/06

Lisälaite VOGT-puhallusosa

VOGT-puhallusosa täydentää VOGT Air Lancea puhallusaineen imulaitteel-
la. Aine imetään letkuputken kautta ja sekoitetaan ulos tulevaan paineil-
maan. Näin voidaan jopa äärimmäisen kovapintaiset pinnoitteet, kuten 
graffiti, bitumi tai maalikerrokset poistaa ilman jäämiä.

Lisälaite VOGT-suihkuosa

VOGT-puhallusosa täydentää VOGT Air Lancea nesteiden imulaitteella. 
Ne imetään letkuputken kautta ja sekoitetaan ulos tulevaan paineilmaan. 
Erityinen suutin huolehtii hienosta sumutuksesta ja tasaisesta jakautumi-
sesta.

2�2 Laitteen tunnistaminen

Laitteessa on seuraavat tunnistetiedot:

1. Valmistaja

2. Valmistusvuosi

3. Sarjanumero 
 
 

1

32
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3 Yleiset turvallisuusmääräykset

3�1 Periaatteet

Laitetta saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa.

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

3�2 Määräystenmukainen käyttö

VOGT Air Lance on tarkoitettu kädessä pidettävänä laitteena

 � syöttöjohtojen, puiden tai pensaiden juurien paljastamiseen ilman 
vaurioita paineilman avulla

 � kuivapuhdistukseen paineilman avulla

 � kuivapuhdistukseen puhallusaineen avulla yhdessä VOGT-puhallus-
osan kanssa

 � märkäpuhdistukseen ilma-nesteseoksen avulla yhdessä VOGT-suihku-
tusosan kanssa

 � nesteiden levittämiseen/suihkuttamiseen ilma-nesteseoksen avulla 
yhdessä VOGT-suihkutusosan kanssa

3�3 Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla tai räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. 

3�4 Turvallisuusmääräykset

Yleisiä ohjeita

Kaikissa paineilmalaitteilla suoritettavissa töissä on varmistettava riittävä 
tuuletus.

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

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

VOGT Air Lancein ei saa tehdä mitään muutoksia. Muutokset voivat vähen-
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tää turvallisuustoimenpiteiden tehoa ja lisätä käyttäjälle aiheutuvia riskejä.

Henkilönsuojaimet

Paineilmalaitteilla työskenneltäessä on aina käytettävä seuraavia henkilön-
suojaimia:

 � turvajalkineet

 � suojakäsineet

 � suojalasit

 � kasvosuojain

 � kuulosuojaimet

 � suojakypärä (pään yläpuolella suoritettavissa töissä)

Kuljetuksen aikana

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

Käytön aikana

Paineilmansyöttö on lukittava, ilmaletku on tehtävä paineettomaksi ja 
VOGT Air Lance on erotettava paineilmansyötöstä:

 � kun laite ei ole käytössä.

 � ennen työkalujen tai lisävarusteosien vaihtoa.

 � ennen korjaustoimenpiteiden suorittamista.

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

Käytä eri käyttötarkoituksiin aina sopivaa tarviketta, sillä tämä auttaa 
vähentämään keholle aiheutuvaa ylikuormitusta. Erilaisiin töihin on saata-
vana pituudeltaan erilaisia puhallusvarsia, tarvikkeita ja henkilökohtaisia 
suojavarusteita.

Käytä VOGT Air Lancea aina kumisuojuksen kanssa. Vaurioituneet tai kulu-
neet kumisuojukset on vaihdettava viipymättä. 
Kumisuojuksia voi tilata varaosina lyhyillä toimitusajoilla (035 240).

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

Palauta VOGT Air Lancen sulkuventtiili töiden jälkeen yleisesti takaisin luki-
tusasentoon, jotta paineilman hallitsematon virtaus estetään.

Noudata tuntemattomissa käyttöympäristöissä aina erityistä varovai-
suutta. Piilossa olevat, vahingoittuneet, virtaa johtavat kohteet saattavat 
aiheuttaa vaaroja. "VOGT Air Lancea" (tyyppi 3,5 / 3,5 K) ei ole eristetty 
sähköisten virtalähteiden kosketusta vastaan! Käytä jännite-eristettyä 
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VOGT Air Lancea (tyyppi 3,5 S), jos odotettavissa on vaurioituneita, virtaa 
johtavia kohteita. Käytettäessä VOGT Air Lancen muuta versiota on työs-
kentelyalueen oltava vapaa vahingoittuneista, virtaa johtavista johdoista 
tai kohteista. 

Huomioi paineilman ja paineilmalaitteiden pneumaattisten komponenttien 
oikea käsittely:

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

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

 � Varmista, ettei määritettyä käyttöpainetta ylitetä.

 � Älä koskaan kanna tai vedä VOGT Air Lancea letkusta. 

VOGT-puhallusosaa käytettäessä

VOGT-puhallusosalla tehtävissä töissä on käytettävä soveltuvaa henkilö-
kohtaista suojavarustusta. Siihen kuuluvat kasvo-, silmä- ja hengityssuo-
jain, suojakäsineet, suojajalkineet sekä olkapäät ja kehon peittävä iskusuo-
javaatetus.

VOGT Air Lance käyttäjäyrityksen/käyttäjän on selvitettävä konkreettisesti 
soveltuva henkilökohtainen suojavarustus puhallusmenetelmää vastaavas-
ti ja annettava se VOGT Air Lance käyttäjän käyttöön.

Saksassa: 
DGUV-määräyksessä 100-500 "Työvälineiden käyttö" on luvussa 2.24 "Pu-
halluslaitteilla suoritettavat työt (puhallustyöt)" määritelty vaadittu henkilö-
kohtainen suojavarustus puhallusmenetelmästä riippuen.

VOGT-suihkutusosaa käytettäessä

VOGT-suihkutusosalla tehtävissä töissä on käytettävä soveltuvaa henkilö-
kohtaista suojavarustusta. Siihen kuuluvat kasvo-, silmä- ja hengityssuo-
jain, suojakäsineet, suojajalkineet sekä olkapäät ja kehon peittävä iskusuo-
javaatetus.

VOGT Air Lance käyttäjäyrityksen/käyttäjän on selvitettävä konkreettisesti 
soveltuva henkilökohtainen suojavarustus suihkutusainetta vastaavasti ja 
annettava se VOGT Air Lance käyttäjän käyttöön.
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3�5 Jäljelle jäävät vaarat

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

 � VOGT Air Lancea on käytettävä ja huollettava käyttöohjeen mukaisesti.

 � Huomioi muut mahdollisuudet vähentää työskentelypaikan melua.

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

Pölyt/höyryt
Jos VOGT Air Lance käytetään kuivapuhdistukseen/hiekkapuhallukseen, 
saattaa käyttöympäristöön / puhdistettaviin kohteisiin vapautua (terve-
ydelle) haitallisia, myrkyllisiä, erittäin myrkyllisiä, karsinogeenisiä, muta-
geenisiä tai lisääntymisen kannalta toksisia aineita. Laitteen omistajan on 
arvioitava näiden vaarojen aiheuttamat riskit sekä suoritettava toimenpi-
teet, joilla estetään haitallisten aineiden muodostuminen sekä kerätään ja 
poistetaan tällaiset aineet. Lisäksi laitteen omistajan on varmistettava, että 
käyttäjillä on käytettävissään asianmukaiset henkilönsuojaimet. Huomioi 
seuraavat seikat:

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

 � Mikäli käytön yhteydessä muodostuu pölyä tai höyryjä, on tärkeintä 
hallita niitä niiden vapautumispaikassa.

 � VOGT Air Lancea on käytettävä ja huollettava käyttöohjeen mukaisesti.

 � Noudata käytettävien käyttöaineiden käyttöturvallisuustiedotteita.

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

Esineiden sinkoileminen
Esineitä, pölyä, materiaalia, kiinnittämättömiä työkappaleita ja itse VOGT 
Air Lance voi sinkoilla ympäristöön paineilmalaitteen käytön aikana:

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

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

 � Työskenneltäessä pään yläpuolella on käytettävä suojakypärää.

 � Arvioi muille henkilöille aiheutuvat riskit käyttöpaikan ympäristössä ja 
suorita tarvittavat varotoimenpiteet.
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3�6 Henkilöstön pätevyys

Käyttäjällä on seuraavanlainen pätevyys:

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

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

Valtuutetulla huoltohenkilökunnalla on seuraava pätevyys:

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

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

 � Hän tuntee paineilmatekniikan turvallisuuskonseptit ja turvallisuus-
säännöt.

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

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

3�7 Turvallisuustarra

Paineilmalaitteiden käyttörungossa on seuraava tarra:

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

Symboli Merkitys
1 Käytä kuulosuojaimia
2 Käytä jalkojensuojainta
3 Noudata ohjetta
4 Käytä suojakäsineitä
5 Käytä silmiensuojainta

1 2 3 4 5
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4 Kuljetus

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

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

HUOMAUTUS: VOGT Air Lance VL 3,5 S toimitetaan ilman kuljetuslaukkua.
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5 Käyttöönottaminen

Ennen VOGT Air Lancella työskentelyä laite on koottava ja liitettävä sovel-
tuvaan paineilmasyöttöön.

5�1 VOGT Air Lancen asentaminen

Ennen käyttöä VOGT Air Lance on asennettava. Tarkka toimintatapa eroaa 
aina VOGT Air Lancen tyypistä riippuen:

Ulos sinkoutuvia osia tai tahaton laukeaminen!

Vakava loukkaantuminen!

 ¾ Sulje VOGT Air Lancen sulkuventtiili, ennen kuin 
asennat siihen työkaluja/komponentteja tai vaih-
dat niitä.

 ¾ Tarkasta kierreliitosten tiukka kiinniolo.

VL 3,5 ja VL 3,5 K
1. Työnnä kumisuojus puhallusvarteen.

2. Ruuvaa (aina käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan):

 − vakiopuhallusputki ja suutin puhallusvarteen.
 − taivutettu puhallusputki ja suutin puhallusvarteen.
 − suutin puhallusvarteen.
 − jatkoputki ja kiinni kierretty suutin puhallusvarteen.

VL 3,5 S
1.  Ruuvaa (aina käyttötarkoituksen ja varusteiden mukaan):

 − vakiopuhallusputki ja suutin puhallusvarteen.
 − taivutettu puhallusputki ja suutin puhallusvarteen.
 − suutin puhallusvarteen.
 − jatkoputki ja kiinni kierretty suutin puhallusvarteen.

 
 
 

VAROITUS
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5�2 VOGT Air Lancen ja VOGT-puhallusosan asentaminen

Varmista VOGT-puhallusosaa käytettäessä, että puhallusaine on kuivaa ja 
paakkuuntumatonta. Kostea puhallusaine paakkuuntuu ja on usein toimin-
tahäiriöiden syynä. Maksimaalinen jyväkoko 1,5 mm.

Asenna VOGT Air Lance ja VOGT-puhallusosa seuraavasti:

1. Työnnä kumisuojus puhallusvarteen.

2. Ruuvaa VOGT-puhallusosa puhallusvarteen.

3. Työnnä imuputki ja imuletku puhallusaineeseen.

5�3 VOGT Air Lancen ja VOGT-suihkutusosan asentaminen 

Asenna VOGT Air Lance ja VOGT-suihkutusosa seuraavasti:

1. Työnnä kumisuojus puhallusvarteen.

2. Ruuvaa VOGT-suihkutusosa puhallusvarteen.

3. Työnnä imuputki ja imuletku nestesäiliöön.

5�4 Paineilmasyötön luominen

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

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

 � Työskentelypaineen alue 3−10 bar (43−145 psi). 
Erilaisille käsiteltäville materiaaleille suositellaan erilaisia työskentely-
paineita. Yleisesti on hyvä pitää mielessä: mitä pienempi materiaalin 
vastus, sitä vähäisempi suositeltu käyttöpaine.

 � Tehokas syöttömäärä vähintään 2 500 l / min - 3 400 l / min (vakio). 
Poikkeavalla syöttömäärällä on käytettävä sovitettua suutinta.
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Paineilmansyötön liittäminen

VOGT Air Lance liitetään paineilmansyöttöön seuraavalla tavalla:

1. Varmista liitäntä letkupinteellä (I91 011).

2. Tarkasta, että VOGT Air Lancen sulkuventtiili on suljettu.

3. Yhdistä paineilmansyöttö (esim. kompressori) ja käyttörunko sopivalla 
letkulla. Huomioi erityisesti sakarakytkinten asianmukainen tiukkuus. 
Tarvitset tuloilmaletku, jonka sisähalkaisija on vähintään 3/4".

4. Avaa paineilmansyötön paineilmantulo.

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

 
 
 

Käyttöpaineen valitseminen

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

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

Yleisiä ohjeita
Pidä VOGT Air Lancesta kiinni työskenneltäessä aina molemmin käsin, yksi 
käsi puhallusvarren kahvaosassa ja toinen käyttörungolla.

Asettaudu VOGT Air Lancella käyttöä varten miellyttävään ja tukevaan 
asentoon. Vältä epäsuotuisia asentoja tai sellaisia asentoja, joissa tasapai-
non säilyttäminen on vaikeaa. Jos työskentely kestää pitkään, tulisi kehon 
asentoa muuttaa välillä, sillä se voi auttaa välttämään epämukavuutta ja 
väsymistä.

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

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

Jos paineilmansyöttö katkeaa odottamatta, vapauta liipaisin välittömästi.

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

Työtauko
Huomioi työtaukojen osalta seuraavat seikat:

 � Sulje sulkuventtiili ennen paineilmalaitteen sivuun laittamista, jotta 
tahaton laukaiseminen vältettäisiin.

 � Huolehdi siitä, että paineilmalaite makaa/lepää vakaasti, eikä pääse 
kaatumaan tai putoamaan.

Työskentelyn lopettami-
nen

Huomioi työskentelyn lopettamisen osalta seuraavat seikat:

 � Sammuta paineilmasyöttö.

 � Poista jäämäilma letkusta liipaisinta käyttämällä.

 � Sulje sulkuventtiili ja irrota paineeton letku.
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VOGT Air Lancen käyttö

Suuri teho saavutetaan vain, kun kompressori-ilma annostellaan oikein ja 
VOGT Air Lancen käyttötekniikka on oikea. Se kulma, jolla VOGT Air Lancea 
käytetään, on äärimmäisen tärkeä. Jos kulma on liian loiva, ilmavirta oh-
jautuu pois pinnasta eikä tuota työtehoa. Suosittelemme vähintään 60°:n 
kulmaa, optimaalinen kulma on 90°.

VOGT Air Lance työstää kiinteää materiaali pyörivin liikkein todella tehok-
kaasti. On törkeää, että rikottavat pinnat pidetään vapaina irronneesta 
materiaalista.

1. Avaa sulkuventtiili.

2. Aseta VOGT Air Lance kevyesti materiaalille. Jos yli kahden senttimet-
rin etäisyys työstettävään kohteeseen saa ilmavirtauksen menettä-
mään tehonsa.

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

4. Säädä ulos virtaavaa ilmamäärää sulkuventtiilillä.

5. Vapauta liipaisin heti, kun muutat sijaintia tai työ on päättynyt.
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7 Hoitaminen

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

Puhdistaminen
 � Puhdista VOGT-paineilmalaite, letku ja muut varusteet kuivalla ja öljypi-

toisella, puhtaalla liinalla.

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

8�1 Menettely häiriöiden tai vikojen yhteydessä

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

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

8�2 Häiriöiden poistaminen

Vika Mahdollinen syy Kunnossapito

VOGT Air Lance 
ei käynnisty lii-
paisinta painet-
taessa.

Sulkuventtiili on 
vielä kiinni.

 � Avaa sulkuventtiili.

Venttiili tai tiiviste-
sarja viallinen tai 
likainen.

 � Paina liipaisinta useita kertoja peräkkäin ja vapauta 
se jälleen.

 � Jos häiriötä ei voi korjata näin, anna ammattikorjaa-
mon tai valmistajan korjata laite.

VOGT Air Lance 
ei sammu.

Kulunut tai sopima-
ton suutin asennet-
tu.

 � Puhallusputken vaihto.

Venttiili tai tiiviste-
sarja viallinen tai 
likainen.

 � Paina liipaisinta useita kertoja peräkkäin ja vapauta 
se jälleen.

 � Jos häiriötä ei voi korjata näin, anna ammattikorjaa-
mon tai valmistajan korjata laite.

Maaperää ei voi 
irrottaa/möy-
hentää

Kompressoriteho 
liian vähäinen.

 � Käytä tehokkaampaa kompressoria.

Väärä suutin asen-
nettu.

 � Valitse suutin kompressorin tehoon sopivaksi (katso 
luku 10 "Tekniset tiedot").

Maaperä liian kuiva.  � Kostuta maaperää.

VOGT-puhallus-
putki on tukos-
sa.

Puhallusaine kos-
teaa, puhallusaine 
paakkuuntunut.

 � Pura ja puhdista VOGT-puhallusosa.
 � Käytä kompressoria kuivalla ilmalla ja kuivalla puhal-

lusaineella.

Käytetty väärää 
puhallusainetta.

 � Puhallusaineen vaihto ja puhallusosan ja letkujohdon 
puhdistus.
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9 Käytöstäpoistaminen ja hävittäminen

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

Erottele kaikki komponentit seuraavien kategorioiden mukaisesti ja toimita 
ne kierrätykseen:

 � Metallit ja seokset

 � Alumiini

 � Kupari

 � Teräs

 � Ruostumaton teräs

 � Muovit

 � Kumi

 � Pakkausmateriaali

 � Puu

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

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

Technical	specifications	for	VOGT	Air	Lance	VL	3.5/VL	3.5	K/VL	3.5	S

Type VL 3�5 VL 3�5 K VL 3�5 S

Total Length 130 cm 
(51.2“)

47 cm 
(18.5“)

132 cm 
(52.0“)

Weight* 3.9 kg 
(8.6 lb)

3.0 kg 
(6.6 lb)

2.9 kg 
(6.4 lb)

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

Designation Value / Unit

Operating medium Air

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

Evaluated sound 
output level LWA

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

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

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

Inner hose diameter At least 3/4”

Compressor/nozzle allocation

Compressor output Nozzle

2.5 – 3.5 m³/min Standard jet tube with nozzle

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

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

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

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

11�1 Service addresses

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg 
Germany

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

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete
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11�2 Manufacturer	warranty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

©VOGT Baugeräte GmbH, Version 11/2020 ,all rights reserved.
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12 Spare parts & accessories

12�1 Spare	parts	list	for	actuating	element

 

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

2 Handle recess for actuating element

3 Engaging lever with bolt

4 Safety sticker VL

5 Valve with O-ring

6 Seal with spring washer

7 Spring

8 Tension fitting

9 Stop cock 

10 Claw coupling with rubber ring

11 Rubber ring for claw coupling

12 Hose connection protection (not shown)

Item-No�
035 100

035 101

035 102

890 050

035 103

035 104

035 105

035 106

035 180

035 190

991 014

I91 011
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12�2 Spare	parts	list	for	lance	tubes
1
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Item-No�
035 200

035 230

035 250

035 240

035 220

035 210

035 200-24

035 233-1

035 233-2

035 233-3

035 233-4

035 232

035 260

035 270-30

035 270-50

035 270-100

035 270-200

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

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

3 Brass tip for standard jet tube

4 Rubber protection cap

5 Sealing ring

6 Lance tube handle

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

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

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

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

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

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

10 Curved jet tube with nozzle

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

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

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

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

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

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

3 Screw joint for lance tube

4 Nozzle body

5 Jet nozzle

6 O-ring for nozzle

7 Screw joint

8 Spray nozzle

9 Shut-off valve for spray attachment

10 Hose clamps, 2 pieces

11 Suction hose, 5 m

12 Suction tube, 50 cm

Item-No�
035 500

035 700

035 510

035 520

035 550

035 532

035 530

035 590

035 521

035 570

035 560

035 580

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

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

13 Flexible extension, 500 cm

Item-No�
035 271-100

035 271-200

035 275-500
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VOGT Geo Injector mini VOGT Geo Injector maxi VOGT Geo Injector pro VOGT Geo Injector fluid

Hammer

TurboSpade

Soil Aerator
Air Injector

Other VOGT products for professional use

The powerful air hammer for demolition 
and renovations

The lightweight spade for heavy duty 
use

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

Bayreuth

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

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


