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1 Par šo lietošanas instrukciju

Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi vai arī, ja vēlaties veikt citus darbus 
ierīcei, izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Īpaši ievērojiet 3. nodaļu „Vispārīgi drošības noteikumi“.

1�1 Vispārēja informācija

Šai instrukcija jums jāatvieglo ierīces iepazīšanu un izmantoto mērķim 
atbilstošas izmantošanas iespējas. 
Lietošanas instrukcijā ir doti svarīgi norādījumi, lai droši un lietpratīgi lieto-
tu ierīci.

Lietošanas instrukciju:

 � Jāizlasa un jāpielieto visiem cilvēkiem, kuri veic darbus ar pneimatisko 
ierīci.

 � Jāglabā tā, lai tā jebkurā brīdī būtu pieejama visiem lietotājiem. Ietei-
cams instrukciju pārvadāt pneimatiskās ierīces transportēšanas koferī.

 � Kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju nododiet trešajām perso-
nām kopā ar pneimatisko ierīci.

To ievērošana palīdz:

 � Novērst apdraudējumus.

 � Samazināt remonta izmaksas un dīkstāves.

 � Palielināt ierīces uzticamību un darbmūžu.

Vienlaikus ar šo lietošanas instrukciju jāievēro arī lietošanas valstī un 
ekspluatācijas vietā spēkā esošie nelaimes gadījumu profilakses un vides 
aizsardzības noteikumi.

Instrukcijas derīgums
Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādām pneimatiskajām ierīcēm:

 � 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 60VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

  �� VOGT Soil AeratorVOGT Soil Aerator

  �� VOGT Air InjectorVOGT Air Injector
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1�2 Izmantotās zīmes un simboli

Rīcības instrukcijas ir iedalītas šādi:

 � Rīcības soļi

 � Lietošanas padomi optimālai izmantošanai

Jebkura informācija tiek apzīmēta ar simbolu:

Simbols Nozīme

1�

2�

3�

Rīcības soļi: Šie rīcības soļi ir numurēti un tos nepiecie-
šams veikt norādītajā secībā pēc kārtas.

NORĀDE Pielietojuma padoms: Papildu informācija par izstrādāju-
ma optimālu izmantošanu.

1�3 Brīdinājuma norādījumu uzbūve

Signālvārds Izmantošana ... Iespējamās sekas, ja brī-
dinājuma norāde netiek 
ievērota:

APDRAUDĒ-
JUMS

Traumas 
(tieši draudi)

Smagas vai nāvējošas trau-
mas!

BRĪDINĀ-
JUMS

Traumas 
(iespējama bīstama 
situācija)

Smagas vai nāvējošas trau-
mas!

UZMANĪBU Traumas Vieglas vai nelielas traumas!

UZMANĪBU Materiālie zaudējumi Bojājumi ierīcei un videi

Brīdinājuma norādījumi ir veidoti šādi:

 � Brīdinājuma zīme ar signālvārdu atbilstoši brīdinājuma pakāpei

 � Apdraudējuma veids (apdraudējums apraksts)

 � Apdraudējuma sekas (apdraudējuma seku apraksts)

 � Izvairīšanās no apdraudējuma (darbības, lai novērstu apdraudējumu)

Apdraudējuma veids

Apdraudējuma sekas

 ¾ Izvairīšanās no apdraudējuma

APDRAUDĒJUMS
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2 Komponenti un instrumenti

2�1 Sistēmas komponenti un instrumenti

Katra VOGT pneimatiskā ierīce ir radīta noteiktai uzdevumu jomai.  Tomēr 
visām ierīcēm ir vispārīga konstrukcija. Katrai pneimatiskajai iekārtai ir 
šādas sastāvdaļas:

 � Vadības korpuss

 � Kāts

 � Triecienu mehānisms ar vibrāciju amortizāciju vai bez tās 

 � Trokšņu un netīrumu absorbētājs (standarta aprīkojums noteiktiem 
tipiem)

 � Instruments

VOGT Hammer 

                 
                      
        

     

VOGT TurboSpade

                  
          

Vadības kor-
puss

Vadības kor-
puss

Kāts

Kāti

Triecienu 
vērtības

Triecienu 
vērtības

Trokšņu un netī-
rumu absorbētājs

Papildiespēja

Trokšņu un netī-
rumu absorbētājs Instrumenti

Instrumenti
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Zīmējumā ir redzama tikai pieejamo sastāvdaļu neliela daļa. Pārskatu par 
visiem pieejamajiem ierīču tipiem, ierīču garumiem un pilnu pieejamo ins-
trumentu klāstu varat atrast mūsu izstrādājumu katalogā vai vietnē www.
vogt-tec.de. Mēs ar prieku sniegsim jums konsultācijas arī personīgi.

Lai varētu ātri un vienkārši piedāvāt jūsu projektam piemērotus risinā-
jumus, VOGT pneimatiskās ierīces tiek piedāvātas arī ierīču komplektos. 
Papildus pneimatiskajai ierīcei ar atbilstošiem instrumentiem katram ierīču 
komplektam ir arī plašs piederumu klāsts. Ierīču komplektā būs iekļauts 
viss, kas jums ir nepieciešams, lai tūlīt varētu sākt veikt uzdevumu. Ierīču 
komplekti ir pieejami arī:

 � Ēkas renovācijai

 � Industriālajai tīrīšanai

 � Inženierbūvniecībai, kanalizācijas un cauruļvadu būvniecībai

 � Dārza un ainavu veidošanai

2�2 VOGT Hammer / TurboSpade

YouTube skaidrojošais video: VOGT Hammer / 
VOGT TurboSpade

VOGT Hammer

VOGT Hammer ir pneimatiskais ātrums ar šķēpa formas konstrukciju. 
VOGT Hammer raksturo ne tikai tā praktiskā izturība, bet arī lielā pielāgo-
šanās spēja un daudzveidīgie varianti. VOGT Hammer ir pieejams ar diviem 
dažādiem vadības korpusiem. Standarta rokturis ir īpaši universāls, savu-
kārt delta rokturis ļauj vieglāk pielietot spēku roktura virzienā.

VOGT Hammer ir pieejams ar trim dažādiem triecienu mehānismiem, kas 
atšķiras pēc trieciena biežuma, trieciena spēka un svara.

 � VH 10 / VH 10 Delta: Mazā ierīce ar ļoti augstu triecienu biežumu un 
14 mm cirtņa stiprinājumu ir paredzēts galvenokārt plānu un trauslu 
materiālu apstrādei un noņemšanai. Tai ir vibrāciju amortizācija, lai 
samazinātu vibrācijas radīto slodzi darba laikā.

 � VH 30 / VH 30 Delta: Vieglā ierīce ar augstu triecienu biežumu un 
14 mm cirtņa stiprinājumu ir paredzēts trauslu materiālu apstrādei un 
noņemšanai uz sienām, griestiem un grīdām. Tai ir vibrāciju amortizāci-
ja, lai samazinātu vibrācijas radīto slodzi darba laikā.

 � VH 25 / VH 25 Delta: Ierīce atbilst VH 30 / VH 30 Delta bez vibrāciju 
amortizācijas.

 � VH 60,18 / VH 60,18 Delta: Jaudīgā ierīce ar zemu triecienu biežumu, 
bet lielu trieciena spēku un izturīgu 18 mm cirtņa stiprinājumu ir galve-
nokārt paredzēts cietu materiālu apstrādei un noņemšanai uz grīdām, 
jumtiem, augsnes un nosacīti arī uz sienām. Tai ir vibrāciju amorti-
zāciju, kas samazina vibrācijas radīto slodzi un trokšņu un netīrumu 
absorbētājs, kas samazina troksni darba laikā. 
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 � VH 50,18 / VH 50,18 Delta: Ierīce atbilst VH 60,18 / VH 60,18 Delta bez 
vibrāciju amortizācijas.

 � VH 60 / VH 60 Delta: Ierīce atbilst VH 60.18 / VH 60.18 Delta, bet ar 
14 mm cirtņa stiprinājumu. Tai ir vibrāciju amortizāciju, kas samazina 
vibrācijas radīto slodzi un trokšņu un netīrumu absorbētājs, kas sama-
zina troksni darba laikā.

 � VH 50 / VH 50 Delta: Ierīce atbilst VH 60 / VH 60 Delta bez vibrāciju 
amortizācijas.

Katrai VOGT Hammer versijai ir pieejami dažāda garuma instrumenti, lai 
instrumentu varētu pielāgot pielietojuma jomai un lietotājam.

Vadības elementi
1. Palaides svira

Palaides svira ir paredzēta VOGT Hammer palaidei. Kamēr ir nospiesta 
palaides svira, triecienu mehānismam tiek padots saspiestais gaiss. 

 
VOGT TurboSpade

VOGT TurboSpade ar zemu triecienu frekvenci, bet lielu trieciena spēku un 
izturīgu 18 mm cirtņa stiprinājumu ir īpaši piemērots vertikāliem darbiem. 
Pateicoties lielajam pieejamo instrumentu skaitam, VOGT TurboSpade var 
izmantot, piemēram, rakšanai, drupināšanai, blīvēšanai un blietēšanai.

Tā T-veida vadības korpuss nodrošina muguru īpaši saudzējošu strādāša-
nu. VOGT TurboSpade VTS 60 vibrāciju amortizācija ir paredzēta vibrācijas 
radītās slodzes samazināšanai. Alternatīvi VOGT TurboSpade VTS 50 ir 
pieejama bez vibrāciju amortizācijas. Visiem ierīču tipiem ir trokšņu un 
netīrumu absorbētājs, kas samazina troksni.

Katrai VOGT TurboSpade versijai ir pieejami dažāda garuma instrumenti, 
lai instrumentu varētu pielāgot pielietojuma jomai un lietotājam. 

Vadības elementi
1. Palaides svira

Palaides svira ir paredzēta VOGT TurboSpade palaidei. Kamēr ir nospiesta 
palaides svira, triecienu mehānismam tiek padots saspiestais gaiss. 

1

1

1
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 Izmantošanas jomas

Pilnu pieejamo instrumentu un piederumu klāstu varat atrast mūsu pro-
duktu katalogā vai vietnē www.vogt-tec.de. Mēs ar prieku sniegsim jums 
konsultācijas arī personīgi.

2�3 VOGT Soil Aerator / Air Injector

VOGT Soil Aerator

VOGT Soil Aerator VOGT TurboSpade kombinācija ar injekcijas cauruli. To 
izmanto, piemēram, augsnes aerācijai un irdināšanai.

VOGT TurboSpade ar savu triecienu mehānismu ievirza injekcijas cauruli 
vēlamajā dziļumā. Pēc tam saspiestais gaiss caur injekcijas cauruli tiek ie-
laists tieši irdināmajā materiālā, piemēram, lai atvērtu ar sodrējiem piesū-
cinātus kapilārus.

Vadības  
elementi

1. Palaides svira

VTS palaides svira tiek izmantota, lai ievietotu injekcijas cauruli irdināmajā 
materiālā (piemēram, augsnē). Kamēr ir nospiesta palaides svira, triecienu 
mehānismam tiek padots saspiestais gaiss. 

2. Noslēgvārsts 

Noslēgvārsts tiek izmantots, lai irdināmajā materiālā (piemēram, augsnē) 
ievadītu saspiestu gaisu:

 � Sviras stāvoklis šķērsvirzienā attiecībā pret cauruli: vārsts ir slēgts.

 � Sviras stāvoklis caurules virzienā: vārsts ir atvērts. 

Daļēji atverot noslēgvārstu, iespējams pielāgot caurplūdes daudzumu un 
līdz ar to aerācijas intensitāti.

Beršana Griešana Sadalīšana

Atklāšana Kraušana Rakšana

BlietēšanaBlīvēšana

1

2
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IERĪCES TIPS / TYPE
SĒRIJAS NUMURS / SERIAL NUMBER
RAŽOŠANAS GADS / BUILD YEAR 
TVERTNE / CAPACITY
DARBA SPIEDIENS / OPERATING PRESSURE
SVARS / 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

VOGT Air Injector

VOGT Air Injector sastāv no VOGT TurboSpade ar injekcijas cauruli. To 
izmanto, piemēram, augsnes aerācijai un irdināšanai.

VOGT TurboSpade ar savu triecienu mehānismu ievirza injekcijas cauruli 
vēlamajā dziļumā. Atbilstoša izmēra saspiestā gaisa padeve un pielāgota 
vārstu sistēma nodrošina ātru gaisa strūklu irdināmajā materiālā (pie-
mēram, augsnē). Šādi tas tiek sašķelts vai irdināts. Pēc tam to var viegli 
aiztransportēt vai pārstrādāt citur.

Vadības  
elementi

1. Palaides svira

VTS palaides svira tiek izmantota, lai ievietotu injekcijas cauruli irdināmajā 
materiālā (piemēram, augsnē). Kamēr ir nospiesta palaides svira, triecienu 
mehānismam tiek padots saspiestais gaiss. 

2. Vadības svira

Vadības svira tiek izmantota, lai irdināmajā materiālā (piemēram, augsnē) 
ievadītu saspiestu gaisu:

 � Novilkta vadības svira: vārsts ir atvērts.

 � Vadības svira miera stāvoklī: vārsts ir slēgts. 

3. Noslēgvārsts

Daļēji atverot noslēgvārstu, iespējams pielāgot caurplūdes daudzumu un 
līdz ar to aerācijas intensitāti.

2�4 Jūsu ierīces identifikācija

Lai veiktu identifikāciju, uz ierīces ir šāda informācija:

1. Ražotājs

2. Sērijas numurs / ražošanas gads 
 

                

 
 
 

1

2

3

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



Vispārīgi drošības noteikumi 

13
Iespējamas izmaiņas

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

Izdevums LV 2022/01 VH / VTS / VBL / VAI Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums

3 Vispārīgi drošības noteikumi

3�1 Pamatprincipi

Lietojiet ierīci tikai tehniski nevainojamā darba stāvoklī.

Traucējumu, kļūdu un darbības īpašību izmaiņu gadījumā nekavējoties 
apturiet pneimatisko ierīci un novērsiet traucējumu.

3�2 Noteikumiem atbilstoša ekspluatācija

VOGT Hammer / 
TurboSpade

VOGT Hammer / TurboSpade ir rokas ierīces (mašīnas) mehānisku darbu 
veikšanai, piemēram, blīvēšanai, blietēšanai, beršanai, skrāpēšanai, grie-
šanai, sadalīšanai, noņemšanai, kraušanai, atklāšanai, tīrīšanai, rakšanai, 
materiālu irdināšanai vai aerācijai. Tās ir izmantojamas kopā ar VOGT oriģi-
nālajiem instrumentiem un piederumiem.

Norādītajos pamata komplektos atbilstoši darbiem ir atbilstoši instrumen-
ti, piederumi un aizsargaprīkojums dažādiem pielietojumiem, piemēram, 
inženiertehniskajiem darbiem un ceļu būvei, ārdarbiem vai iekšdarbiem, 
sienu, grīdu un jumtu atjaunošanai.

Lai samazinātu veselības riskus, kas saistīti ar pneimatiskās piedziņas radī-
to vibrāciju iedarbību, jāierobežo pieļaujamais vibrāciju iedarbības laiks uz 
lietotāju.

VOGT Soil Aerator
Dziļu sablīvēto materiālu irdināšana

VOGT Air Injector
Dziļu sablīvēto materiālu irdināšana

3�3 Paredzams nepareizs lietojums

Lietotas sprādziennedrošās zonās vai sprādzienbīstamās vidēs. 

Lietošana zem ūdens.
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3�4 Drošības noteikumi

Vispārējie norādījumi

Visiem darbiem ar pneimatiskajām ierīcēm jānodrošina pienācīgs apgais-
mojums�

Aizliegta izmantošana sprādzienbīstamās zonās/vidēs. Lietošanas laikā var 
veidoties aizdedzes avoti, piemēram, dzirksteles, karstas virsmas utt., kas 
var radīt sprādzienu.

VOGT pneimatiskās ierīces triecienu mehānismu nekādā gadījumā nedrīkst 
turēt zem ūdens. Iespējami ierīces bojājumi līdz pat tās nederīgumam.

Lietošanas instrukcijā ir pamata informācija par drošu lietošanu un atli-
kušajiem riskiem, kas var rasties lietošanas laikā. Lietotājam vai lietotāja 
darba devējam jānovērtē plānotās lietošanas specifiskie riski un jāveic dar-
bības risku mazināšanai un veselības aizsardzībai. Lietošanas laikā vienmēr 
ievērojiet instrukcijā iekļautos drošības noteikumus.

VOGT Hammer / TurboSpade nedrīkst modificēt. Izmaiņas var samazināt 
drošības pasākumu efektivitāti un palielināt riskus lietotājam.

Izmantojiet tikai eļļotu saspiesto gaisu bez kondensāta. Ja nepieciešams, 
izmantojiet piederumus saspiestā gaisa sagatavošanai, piemēram, VOGT 
augstas precizitātes cauruļvadu eļļošanas mehānismu (Z 300). 
 
Ja ierīce tiek uzglabāta ilgāk par divām dienām, saskaņā ar instrukciju (skat. 
lietošanas instrukciju, piezīmes par uzglabāšanu 6. nodaļā) tā jāsaglabā, 
veicot konservāciju ar eļļu.

Individuālais aizsargaprīkojums

Darbu laikā ar pneimatiskajām ierīcēm vienmēr lietojiet šādu individuālo 
aizsargaprīkojumu:

 � drošības apavus;

 � aizsargcimdus;

 � aizsargbrilles;

 � ausu aizsargus;

 � ķiveri (tikai veicot darbus virs galvas).

Transportēšanas laikā

Nodrošiniet, lai pneimatiskā ierīce vienmēr atrodas stabilā stāvoklī un lai 
tā būtu aizsargāta pret apgāšanos un nokrišanu. Glabāšanai pēc darba un 
transportēšanai lielākos attālumos izmantojiet pieejamo transportēšanas 
koferi vai līdzīgu glabātuvi.
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Ekspluatācijas laikā

Noslēdziet saspiestā gaisa padevi, izlaidiet spiedienu no gaisa šļūtenes un 
atvienojiet VOGT Hammer / TurboSpade no saspiestā gaisa pievades:

 � ja tas netiek lietots.

 � Pirms instrumentu vai piederumu daļu maiņas.

 � Pirms remonta darbu veikšanas.

Pēc instrumenta ievietošanas pārliecinieties, vai tas ir droši nofiksēts.

Instrumenta pārmērīgu nodilumu var konstatēt, ja fiksatora lodītes (skat. 
attēlu) ir iestrādātas sešstūra instrumenta aizmugurējā daļā 4 mm garumā. 
Arī 14 mm cirtņa stiprinājuma sešstūra izmērs nedrīkst būt mazāks par 
13,5 mm, bet 18 mm cirtņa stiprinājumam - 17,3 mm. Nomainiet nodilušus 
instrumentus vai instrumentus ar salauztām vai saliektām daļām.  
 
 
 
 

Pārmērīgu cirtņa stiprinājuma nodilumu var konstatēt, ja jauno instrumen-
tu var pagriezt par vairāk nekā 10°. Ja cirtņa stiprinājuma ir nolietojies, tā 
nomaiņu lūdziet veikt ražotājam vai autorizētai, specializētai darbnīcai.

Izslīdēšana, paklupšana un nokrišana ir galvenie traumu cēloņi darba vietā. 
Uzmanieties no virsmām, kas ierīces lietošanas rezultātā var būt kļuvušas 
slidenas, un no aizķeršanās riskiem, ko rada gaisa šļūtene.

Dažādiem darbiem vienmēr izmantojiet VOGT pneimatisko ierīci, lai novēr-
stu ķermeņa pārslodzi. Dažādiem darba veidiem ir pieejamas piemērotas 
aprīkojuma versijas un aprīkojuma komplekti.

Nezināmos lietošanas apstākļos rīkojieties uzmanīgi. Var pastāvēt slēpts 
apdraudējums, ko rada strāvas kabeļi. 
VOGT saspiestā gaisa iekārtas nav izolētas pret kontaktu ar elektriskiem 
strāvas avotiem! Darba zonai jābūt brīvai no padeves vadiem. Izmantojiet 
kabeļu shēmas un/vai kabeļu meklētājus.

Ņemiet vērā instrumentu un piederumu drošu izmantošanu:

 � Lietojot VOGT Hammer / TurboSpade , saglabājiet kopā ar instrumen-
tiem piegādāto transportēšanas aizsardzību un uzglabājiet to transpor-
tēšanas koferī. Pēc instrumenta lietošanas uzlieciet transportēšanas 
aizsargu atpakaļ uz tā.

 � Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto izmēru un veidu piederumus un pa-
līgmateriālus. Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto tipu vai izmēru piederu-
mus un izejmateriālus.

 � Nekad nelietojiet cirtņus vai lāpstas kā rokas instrumentus. Tie ir īpaši 
izstrādāti lietošanai ar VOGT Hammer / TurboSpade un ir attiecīgi ter-
miski apstrādāti.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Nekad nelietojiet trulus instrumentus, jo tie samazina darba veiktspēju 
un var rasties noguruma lūzumi. Truli instrumenti var izraisīt vibrāciju 
pastiprināšanos, tāpēc vienmēr izmantojiet asus instrumentus.  

YouTube rokasgrāmata: Skrāpju un 

cirtņu asināšana

 � Nekad neatdzesējiet karstus instrumentus vai piederumus ūdenī. Tas 
var izraisīt trauslumu un priekšlaicīgu lūšanu.

 � Nepareizi lietojot ierīci ar vai bez instrumenta kā sviru, piemēram, kal-
šanai vai rakšanai, var tikt salauzta vai bojāta ierīce un/vai instruments. 
Strādājiet pa mazākiem gabaliņiem, lai izvairītos no materiāla iesprūša-
nas�

 � Izvairieties no tiešas saskares ar instrumentu tā lietošanas laikā un pēc 
lietošanas, jo tas var būt karsts vai ass. Nomainot instrumentus, izman-
tojiet aizsargcimdus un ļaujiet instrumentam un fiksatoram atdzist.

Rīkojoties pareizi ar saspiesto gaisu un pneimatisko ierīču pneimatiskajiem 
komponentiem:

 � Nekādā gadījumā nevērsiet gaisa plūsmu un instrumentu savā vai citu 
cilvēku un dzīvnieku virzienā.

 � Nekontrolētā kustībā esošas šļūtenes var radīt būtiskas traumas. Tādēļ 
vienmēr pārbaudiet, vai šļūtenes un to stiprināšanas līdzekļi nav bojāti 
un nav atvienoti�

 � Ierīces izplūdes gaisam jāatrodas prom no ķermeņa.

 � Nodrošiniet, lai netiktu pārsniegts norādītais darba spiediens.

 � Nekādā gadījumā nevelciet VOGT Hammer / TurboSpade aiz šļūtenes.

3�5 Papildu drošības noteikumi attiecībā uz VBL / VAI

Papildus iepriekš minētajiem drošības norādījumiem, lietojot VOGT Soil 
Aerator un VOGT Air Injector, ir vēl citi ar drošību saistīti norādījumi, kas 
saistīti ar izmantotajiem instrumentiem.

Vienmēr izmantojiet VOGT Soil Aerator un VOGT Air Injector ar gumijas vā-
ciņu. Nekavējoties nomainiet bojātus vai nodilušus gumijas aizsargvākus. 
Gumijas aizsargvāki ātri ir pieejami kā rezerves daļas (I19 002 vai 035 240).

Pneimatiskās šļūtenes skavu savienojumus jānostiprina ar šļūtenes fiksato-
riem. Šļūtenes fiksators novērš šļūtenes nekontrolētu kustēšanos nejauši 
atbrīvojot zem spiediena esošu savienojumu.

Vienmēr pēc irdināmā materiāla aerācijas pārslēdziet VOGT Soil Aerator 
un VOGT Air Injector noslēgvārstu atpakaļ bloķēšanas stāvoklī, lai novērstu 
nekontrolētu saspiestā gaisa izplūšanu.

Nekādā gadījumā nevelciet VOGT Soil Aerator aiz injekcijas caurules pa 
augsni. Izvelkot noslēgvārsta sviruaugsni. Izvelkot noslēgvārsta sviru, to iespējams atvērt, izraisot saspiesta 
gaisa izplūdi no injekcijas caurules ar augstu spiedienu un lielu ātrumu. 
Apkārt var tikt aizmesti augsne, gruži vai brīvi priekšmeti.
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Ievadot saspiestu gaisu cietos materiālos (piem., augsnes slāņos), augsne 
var īslaicīgi pacelties pievadītā saspiestā gaisa dēļ. Zemes vai akmeņu daļas 
var tikt izmestas ārpus gumijas aizsargvāciņa. Vienmēr valkājiet aizsargbril-
les� 
VOGT Air Injector tiešās darba vides tuvumā nedrīkst atrasties cilvēki. 
Turklāt pēc operatora ieskatiem papildus jāuzstāda aizsargs pret šļakatām, 
lai novērstu materiālos zaudējumus un traumas, ko var radīt izšļakstījušās 
daļas.

Darba procesu var uzsākt tikai tad, kad injekcijas caurule atrodas uzirdinā-
majā materiālā (piem., augsnē).

3�6 Atlikušie riski

Troksnis
Augsta trokšņu līmeņa iedarbība ar nepietiekamu dzirdes aizsardzību var 
radīt ilgstošus dzirdes orgānu bojājumus un citas problēmas, piemēram, 
tinītu (zvanīšana, sīkšana, svilpšana vai dūkšana ausīs). Operatoram jāveic 
šo apdraudējumu risku novērtējums un jāveic darbības, lai samazinātu 
trokšņus un aizsargātu veselību. Ņemiet vērā šādus punktus:

 � Modeļu 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 ekspluatācijas laikā 
pastāvīgi jālieto trokšņu un netīrumu absorbētājs (Z 950), lai ievērotu 
trokšņa emisijas robežvērtības. Nekavējoties nomaini bojātus trokšņu 
un netīrumu absorbētājus (Z 950), un tie ir pieejami kā rezerves daļas.

 � Lietojiet VOGT pneimatiskās ierīces un veiciet to apkopi atbilstoši ietei-
kumiem instrukcijā.

 � Izvēlieties, veiciet apkopi un, ja nepieciešams, nomainiet instrumentus 
saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

 � Nodrošiniet trokšņa papildu samazināšanu darba vietā.

 � Izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekļus atbilstoši sava darba devēja un 
darba un veselības aizsardzības noteikumu prasībām. 

Putekļi / tvaiki
Lietošanas laikā radušies putekļi un tvaiki var kaitēt veselībai (piemēram, 
izraisīt vēzi, iedzimtus defektus, astmu un/vai dermatītu). Operatoram 
jāveic šo apdraudējumu risku novērtējums un jāveic darbības, lai kavētu, 
uztvertu un novadītu kaitīgo vielu veidošanos un / vai nodrošinātu indivi-
duālo aizsargaprīkojumu. Ņemiet vērā šādus punktus:

 � Risku novērtējumā jāņem vērā lietošanas laikā radītos putekļus un 
iespējamos saceltos, esošos putekļus.

 � Ja veidojas putekļi vai tvaiki, galvenais uzdevums ir tos kontrolēt to 
veidošanās vietā.

 � Putekļu nosūcējs (Z 800) ir pieejams kā papildaprīkojums VOGT Ham-
mer / TurboSpade�

 � Lietojiet VOGT Hammer / TurboSpade un veiciet tā apkopi atbilstoši 
ieteikumiem instrukcijā.

 � Ņemiet vērā attiecīgi izmantoto ekspluatācijas materiālu drošības datu 
lapas�
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 � Izmantojiet elpceļu aizsarglīdzekļus atbilstoši sava darba devēja un dar-
ba un veselības aizsardzības noteikumu prasībām.

Priekšmetu aizsviešana
Darba laikā iespējama priekšmetu, putekļu, materiālu, nenostiprinātu detaļu 
vai pašas pneimatiskās ierīces aizsviešana.

 � Nodrošiniet, lai apstrādājamā konstrukcija vai detaļa ir droši nostiprinā-
ta�

 � Pirms iekārtas iedarbināšanas stingri novietojiet VOGT Hammer / Turbo-
Spade uz apstrādājamās virsmas.

 � Vienmēr lietojiet triecienizturīgus acu aizsarglīdzekļus. Aizsardzības pa-
kāpi novērtējiet katram pielietojumam atsevišķi.

 � Strādājot virs galvas, lietojiet aizsargķiveri.

 � Novērtējiet arī riskus citiem cilvēkiem pielietojuma vietas tuvumā un 
veiciet atbilstošus drošības pasākumus.

Vibrācijas
Vibrācijas iedarbība var izraisīt nervu bojājumus un asinsrites traucējumus 
plaukstās un rokās. Ņemiet vērā šādus punktus:

 � Lietojiet VOGT Hammer / TurboSpade un veiciet tā apkopi atbilstoši 
ieteikumiem šajā instrukcijā, lai izvairītos no nevajadzīgas vibrāciju palie-
lināšanās.

 � Ilgstoša VOGT Hammer / TurboSpade lietošana var nopietni kaitēt jūsu 
veselībai, ja vibrācijas radītā slodze pārāk ilgi iedarbojas uz jūsu ķermeni. 
Pirms parādās nepatīkamas sajūtas rokās, plaukstās, plecos vai kakla 
rajonā, atpūtieties.

 � Strādājot aukstā vidē, valkājiet siltu apģērbu un turiet rokas siltas un 
sausas�

 � Ja pamanāt, ka pirkstu vai plaukstu āda kļūst nejutīga, niez, sāp vai kļūst 
balta, pārtrauciet darbu ar VOGT Hammer / TurboSpade, paziņojiet to 
darba devējam un konsultējieties ar ārstu.

 � Turiet ierīci ar ne pārāk stingru, bet drošu satvērienu, vienlaikus sagla-
bājot nepieciešamo rokas reakcijas spēku, jo, palielinoties satvēriena 
spēkam, vibrāciju radītā slodze palielinās.

 � Vibrācijas slodze cietākiem materiāliem ir lielāka nekā mīkstiem materiā-
liem�

 � Betona gadījumā izsitiet nelielus gabaliņus, lai izvairītos no instrumenta 
nosprūšanas.

 � Turiet instrumentu uz apstrādājamā materiāla. Nedarbiniet pneimatisko 
instrumentu bez saskares ar materiālu. Šie tukšie triecieni palielina vib-
rāciju un izraisa lielāku instrumenta un cirtņa stiprinājuma nodilumu.

Vibrāciju iedarbību uz plaukstām un rokām nosaka vibrāciju iedarbības 
ilgums un vibrāciju līmeņa stiprums lietošanas laikā.

 � Ja vibrāciju līmeņi ir stipri, VOGT Hammer / TurboSpade tās darbmūža 
laikā izmantojiet tikai īsos laika intervālos.

 � Ja lietošanai ir nepieciešami ilgāki laika intervāli, izmantojiet ierīces ar 
vibrāciju slāpētāju vai vibrāciju slāpētāju uzstādiet papildus. Modernizē-
šana ir iespējama ar ražotāja starpniecību. 

 � Vibrāciju amortizācija būtiski samazina vibrācijas radīto slodzi.
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 � Vibrāciju slāpējoši aizsargcimdi (870 012) samazina slodzi vēl vairāk.

 � Veicot risku novērtējumu saistībā ar vibrācijām attiecībā uz plaukstām 
un rokām, jūs nosakāt pieļaujamo iedarbības laiku, lai līdz minimumam 
samazinātu veselības riskus.

Darba laiks: Kopējais lietotāja darba laiks vienā dienā.

Lietošanas ilgums: Kopējais laiks, kurā darbā iesaistītajam lietotājam ir ne-
pieciešams izmantot pneimatisko ierīci. Tas ietver arī sagatavošanās darbus, 
maiņas laikus utt.

Iedarbības ilgums: Šajā laikā lietotājs ir ieslēdzis pneimatisko ierīci un tur to 
rokās. Tajā pašā laikā ierīces vibrācijas iedarbojas uz ķermeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedarbības ilgums

Lietošanas ilgums Lietošanas ilgums

Darba laiks dienā

Lietošanas ilgums

Iedarbības ilgums Exposure time
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3�7 Personāla kvalifikācija

Operatoriem ir šāda kvalifikācija:

 � Viņi ir pilngadīgi, fiziski un garīgi veseli, kā arī fiziski spējīgi rīkoties ar 
ierīces svaru un jaudu.

 � Viņi ir sapratuši un ievēros drošības norādījumus un ar vadību saistītās 
lietošanas instrukcijas daļas.

Sertificētajam apkopes personālam ir šāda kvalifikācija:

 � Viņi ir pilngadīgi, fiziski un garīgi veseli.

 � Viņi ir sapratuši un ievēros drošības norādījumus un ar apkopi saistītās 
lietošanas instrukcijas daļas.

 � Viņi ir iepazinušies ar pneimatiskās tehnikas drošības koncepcijām un 
drošības noteikumiem.

 � Viņi spēj atpazīt pneimatiskās tehnikas iespējamos riskus un ar drošu 
rīcību novērst traumas un mantisko vērtību bojājumus.

 � Viņiem ir izglītība un tiesības, kas atļaut droši veikt šo pneimatisko 
ierīču apkopi.

3�8 Drošības uzlīmes

Uz 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 kāta vai uz VH 10 / VH 10 Delta triecienu 
mehānisma atrodas šāda uzlīme:

 

Nodrošiniet, lai uzlīmes vienmēr būtu salasāmā stāvoklī. Nekavējoties 
nomainiet nokritušas, bojātas vai nesalasāmas uzlīmes! Uzlīmes iespējams 
pieprasīt kā rezerves daļas. 
 
Sim-
bols

Nozīme Sim-
bols

Nozīme

1 Ievērot instrukciju 4 Lietot dzirdes aizsarglīdzek-
ļus

2 Lietot roku aizsarglī-
dzekļus

5 Lietot kāju aizsarglīdzekļus

3 Lietot acu aizsarglī-
dzekļus

6 Skaņas jaudas līmenis saska-
ņā ar RL 2000/14/EK 
(direktīva āra darbiem)

1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3
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4 Transportēšana

VOGT pneimatiskās ierīces līdz izmantošanas vietai tiek nestas. Tam ietei-
cams izmantot kā piederumu pieejamo VOGT transportēšanas koferi vai 
līdzīgu transportēšanas palīglīdzekli. Transportlīdzeklis nodrošina vietu 
pneimatiskajai ierīcei, svarīgākajiem piederumiem, lietošanas instrukcijai 
un nepieciešamības gadījumā papildu dokumentiem.

Transportēšanas laikā transportlīdzeklī nodrošiniet, lai VOGT pneimatiskā 
ierīce būtu nodrošināta pret izslīdēšanu, apkrišanu, ripošanu uz priekš 
un atpakaļ un nokrišanu. Izmantotajam transportēšanas koferim vienmēr 
jābūt rūpīgi aizvērtam.
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5 Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms darba ar VOGT pneimatisko ierīci tā jāaprīko ar darbam piemērotu 
instrumentu un jāpievieno piemērotai saspiestā gaisa padevei.

5�1 Instrumenta ievietošana un izņemšana

VOGT pneimatiskās ierīces ir daudzpusīgas, jo ir pieejami dažādi instru-
menti. Instrumenta uzstādīšanas procedūra būtībā ir tāda pati. 

Norāde: Izmantojiet tikai oriģinālos instrumentus vai instrumentus, kuru 
ražotājs viennozīmīgi ir atļāvis lietot ar VOGT pneimatiskajām ierīcēm. Iz-
mantojiet tikai nebojātus instrumentus. Bojāti vai nepiemēroti instrumenti 
palielina nelaimes gadījumu risku. Truli instrumenti palielina troksni un 
vibrāciju darba laikā un samazina darba veiktspēju.

Instrumenta ievietošana

Lai noņemtu instrumentu, rīkojieties atbilstoši turpmākajām norādēm:

Instrumentu izmešana vai netīša VOGT Hammer / 
VOGT TurboSpade iedarbināšana!

Smagas traumas!

 ¾ Pirms instrumenta lietošanas vai nomaiņas atvie-
nojiet saspiestā gaisa šļūteni no VOGT Hammer / 
TurboSpade�

 ¾ Pārbaudiet, vai instruments cieši nofiksējas. 

1. Turiet VOGT pneimatisko ierīci ar cirtņa stiprinājumu uz augšu un 
atbalstiet to ar otru pusi uz pamatnes�

2. Ja VOGT pneimatiskā ierīce jau ir darbojusies, pārbaudiet, vai cirtņa 
stiprinājumā ir eļļa. Nepieciešamības gadījumā veiciet papildu eļļošanu 
(skatiet 6. nodaļu).

3. Nepieciešamības gadījumā uzstādiet trokšņu un netīrumu absorbē-
tāju (detaļa noteiktiem iekārtu tipiem) uz triecienu mehānisma tā, lai 
fiksācijas uzmava un cirtņa stiprinājums tiktu nosegts. Nostipriniet to 
ar kabeļu savilcēju (D). 

4. Ievietojiet instrumentu (A) ar sešstūra daļu cirtņa stiprinājumā (B).

5. Nepieciešamības gadījumā nospiediet atpakaļ ar trokšņu un netīrumu 
absorbētāju pārklāto fiksācijas uzmavu (C), līdz instruments ieslīd turē-
tājā. Atkal virziet fiksācijas uzmavu uz priekšu.

BRĪDINĀJUMS

A

C
B

D
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6. Pavelkot instrumentu, pārbaudiet, vai tas ir pareizi nofiksējies cirtņa 
stiprinājumā. Pārbaudiet, vai instrumenta sešstūra daļa cieši ievietota 
cirtņa stiprinājumā.

7. Darba laikā noņemiet uz skrāpja, atdalīšanas un krustveida asmeņiem 
uzstādīto asmeņu aizsargu, kā arī aizsargu uz injekcijas caurules. 

Instrumenta izņemšana

Lai izņemtu instrumentu, rīkojieties atbilstoši turpmākajām norādēm:

1. Uzstādiet uz skrāpja, atdalīšanas un krustveida asmeņiem paredzēto 
asmeņu aizsargu, kā arī aizsargu uz injekcijas caurules.

2. Pārbaudiet, vai cirtņa stiprinājumā ir eļļa. Nepieciešamības gadījumā 
veiciet papildu eļļošanu (skatiet 6. nodaļu).

3. Nospiediet fiksācijas uzmavu (C), kas var būt pārklāta ar trokšņu un 
netīrumu absorbētāju, atpakaļ, līdz instruments atbrīvojas.

4. Ar otru roku izņemiet instrumentu (A) no cirtņa stiprinājuma (B). 

5. Atvirziet fiksācijas čaulu (C) atpakaļ.

5�2 VAI vadības konsoles nostiprināšana pie VTS

1. Novietojiet VAI uz zemes� 
 
 
 
 
 

2. Ievietojiet injekcijas ierīces sešstūri VTS cirtņa stiprinājumā (skatiet arī 
5.1. nodaļu). 
 
 
 
 

3. Ievietojiet VTS T-veida rokturi atvērtajās vadības konsoles stiprinājuma 
apskavās un nostipriniet apskavas, izmantojot spārnuzgriežņus pie 
VTS� 
 
 
 

4. Savienojiet VTS saspiestā gaisa padeves šļūteni ar vadības konsoli. 
 
 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 VH un VTS saspiestā gaisa padeves izveidošana

Saspiestā gaisa padevei (piemēram, no kompresora) jāatbilst šādiem 
priekšnoteikumiem:

 � Tikai eļļu saturošs un kondensātu nesaturošs saspiestais gaiss. Ja 
nepieciešams, izmantojiet piederumus saspiestā gaisa sagatavošanai, 
piemēram, VOGT augstas precizitātes cauruļvadu eļļošanas mehānis-
mu Z 300�

 � Darba spiediena diapazons ir 3 – 6 bar (44 – 87 psi).

 � Minimālais, efektīvais padeves daudzums: 

 − 140 l/min modelim VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min modeļiem VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta
 − 255 l/min modeļiem 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
 − Tas parasti atbilst kompresoru minimālajai iesūkšanas jaudai apm. 

380– 450 l/min�

Norāde: Lai pieslēgtu VOGT pneimatisko ierīci saspiestā gaisa padevei 
(piem., kompresoram), jums ir nepieciešama padeves šļūtene, kuras 
iekšējais diametrs ir vismaz 9 mm, piem., VOGT metāla šļūteņu spoli (Z 
100), VOGT pneimatisko šļūteni (Z 110). Ja attālums ir lielāks nekā 30 m, 
izmantojiet šļūteni ar lielāku šķērsgriezumu! Saspiestā gaisa šļūtenes ar 
skavu savienojumu jāaprīko ar adapteri galā, pie kura tiks pieslēgta VOGT 
pneimatiskā ierīce arī tad, kad spiediens ir pazemināts, piemēram, VOGT 
adapteris no 3/4 collām uz standarta savienojumu (Z 200).

Saspiestā gaisa padeves pieslēgšana

Savienojiet VOGT pneimatisko ierīci ar saspiestā gaisa padevi šādi:

Triecienu mehānisma un instrumentu sabojāšana!

Ierīces un instrumenta bojājumu risks!

 ¾ Pārbaudiet spiedienu saspiestā gaisa padevē un ies-
tatiet to uz vērtību, kas nepārsniedz 6 bar.

 ¾ Ja nepieciešams, izmantojiet papildu spiediena 
regulatoru (VOGT spiediena regulators Z 400).

1. Ja saspiestā gaisa padeve vēl nav integrēta, pievienojiet saspiestā gaisa 
padeves cauruļvadam cauruļvadu eļļošanas mehānismu (Z 300). To 
darot, ievērojiet šādus pamata punktus:

 − Starp pēdējo saspiestā gaisa šļūteni un iepriekšējo šļūteni/kompre-
soru uzstādiet cauruļvadu eļļošanas mehānismu.

 − Attālums starp cauruļvadu eļļošanas mehānismu un pneimatisko 
ierīci drīkst būt maksimāli 10 metri. 

 − Eļļošanas mehānismam vienmēr jāatrodas tajā pašā stāva līmenī 
vai plaknē, kurā atrodas darbarīks. 

UZMANĪBU
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Aizķeršanās risks aiz neuzmanīgi novieto-
tām šļūtenēm!

Traumu gūšanas risks!

 ¾ Pārliecinieties, ka novietotā šļūtene ne-
šķērso ceļus un atrodas līdzeni uz zemes.

 ¾ Pārliecinieties, ka darba zonā ir pietiekama 
šļūtenes rezerve.

2. Pievienojiet padeves gaisa šļūteni saspiestā gaisa padevei (piemēram, 
kompresoram) un atveriet saspiestā gaisa padevi, ja ir papildu noslēg-
vārsts.

3. Pārbaudiet šļūteņu un savienojumu hermētiskumu. Ja rodas noplūdes, 
pārtrauciet saspiestā gaisa padevi un nekavējoties nomainiet šļūteni!

4. Savienojiet padeves gaisa šļūteni ar VOGT pneimatiskās ierīces pieslē-
guma šļūteni.

Nejauša VOGT Hammer / TurboSpade palaide!

Smagas traumas!

 ¾ Novietojiet ierīci tā, lai instruments nebūtu vērsts 
pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.

 ¾ Ja ierīce ieslēdzas pati no sevis, nekavējoties atvie-
nojiet saspiestā gaisa padevi.

 ¾ Izslēdziet ierīci un nosūtiet to remontam ražotā-
jam vai autorizētai, specializētai darbnīcai.

Darba spiediena izvēle

Dažādi apstādāmajiem materiāliem ieteicams izmantot dažādus darba 
spiedienus. Vienmēr ir spēkā - jo mazāka materiāla pretestība, jo mazāks 
darba spiediens. Palielināts spiediens palielina vibrāciju, samazināt darba 
lietderību un rada VOGT pneimatiskās ierīces un instrumenta bojājumus. 
Ieteikumus skatiet turpmāk dotajās tabulās: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UZMANĪBU
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VOGT Hammer ieteicamais darba spiediens

Nosaukums Vērtība/mērvienība

Šuvju remonts 3,0–5,0 bar (44–72 psi)

Grīdas segumi, pārklājumi 4,0–6,0 bar (58–87 psi)

Parkets, lamināts 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Plānie apmetumi, reljefa apmetumi 5,0 bar (72 psi)

Kaļķa-ģipša apmetumi 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Kaļķa-cementa apmetumi 6,0 bar (87 psi)

Flīzes, līmētas 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Flīzes iegremdētas javā 6,0 bar (87 psi)

Rakšana 6,0 bar (87 psi)

Blīvēšana 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Kalšana 6,0 bar (87 psi)

Blietēšana 6,0 bar (87 psi)

Maksimālais darba spiediens 6,0 bar (87 psi)

 
VOGT TurboSpade ieteicamais darba spiediens

Nosaukums Vērtība/mērvienība

Rakšana 6,0 bar (87 psi)

Blīvēšana 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Kalšana 6,0 bar (87 psi)

Blietēšana 6,0 bar (87 psi)

Maksimālais darba spiediens 6,0 bar (87 psi)
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5�4 VBL un VAI saspiestā gaisa padeves izveidošana

Saspiestā gaisa padevei (piemēram, no kompresora) jāatbilst šādiem 
priekšnoteikumiem:

 � Tikai eļļu un kondensātu nesaturošs saspiestais gaiss. Nepieciešamības 
gadījumā izmantojiet saspiestā gaisa sagatavošanas mezglu.

 � Darba spiediena diapazons ir 3 – 10 bar (44 – 145 psi).

 � Minimālais, efektīvais padeves daudzums 2 500 l/ min.

Saspiestā gaisa padeves pieslēgšana

Savienojiet VOGT pneimatisko ierīci ar saspiestā gaisa padevi šādi:

1. Nostipriniet savienojumu ar šļūtenes fiksatoru (I91 011).

Eļļu saturošu saspiestu gaisu ievadiet irdināmajā 
materiālā (piemēram, augsnē)!

Vides piesārņojums! Augu un dzīvnieku apdraudē-
jums!

 ¾ Izmantojiet tikai neeļļotu saspiesto gaisu bez 
kondensāta.

 ¾ Nepieciešamības gadījumā izmantojiet saspiestā 
gaisa sagatavošanas mezglu, pievadot VOGT pnei-
matiskajai ierīcei.

2. Savienojiet saspiestā gaisa padevi (piem., kompresoru) un vadības 
konsoli ar atbilstošu šļūteni. Īpaši pārliecinieties, vai skavu savienojumi 
ir novietoti pareizi. Optimālu darba veiktspēju nodrošina 1 1/2" bufera 
šļūtene (819 020).

3. Atveriet saspiestā gaisa padevi. VAI papildus atveriet vadības konsoles 
noslēgvārstu.

Darba spiediena izvēle

Darba spiediens tiek iestatīts tieši ar saspiestā gaisa padevi vai izmantojot 
uzstādītu spiediena regulatoru (Z 410).

Pamatnoteikums: Jo cietāks ir irdināmais materiāls, jo augstāks ir ies-
midzināšanas spiediens, maks. 10,0 bar (145 psi). Spiediena iestatījums: 
Atbloķējiet regulatoru, to pavelkot, un, pagriežot regulatoru, iestatiet vēla-
mo spiedienu. Nofiksējiet regulatoru, nospiežot to.

UZMANĪBU
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6 Droša lietošana

VOGT pneimatiskās ierīces nodrošina ātru strādāšanu, taupot spēkus. To-
mēr jaudīgās pneimatiskās ierīces vienmēr rada riskus. Ievērojiet norādes 
3. nodaļā „Vispārīgi drošības noteikumi“ un turpmāk tekstā dodos norādī-
jumus, lai droši lietotu VOGT pneimatiskās:

Vispārējie norādījumi
Pēc izvēles trokšņu un netīrumu slāpēšanai katrā iekārtā var izmantot 
trokšņu un netīrumu absorbētāju. Trokšņu un netīrumu absorbētājs ir pie-
ejams kā uzņēmuma Vogt piederums. Tipiem 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 trokšņu un netīrumu absorbētājs ir iekļauts 
piegādes komplektā. Trokšņa un netīrumu absorbētājs ir paredzēts fiksāci-
jas uzmavas un cirtņa stiprinājuma aizsardzībai pret netīrumiem. Tajā pašā 
laikā radīto troksni samazina trokšņu un netīrumu absorbētājs, un tiek 
ievēroti trokšņu ierobežojumi.

Darba laikā vienmēr turiet VOGT pneimatisko ierīci ar abām rokām:

 � VOGT Hammer ar vienu roku pie kāta vai papildu turēšanas roktura (Z 
625 vai Z 650) un ar otru roku aiz vadības. 

 � VOGT TurboSpade / Soil Aerator / Air Injector augšpusē labajā un krei-
sajā pusē pie T veida roktura.

Turiet instrumentu uz apstrādājamā materiāla. Nedarbiniet pneimatisko 
instrumentu bez saskares ar materiālu. Šie tukšie triecieni palielina vibrāci-
ju un izraisa lielāku instrumenta un cirtņa stiprinājuma nodilumu.

Vadības korpuss un kāts ir paredzēti pneimatiskās ierīces vadībai, bet ne 
tādēļ, lai radītu papildu spēku uz materiāla. Nepieciešams izmantot tikai 
tik daudz muskuļu spēka, lai pārvarētu pneimatiskās ierīces instrumenta 
vadības pretestību, virzītu sitienu uz priekšu, pneimatiskā ierīce nelektu uz 
augšu un materiāls tiktu apstrādāts.

Strādājot ar VOGT Hammer / TurboSpade, ieņemiet ērtu stāvokli, nodroši-
niet stabilitāti un izvairieties no neērtiem stāvokļiem vai arī tādiem stāvok-
ļiem, kuros ir grūti noturēt līdzsvaru. Ilgstoša darba laikā izmainiet ķerme-
ņa stāvoklī, lai palīdzētu novērst diskomfortu un nogurumu.

Vienmēr esiet gatavi neitralizēt parastas vai pēkšņas kustības.

Kalšana ir iespējama ierobežoti. Pārāk spēcīga kalšana var salauzt kātu vai 
instrumentu� 

Lietojot ierīci, lietotāja rokas var tikt pakļautas apdraudējumiem, piemē-
ram, triecieniem, griezumiem, noberzumiem, aukstumam un karstumam. 
Valkājiet piemērotus cimdus roku aizsardzībai.

Lietotājam jābūt fiziski spējīgam pārvaldīt ierīces izmēru, svaru un jaudu.

Ja saspiestā gaisa padeve negaidīti tiek pārtraukta, nekavējoties atlaidiet 
palaides sviru�
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Lietojot VOGT Hammer / TurboSpade, veicot ar darbu saistītas darbības, 
var rasties nepatīkamas sajūtas plaukstās, rokās, plecos, kakla zonā vai 
citās ķermeņa daļās.

Sajūtot kādus simptomus, piem., nepārejošu sliktu pašsajūtu, sūdzības, 
sirds sitienus, sāpes, kņudoņu, tirpšanu, dedzināšanu vai stīvumu, neig-
norējiet šīs pazīmes. Pārtrauciet darbu, informējiet savu darba devēju un 
konsultējieties ar ārstu.

Darba pārtraukums
Pārtraucot darbu, ievērojiet šādus punktus:

 � Novietojiet pneimatisko ierīci tā, lai triecienu mehānismu nebūtu iespē-
jams nejauši ieslēgt ar palaides sviru.

 � Nodrošiniet, lai pneimatiskā ierīce būtu novietota / stāvētu stabili, lai tā 
nevarētu apgāzties vai nokrist.

 � Ja pneimatiskajā ierīcē atrodas asi vai smaili instrumenti, nodrošiniet, 
lai tie nevienu nevarētu savainot. Uzstādiet uz skrāpja, atdalīšanas un 
krustveida asmeņiem asmeņu aizsargu, kā arī aizsargu uz injekcijas 
caurules�

Darba beigas
Pabeidzot darbu, ievērojiet šādus punktus:

 � Vienmēr pārtrauciet saspiestā gaisa padevi.

 � Noņemiet instrumentu no pneimatiskās ierīces (skatiet 5.1. nodaļu).

 � Pārbaudiet, vai cirtņa stiprinājums ir pārklāts ar eļļas kārtiņu. Ja tas tā 
nav, iepiliniet dažu pilienus VOGT Z 500 īpašo eļļu pieslēguma šļūtenē 
un apm. 10 sekundes ieslēdziet pneimatisko ierīci bez instrumenta. 
Šajā gadījumā saspiestais gaiss padod eļļu triecienu mehānismā. At-
bilstoši iestatiet eļļošanas mehānismu.

Glabāšana
Ja ierīci paredzēts uzglabāt ilgāk par divām dienām, konservācijai iepiliniet 
savienojuma šļūtenē dažus pilienus eļļas un uz īsu brīdi to iedarbiniet. Šajā 
gadījumā saspiestais gaiss padod eļļu triecienu mehānismā.

VOGT Hammer / TurboSpade lietošana

1. Novietojiet instrumentu uz apstrādājamās detaļas.

2. Ar roku nospiediet palaides sviru. To nekādā gadījumā nedrīkst nofik-
sēt ar palīglīdzekļiem.

3. Pneimatiskās ierīces triecienu mehānisms nodrošina instrumenta ieva-
dīšanu apstrādes materiālā.

4. Atlaidiet palaides sviru, tiklīdz apstrādājamā detaļa ir apstrādāta at-
bilstoši prasībām.
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VOGT Soil Aerator lietošana

Ja augsne ir ļoti sausa, iestrādes zonu aplaistiet vienu dienu iepriekš, lai 
nodrošinātu injekcijas caurules iespiešanos.

1. Novietojiet injekcijas cauruli vēlamajā injekcijas vietā.

2. Ar roku nospiediet palaides sviru. To nekādā gadījumā nedrīkst nofik-
sēt ar palīglīdzekļiem.

3. VOGT TurboSpade triecienu mehānisms iedzen injekcijas cauruli atbrī-
vojamajā materiālā (piem., zemē).

4. Atlaidiet palaides sviru, tiklīdz injekcijas caurule sasniedz vēlamo dziļu-
mu�

5. Atveriet vadības vārsta noslēgvārstu.

6. Saspiestais gaiss ieplūst irdināmajā materiālā. Šo procesu varat at-
kārtot dažādos dziļumos. Ja augsne ir sablīvēta, lai sasniegtu vēlamo 
iestrādes dziļumu, irdināmo materiālu irdiniet pakāpeniski (ik pēc 20-
30 cm).

7. Aizveriet vadības vārsta noslēgvārstu.

8. Atkārtoti izvelciet VOGT Soil Aerator. Ja injekcijas caurule iesprūst, to 
var atbrīvot ar triecienu mehānisma atsevišķiem triecieniem. Ja atbrī-
vošana nav iespējama, izmantojiet vilkšanas ierīci (I91 006).

VOGT Air Injector lietošana

Ja augsne ir ļoti sausa, iestrādes zonu aplaistiet vienu dienu iepriekš, lai 
nodrošinātu injekcijas caurules iespiešanos.

1. Novietojiet injekcijas cauruli vēlamajā injekcijas vietā.

2. Ar roku nospiediet palaides sviru. To nekādā gadījumā nedrīkst nofik-
sēt ar palīglīdzekļiem.

3. VOGT TurboSpade triecienu mehānisms iedzen injekcijas cauruli atbrī-
vojamajā materiālā (piem., zemē).

4. Atlaidiet palaides sviru, tiklīdz injekcijas caurule sasniedz vēlamo dziļu-
mu�

5. Izmantojiet vadības konsolē esošo noslēgvārstu, lai iestatītu vēlamo 
injekcijas gaisa daudzumu.

6. Pavelciet vadības konsoles vadības sviru. Kamēr vadības svira ir no-
spiesta, aerācijas gaiss ieplūst irdināmajā materiālā. Šo procesu varat 
atkārtot dažādos dziļumos. Ja augsne ir sablīvēta, lai sasniegtu vēlamo 
iestrādes dziļumu, irdināmo materiālu irdiniet pakāpeniski (ik pēc 20-
30 cm).

7. Tiklīdz aerācijas process ir pabeigts, atlaidiet vadības sviru.

8. Atkārtoti izvelciet VOGT Air Injector. Ja injekcijas caurule iesprūst, to 
var atbrīvot ar triecienu mehānisma atsevišķiem triecieniem. Ja atbrī-
vošana nav iespējama, izmantojiet vilkšanas ierīci (I91 006).
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Eļļas daudzuma iestatīšana un eļļas papildināšana

YouTube rokasgrāmata: Augstas precizitātes cau-
ruļvadu eļļošanas mehānisms

Lai garantētu VOGT pneimatisko ierīču zemu nolietojuma pakāpi, saspies-
tajam gaisam jābūt ar piemērotu eļļas koncentrāciju.

Vēlākais pēc četrām darba stundām pārbaudiet, vai cirtņa stiprinājums ir 
pārklāts ar eļļas kārtiņu. Ja tas tā nav, iepiliniet dažu pilienus VOGT Z 500 
īpašo eļļu pieslēguma šļūtenē. Mēs iesakām vienmēr strādāt savienojumā 
ar VOGT augstas precizitātes cauruļvadu eļļošanas mehānismu Z 300. Ja 
jūs jau izmantojat cauruļvadu eļļošanas mehānismu, pārbaudiet eļļas līme-
ni tajā un tā iestatījumus. Ieteicams lielāku piespiešanas spēku gadījumā 
ieeļļot cirtņa stiprinājuma sešstūra daļu.

Pārāk liels eļļas daudzums samazina triecienu jaudu. Pie ieslēgšanas sviras 
vai cirtņa stiprinājuma veidojas pilieni. Šādos gadījumos samaziniet eļļas 
daudzumu eļļošanas mehānismā un, ja nepieciešams, iztīriet pneimatisko 
ierīci.

Pārāk mazs eļļas daudzums rada pneimatiskās ierīces un instrumenta 
bojājumus. Pārbaudiet eļļas padevi un nepieciešamības gadījumā uzpildiet 
eļļu vai iestatiet eļļošanas mehānismu.

Eļļas daudzuma iestatī-
šana

Rīkojieties šādi:

UZMANĪBU Detaļu izmešana vai nekontrolēta saspiestā gaisa 
noplūde!

Plaukstas traumas!

 ¾ Atvienojiet pneimatisko šļūteni no cauruļvadu 
eļļošanas mehānisma pirms aizbāžņa atvēršanas.

1. Novietojiet cauruļvadu eļļošanas mehānismu ar aizbāzni uz augšu.

2. Uzmanīgi atveriet aizbāzni (A), lai atlikušais spiediens varētu izplūst.

3. Noregulējiet eļļas plūsmas ātrumu ar zemāk esošo regulēšanas skrūvi 
(B). Šajā gadījumā ievērojiet:

 − Griešana pulksteņrādītāja virzienā: eļļas daudzums tiek samazināts.
 − Griešana pretēji pulksteņrādītāja virzienam: eļļas daudzums tiek 

palielināts. 

Eļļas uzpilde
Rīkojieties šādi:

1. Novietojiet cauruļvadu eļļošanas mehānismu ar aizbāzni (A) uz augšu.

2. Uzmanīgi atveriet aizbāzni (A), lai atlikušais spiediens varētu izplūst.

B

A
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3. Ielejiet eļļu cauruļvadu eļļošanas mehānismu aiz regulēšanas skrūves, 
līdz iekšējā alumīnija caurule ir pārklāta.

Norāde: Vienas reizes eļļas uzpildes daudzums pietiek aptuveni 2– 3 darba 
dienām. Ja ieteicamais patēriņš būtiski atšķiras, pagrieziet iestatīšanas 
skrūvi 1/8 apgrieziena atbilstošajā virzienā un atkārtoti novērojiet eļļas 
patēriņu.

Iestatītā eļļas daudzuma 
pārbaude

Lai pārbaudītu iestatīto eļļas daudzumu, rīkojieties šādi:

1. Izmantojiet pneimatisko ierīci aptuveni desmit minūtes.

2. Atvienojiet pneimatisko ierīci no saspiestā gaisa padeves.

3. Izņemiet ievietoto instrumentu un novērojiet cirtņa stiprinājumu vai 
darbarīku:

 − Ja instruments pēc ekspluatācijas ievietošanas galā (sešstūrī) ir 
nedaudz pārklāts ar eļļu vai melns, eļļošanas mehānisms ir iestatīts 
pareizi�

 − Ja instruments ievietošanas galā metāliski spīd, iestatītais eļļas dau-
dzums ir pārāk mazs.

 − Ja no vadības korpusa vārsta izplūst eļļa vai arī tā plūst gar cirtni, 
iestatītais eļļas daudzums ir pārāk liels.

4. Ja nepieciešams, noregulējiet cauruļvadu eļļošanas mehānismā iestatī-
to eļļas daudzumu.

Eļļas veidi
Darbam normālos ekspluatācijas apstākļos izmantojiet VOGT speciālo eļļu 
(Z 500) vai pneimatiskās eļļas bez sveķiem.

Pēc pieprasījuma VOGT piedāvā šādas eļļas īpašām lietošanas vidēm:

 � Augstas temperatūras eļļa (832 010) īpaši augstām apkārtējās vides 
temperatūrām.

 � Zemas temperatūras eļļa (835 010) īpaši zemām apkārtējās vides tem-
peratūrām.

 � Bioloģiskā eļļa (834 010) darbam pārtikas pārstrādes uzņēmumos vai 
līdzīgās vidēs.

VOGT piedāvāto eļļu drošības datu lapas ir atrodamas VOGT tīmekļa vietnē 
lejupielādes sadaļā.
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7 Kopšana

Ņemiet vērā, ka mazas kļūdas kļūst par lielām kļūdām, ja tās laicīgi netiek 
novērstas. Tādēļ, atklājot jebkādu kļūdu, sazinieties ar VOGT klientu apkal-
pošanas dienestu.

Tīrīšana
 � Notīriet VOGT pneimatisko ierīci, iespējami uzstādīto trokšņu un netī-

rumu absorbētāju, instrumentus, šļūteni un citus piederumus ar sausu 
drānu vai tīru drānu, kura satur eļļu.

 � Glabājiet VOGT pneimatisko ierīci pēc iespējas tam paredzētajā metāla 
koferī. Glabājiet to vienmēr sausā vietā, kurā nav putekļu.
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8 Palīdzība traucējumu gadījumos

8�1 Rīcība traucējumu gadījumos

Nekavējoties novērsiet jebkura veida traucējumus, lai novērstu lielāku 
bojājumus VOGT pneimatiskajai ierīcei.

Ja rodas traucējumi, nekavējoties atvienojiet VOGT pneimatisko ierīci no 
saspiestā gaisa padeves. Atkārtoti pārbaudiet, vai nav spiediena, pirms 
sākat kļūdu meklēšanu.

8�2 Traucējumu novēršana

Traucējums Iespējamā kļūda Remonts

VOGT pneima-
tiskā ierīce nesit 
vai ir pārāk vāja.

Eļļošanas trūkuma 
dēļ virzulis ir ierūsē-
jis korpusā.

 � Ar piemērotu caursiti iespiediet virzuli caur cirtņa 
stiprinājumu atpakaļ.

 � Ielejiet nedaudz VOGT īpašās eļļas (Z 500) pieslēguma 
šļūtenē un cirtņa stiprinājumā.

 � Īsu brīdi ieslēdziet ierīci bez instrumenta.
 � Atkārtoti pārtrauciet saspiestā gaisa padevi.
 � Atkārtoti noņemiet pieplūdes gaisa šļūteni.
 � Atkārtojiet šo procesu vairākas reizes. 

 
 
 
                       YouTube rokasgrāmata: 

 �                        Virzuļu atbrīvošana 

Izmantots pārāk 
daudz smēreļļas 
vai ūdens triecienu 
mehānismā.

 � Ielejiet pieslēguma šļūtenē nedaudz (1– 2 cm³) VOGT 
īpašā tīrīšanas līdzekļa (861 015).

 � Īsu brīdi ieslēdziet ierīci bez instrumenta.
 � Uztveriet izplūstošo eļļas-ūdens-tīrīšanas līdzekļa 

maisījumu tvertnē.
 � Atkārtoti pārtrauciet saspiestā gaisa padevi.
 � Atkārtoti noņemiet pieplūdes gaisa šļūteni.
 � Atkārtojiet šo procesu 2 līdz 3 reizes.
 � Ielejiet nedaudz VOGT īpašās eļļas (Z 500) pieslēguma 

šļūtenē.
 � Sāciet pneimatiskās ierīces ekspluatāciju.
 � Utilizējiet eļļas-ūdens maisījumu atbilstoši noteiku-

miem� 
 
 
 
                       YouTube rokasgrāmata: 

 �                        Triecienu mehānisma tīrīšana
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Traucējums Iespējamā kļūda Remonts

Caur gaisa šļūteni ir 
iekļuvuši netīrumi.

 � Autorizētā, specializētā darbnīcā vai ražotājam jāveic 
ierīces remonts / tīrīšana.

Pārāk lieli piespieša-
nas spēki.

 � Ieeļļojiet cirtņa stiprinājum un samaziniet piespieša-
nas spēku.

Instrumentu 
vairs nav iespē-
jams nofiksēt 
cirtņa stiprinā-
jumā vai arī tas 
neturas cirtņa 
stiprinājumā.

Izsitiet instrumentu 
vai kalta patronu 
(cēlonis parasti ir 
pārāk liels darba 
spiediens vai tukši 
sitieni).

 � Pārbaudiet, vai instruments nav nodilis (skatiet 3.4. 
nodaļu “Ekspluatācijas laikā”).

 � Autorizētā, specializētā darbnīcā vai ražotājam jāveic 
ierīces remonts.

Instrumentu 
nav iespējams 
ievietot vai arī 
to nav iespē-
jams izņemiet.

Cirtņa stiprinājuma 
fiksācijas uzmava 
instrumenta ievie-
tošanas vai izņem-
šanas laikā netiek 
atbīdīta līdz pusei, 
bet gan pilnībā.

 � Instrumenta ievietošanas vai izņemšanas laikā atbī-
diet cirtņa stiprinājuma fiksācijas uzmavu tikai līdz 
pusei�

Fiksācijas uzmavā 
iekļuvušie netīrumi 
novērš atbloķēšanu.

 � Autorizētā, specializētā darbnīcā vai ražotājam jāveic 
ierīces remonts / tīrīšana.

Pneimatiskā ie-
rīce pārslēdzas 
nepārtraukts 
darbības režī-
mā, nenospie-
žot ieslēgšanas 
sviru�

Salūzusi ieslēgšanas 
sviras atspere vai arī 
ieslēgšanas vārsta 
blīvgredzens pār-
spiediena ietekmē 
ir atvienojiet no 
vārsta sēžas vai arī ir 
saplīsis.

 � Autorizētā, specializētā darbnīcā vai ražotājam jāveic 
ierīces remonts.
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9 Ekspluatācijas pārtraukšana un utilizācija

Videi draudzīgā veidā un ievērojot likumu noteikumus, utilizējiet bojātas un 
neremontējamas sastāvdaļas.

Sadalies visus komponentus pēc to klasēm un pēc tam nododiet tās otrrei-
zējai pārstrādei:

 � Metāli un lējumi

 � Alumīnijs

 � Varš

 � Tērauds

 � Nerūsējošais tērauds

 � Plastmasas

 � Gumija

 � Iepakojums

 � Koks

Vietējais komunālās saimniecības uzņēmums vai utilizācijas specializētie 
uzņēmumi sniegs informāciju par videi draudzību utilizāciju.

Ja uzkrājas ievērojams eļļas daudzums, jāievēro ražotāja vai piegādātāja 
norādījumi par rīcību un utilizāciju. Ja iespējams, tas jāatdod atpakaļ ražo-
tājam vai jānodod otrreizējai pārstrādei.
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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 Atbilstības deklarācija

EK Mašīnu direktīvas 2006/42/EK II pielikuma 1. punkta nozīmē. A

Ražotājs
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Kopienā reģistrēta persona, kas pilnvarota sastādīt attiecīgo tehnisko dokumentāciju 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Mašīnas apraksts un identifikācija 
Produkts   VOGT Hammer / VOGT TurboSpade / VOGT Belüftungslanze / VOGT Air Injector
Tips    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
Sērijas numurs   no 101 katra
Funkcija   Pneimatiskā piedziņa darbarīkiem mehānisko darbu veikšanai inženierbūvniecībā un ēku 
   būvniecībā, renovācijā, kā arī materiālu aerācijai un irdināšanai. 

Tiek skaidri deklarēts, ka mašīna atbilst visiem attiecīgajiem turpmāk minēto EK direktīvu vai regulu notei-
kumiem:
2006/42/EG  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs)
   par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (1)
2000/14/EG  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/14/EK (2000. gada 8. maijs) par 
   dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas 
   paredzētas izmantošanai ārpus telpām Oficiālais Vēstnesis L 162 , 03/07/2000 

Atsauce uz saskaņotajiem standartiem, ko piemēro saskaņā ar 7. panta 2. punktu:
EN ISO 11148-4:2012 Rokas neelektriskās mašīnas - Drošības prasības - 4. daļa: 
   Bez rotācijas, perkusijas mašīnas (ISO 11148-4:2012)
EN ISO 12100:2010-11 Mašīnu drošība - Dizaina vispārīgie principi - 
   Riska novērtējums un mazināšana (ISO 12100:2010)
EN ISO 15744:2008 Rokas neelektriskās mašīnas — Trokšņa mērīšanas metode — 
   2. klases precizitātes metode (ISO 15744:2002)
EN ISO 28927-10:2011 Ar motoru darbināmas rokas mašīnas - Mērīšanas metode vibrācijas emisijas noteikšanai -  
   10. daļa: Urbju āmuri, sitamie āmuri un lauzēji (ISO 28927-10:2011)

Atbilstības novērtējums  2000/14/EK VI pielikums
Paziņotā iestāde:  SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstädter Str. 20, D-09232 Hartmannsdorf

Skaņas jaudas līmenis
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

izmērīts 93,1 dB 98,6 dB 101,8 dB

garantēts 95 dB 101 dB 105 dB

Weidenberg, 2020-04-09

Ort, Datum           Paraksts
           Andreas Brehm
           Izpilddirektors
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12 Spare parts

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

Pos. Description Item-No.

1 Plug with outside thread 3/8" 991 009

2 Hard PVC thread sealing ring 992 002

3 Aluminum front part 990 018

4 O-ring for viewing glass 990 012

5 Viewing glass 990 011

6 Aluminum rear part 990 019

7 Sealing plug with O-ring 990 013

8 O-ring for sealing plug 990 028

9 Flow rate regulator 990 014

10 Nozzle complete 990 015

11 Quick release coupling 3/8" 991 003

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

1 2 3
4 5 6

8

7

8

8

7

9

9

9

7

8�1

8�1

8�2

8�2

6

6

11

11

13
5

5

10

12

8�3

8�38�1 8�2

Standard-Handle Delta-Handle T-Handle

8�3

Pos. Description

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

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

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

4 Hand piece, round with O-Ring

5 Valve spring

6 Valve with O-ring

7 Connecting nipple device side

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

8�1 Anti-kink spring device side

8�2 Connecting hose

8�3 Pressure relief valve connecting side

9 Engaging lever with bolt

10 Connection fitting with O-Ring

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

12 Plug with O-Ring

13 Fastening screw

VH VH Delta VTS

030 011

130 011

160 090

030 012

025 014

025 015

025 017-6

025 017-4

025 017-1

025 017-3

025 017-5

030 018

130 012

861 013

160 012

150 070
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12�3 Spare parts list Sticks

VOGT Hammer

Device length
70 cm

90 cm 

110 cm 

130 cm 

Safety sticker VH

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

vibration damped

VH 50 / VH 50.18 / 
VH 50 Delta /  

VH 50.18 Delta

VH 60 / VH 60.18 / 
VH 60 Delta /  

VH 60.18 Delta 
vibration damped

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

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

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

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

Stick length compl.: 151,0 mm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

890 051 890 001

VOGT TurboSpade

Visible length

Stick length complete

Device length
50 cm

65 cm 

80 cm 

100 cm 

120 cm

Safety sticker VTS

VTS 50 VTS 60 vibration damped
150 080-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

890 002
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12�4 Spare parts list Rammer

with Low vibration damping 
VH 30 / VH 60 / VH 60.18 / VTS 60

with Low vibration damping 
VH 10

without Low vibration damping
VH 25 / VH 50 / VH 50.18 / VTS 50

1

2

3

4 6

6

7

7

8

8

9

9

95

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

5

VH 10 
 14 mm

VH 25 
 14 mm

VH 30 
 14 mm

VH 50 
 14 mm

VH 50�18 
 18 mm

VH 60 
 14 mm

VH 60�18 
 18 mm

VTS 50 
 18 mm

VTS 60 
 18 mm

025 060 050 060 050 060�18 150 100�18

030 060 060 060 060 060�18 060 060�18

010 060

025 020 050 020 050 020

Repair must be carried out by the manufacturer

025 021 050 021

025 022 050 022 150 022 050 022 150 022

025 023 050 023

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

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

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

010 026 025 026 050 026

010 027 025 027 050 027

010 029 025 029 050 029

Pos. Bezeichnung
1 Rammer complete moun-

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

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

3 Rammer VH 10 complete 
mounted

4 Screwed connection (stick 
fitting)

5 Low vibration damping 
complete

6 Copper gasket, (solid)

7 Piston

8 Housing

9 Tool holder

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

11 Ball set (3 pcs.)

12 Spring for clamping sleeve

13 Clamping sleeve (quick-
action ring)

14 Retaining ring
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12�5 Operating manual / Transport case

12�6 Spare parts list VOGT Soil Aerator

Pos. Description Art.-Nr.

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

2 Fastening rope BL1 003

3 Quick release coupling 3/8" 991 003

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

5 Fastening lug BL1 004

6 Claw coupling 3/4" with rubber I40 016

7 Rubber ring for claw coupling 991 014

8 Aeration hose with screw fitting BL1 001

9 Release handle I92 003

10�1 Hose extension for VTS 50-80 / VTS 60-80 (not illustrated) BL2 001

10�2 Angle piece for VTS 50-50 / VTS 60-50 (not illustrated) BL2 002

1

1212

54 3

2

76

8

9

Pos. Description

1 Operating manual

2 Transport case

VH 10  
Device length up to 

40 cm

VH  
Device length up 

to 90 cm

VH  
Device length 110 up 

to 130 cm 

VH Delta 
Device length up to 

90 cm

VTS 
Device length up 

to 90 cm

890 008

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

Pos. Description Art.-Nr.

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

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

3 Claw coupling 3/4" with rubber I40 016

4 Rubber ring for claw coupling 991 014

5 Precision in-line oiler without connections 990 022

6 Quick release coupling 3/8" 991 003

7 Hand protection AI1 003

8�1 Injection hose for VTS 50-50 / VTS 60-50 AI7 001

8�2 Injection hose for VTS 50-65 / VTS 60-65 AI7 002

8�3 Injection hose for VTS 50-80 / VTS 60-80 AI7 003

9 Fixing clamp for T-Handle I83 002

Air InjectorAir Injector

1 1
2

2

9 9

6

3

3

4

4
5

7

8

7
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12�8 Spare parts list Injection unit

YouTube Manual: Change injection 
unit

 

YouTube Manual: Change injection 
tube

2

3

4

6

7

5

1

Pos. Description Art.-Nr.
1 Conical holder l = 95 mm KH 95�18

2 Injection connection Set I19 001

3 Injection connection I19 009

4 Clamping element with spacer ring I19 006

5 Clamping nut I19 005

6�1 Rubber protection cap large I19 002

6�2 Rubber protection cap small 035 240

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

65 cm I10 065 I15 065

80 cm I10 080 I15 080

95 cm I10 095 I15 095

110 cm I10 110 I15 110

140 cm I10 140 I15 140

170 cm I10 170 I15 170

200 cm I10 200 I15 200

Pos. 7 Injection tube
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13 Assembly Instructions

13�1 Attaching the scraper to the M 5000/M 5000.18  
scraper holder

YouTube Manual: Mounting Scraper holder

Scraper must rest
on the edge

Scraper holder M 5000 / M 5000�18

Fertig montiert:

Schaber

Mounted:

Frankenklinge

Scraper

Carriage bolt

Reinforcing sheet metal

retaining lock nut

Reinforcing sheet metal for Scraper

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

100 - 120mm width
160 - 300 mm width

902 004
902 005
902 008
902 002

Scraper /
Frankenklinge
CAUTION: beveled side below!

Place scraper on the
scraper holder.

Place reinforcement
plate on top.

Insert carriage
screws.

Ensure that the
scraper directly

touches the 
scraper holder.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

10
0°

180°

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Locking plate
optional
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13�2 Attaching the double/cross blade holder and scraper  
to the M 5000/M 5000.18 scraper holder

13�3 Assembling the B 55 cross blade

Locking plate
optional

Carriage bolt
Scraper must rest

on the edge
Scraperholder M 5000 / M 5000�18

cross blade holder
with cross blade

retaining lock nut

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

902 004
902 005
902 016
902 002

Scraper
CAUTION: beveled side below! Mounted:

Scraper with
cross blade holder

Scraper with
dounble cross

blade holder

Place double cross blade 
holder and scraper on 

the scraper holder.

Insert carriage
screws.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Align the double cross 
blade holder

parallel to the scraper.

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

10
0°

180°

Shoulder bolt screw

Sl
ig
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ly

 lo
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en
 th

e 
nu

t f
or

in
st

al
la

tio
n�

M
ut

te
r 

zu
m

 E
in

ba
u

et
w

as
 lo

ck
er

n

Cross blade holder

Retaining lock shim
nut

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

902 004
902 005
902 017

Cross blade
CAUTION: Danger of injury

Shoulder bolt screw

Socket screw

Cross blade

Cross blade

Nut

Double cross blade holder

Nut

Retaining lock shim

Retaining lock shim

Insert the cross
blade into the

cross blade holder.

Pat in with the
hammer until the

stop.

The cross blade
must lie flush

against the scraper.

Insert the shoulder 
bolt screw through the

cross blade and
cross blade holder.

Tighten with a 
wrench

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



Tools and accessories 

57
Iespējamas izmaiņas

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

Izdevums LV 2022/01 VH / VTS / VBL / VAI Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums

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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Lietošanas instrukcija
Lietošanas instrukcija daudzās citās valodās ir pieeja-
ma sadaļā Mediathek.

Operating manual
Operating manual available in many 
more languages in the media library.

Bayreuth

Ar mums iespējams sazināties:
No pirmdienas līdz ceturtdienai  
no plkst. 07.30 līdz 17.00
Piektdienās    
no plkst. 07.30 līdz 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


