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1 Apie	šią	eksploatacijos	instrukciją

Prieš pirmąjį kartą valdydami prietaisą, arba jei Jums yra pavesta atlikti 
kitus darbus ties prietaisu, Jūs privalote perskaityti šią eksploatacijos ins-
trukciją.

Ypač atkreipkite dėmesį į 3 skyrių „Bendrosios saugos nuostatos“.

1�1 Bendrai

Ši instrukcija Jums turi palengvinti susipažinti su prietaisu ir pagal paskirtį 
išnaudoti jo eksploatacijos galimybes. 
Eksploatacijos instrukcijoje yra pateikiama svarbių nuorodų, kaip saugiai ir 
tinkamai eksploatuoti prietaisą.

Eksploatacijos instrukciją būtina

 � perskaityti ir taikyti kiekvienam asmeniui, kuriam yra pavesta dirbti su 
pneumatiniu prietaisu.

 � laikyti taip, kad ji bet kada būtų prieinama visiems naudotojams. Yra 
rekomenduojama instrukciją turėti su savimi pneumatinio prietaiso 
transportavimo lagaminėlyje.

 � atiduoti kartu su visomis reikiamomis dokumentacijomis, perduodant 
pneumatinį prietaisą tretiesiems asmenims.

Jos laikymasis padeda:

 � išvengti pavojų.

 � sumažinti remonto išlaidas ir prastovas.

 � padidinti prietaiso patikimumą ir ilgaamžiškumą.

Be šios eksploatacijos instrukcijos taip pat būtina laikytis naudotojo šalyje 
ir eksploatacijos vietoje galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos ir 
aplinkosaugos taisyklių.

Instrukcijos galiojimas
Ši eksploatacijos instrukcija galioja šiems pneumatiniams prietaisams:

 � VOGT Air Lance VL 3,5

 � VOGT Air Lance VL 3,5 S

 � VOGT Air Lance VL 3,5 K



Apie	šią	eksploatacijos	instrukciją

6
Galimi pakeitimai

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

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

LT leidimas 2022/06VL Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

1�2 Naudojami	ženklai	ir	simboliai

Veiksmų instrukcijos yra suskirstytos į:

 � veiksmų žingsnius

 � naudojimo patarimus dėl optimalaus naudojimo

Bet kokia informacija yra paženklinama simboliu:

Simbolis Reikšmė

1�

2�

3�

Veiksmų žingsniai: Šie veiksmų žingsniai yra sunumeruo-
ti, ir juos būtina paeiliui vykdyti nurodyta eilės tvarka.

NUORODA Naudojimo patarimas: Papildoma informacija dėl opti-
malaus gaminio naudojimo.

1�3 Įspėjamųjų	nuorodų	struktūra

Signalinis 
žodis

Naudojimas, kai yra ��� Galimos	pasekmės,	jei	
nesilaikoma	įspėjamosios	
nuorodos:

PAVOJUS Žala asmeniui 
(tiesiogiai gresiantis 
pavojus)

Mirtis arba sunkiausi sužalo-
jimai!

ĮSPĖJIMAS Žala asmeniui 
(galimai pavojinga situ-
acija)

Mirtis arba sunkiausi sužalo-
jimai!

ATSARGIAI Žala asmeniui Lengvi arba nežymūs sužalo-
jimai!

DĖMESIO Materialinė žala Žala prietaisui ir aplinkoje

Įspėjamosios nuorodos yra sudarytos šitaip:

 � Įspėjamasis ženklas su signaliniu žodžiu pagal įspėjimo lygį

 � Pavojaus rūšis (pavojaus aprašymas)

 � Pavojaus pasekmės (pavojaus pasekmių aprašymas)

 � Pavojaus nukreipimas (priemonės užkirsti kelią pavojui)

Pavojaus	rūšis

Pavojaus pasekmės

 ¾ Pavojaus nukreipimas

PAVOJUS
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2 Komponentai	ir	įrankiai

2�1 Sistemos	komponentai	ir	įrankiai

VOGT Air Lance išpučia pagreitintą oro srautą didesniu greičiu. Ji yra skirta:

 � greitai, efektyviai atkloti šaknis ir maitinimo linijas.

 � iki porų valyti, nenaudojant vandens.

Oro srautas yra pakankamai stiprus, kad be vargo atklotų maitinimo linijas. 
Atklojant šaknų sistemą, nėra pažeidžiamos smulkios plaukiškosios augalų 
šaknys. 
 
VOGT ietį galima įsigyti trijų variantų. Jie skiriasi ieties vamzdžio ilgiu ir 
medžiaga.

VOGT Air Lance VL 3,5

VOGT Air Lance VL 3,5 turi aktyvinimo korpusą su sumontuotu ieties vamz-
džiu, užmaunamu guminiu apsauginiu gaubteliu ir užsukamu standartiniu 
srautinio apdirbimo vamzdžiu su purkštuku.

Prie tiekiamos galios priderintus purkštukus galima įsigyti įvairioms kom-
presorių klasėms.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
VOGT Air Lance VL 3,5 S turi ieties vamzdį iš stiklo pluoštu sustiprinto plas-
tiko. Šis veikia kaip apsauginė izoliacija, todėl su VL 3,5 S taip pat galima 
dirbti arti pažeistų elektros energijos tiekimo linijų ir kitų srovę tiekiančių 
prietaisų.

Prie tiekiamos galios priderintus purkštukus galima įsigyti įvairioms kom-
presorių klasėms.

Guminis apsauginis 
gaubtelis

Standartinis srautinio apdir-
bimo vamzdis su purkštuku

Purkštukas

Ieties vamzdis su 
paėmimo dalimi

Stiklo pluoštu sustiprinto plastiko ieties vamzdis su 
paėmimo dalimi ir guminiu apsauginiu gaubteliu

Aktyvinimo korpusas

Aktyvinimo korpusas
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

VOGT Air Lance VL 3,5 K yra itin trumpa VOGT Air Lance versija. Ji turi visas 
VOGT Air Lance VL 3,5 savybes, tačiau naudojimui ankštose srityse yra 
aprūpinta itin trumpu ieties vamzdžiu ir purkštuku.

Įrankis	/	komponentai

Prisiderinimui prie naudojimo aplinkos galima įsigyti įvairius plėtinius.

VOGT Air Lance valdymo elementai

1. Aktyvinimo svirtis

Aktyvinimo svirtis yra skirta paleisti VOGT ietį. Kol yra spaudžiama aktyvini-
mo svirtis, veržiasi suslėgtas oras.

2. Uždarymo čiaupas

Dalinai atidarant uždarymo čiaupą, galima priderinti debitą ir tokiu būdu 
oro srauto intensyvumą. Uždarymo čiaupas turi būti visiškai uždarytas, kol 
ietis nėra naudojama.

1

2

Lenktas srautinio 
apdirbimo vamzdis su 
purkštuku

Standartinis srautinio 
apdirbimo vamzdis su 
purkštuku

Įvairių ilgių ilginamieji 
vamzdžiai

360° purkštukas

Įvairių ilgių stiklo pluoštu 
sustiprinto plastiko ilgina-
mieji vamzdžiai

Įvairių modifikacijų purkš-
tukai

Srautinio apdirbimo 
priedėlis

Purškimo priedėlis

Lankstus 
ilgintuvas

Guminis apsauginis 
gaubtelis

Purkštu-
kas

Trumpas ieties vamzdis  
su paėmimo dalimi

Aktyvinimo 
korpusas
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Papildomas	prietaisas	VOGT	srautinio	apdirbimo	priedėlis

VOGT srautinio apdirbimo priedėlis papildo VOGT ietį įsiurbimo įtaisu 
srautinio apdirbimo medžiagai. Ši yra įsiurbiama per žarnos liniją ir yra 
įmaišoma į išeinantį suslėgtą orą. Taip galima be liekanų pašalinti net ir itin 
sunkiai įveikiamas dangas, tokias kaip grafičiai, bitumas ar dažų dangos.

Papildomas	prietaisas	VOGT	purškimo	priedėlis

VOGT purškimo priedėlis papildo VOGT ietį įsiurbimo įtaisu skysčiams. Šie 
yra įsiurbiami per žarnos liniją ir yra įmaišomi į išeinantį suslėgtą orą. Spe-
cialus purkštukas užtikrina smulkų išpurškimą ir tolygų paskirstymą.

2�2 Jūsų	prietaiso	identifikavimas

Identifikavimui ant prietaiso yra ši informacija:

1. Gamintojas

2. Gamybos metai

3. Serijos numeris 

1

32
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3 Bendrosios saugos nuostatos

3�1 Principai

Naudokite tik nepriekaištingos techninės būklės prietaisą.

Sutrikimų, gedimų ir darbinės elgsenos pokyčių atveju pneumatinį prietai-
są iš karto išjunkite ir paveskite pašalinti sutrikimą.

3�2 Naudojimas	pagal	paskirtį

„Vogt“ ietis, kaip rankoje laikomas prietaisas, yra skirta

 � nepažeidžiant atkloti maitinimo linijas, medžių ar krūmų šaknis, pasi-
telkiant suslėgtą orą

 � sausai valyti, pasitelkiant suslėgtą orą

 � sausai valyti, pasitelkiant srautinio apdirbimo medžiagą, derinant su 
VOGT srautinio apdirbimo priedėliu

 � šlapiai valyti, pasitelkiant oro ir skysčio mišinį, derinant su VOGT purš-
kimo priedėliu

 � skleisti/purkšti skysčius, pasitelkiant oro ir skysčio mišinį, derinant su 
VOGT purškimo priedėliu

3�3 Numatomas netinkamas naudojimas

Naudojimas potencialiai sprogiose aplinkose arba sprogiose atmosferose. 

3�4 Saugos reikalavimai

Bendrosios nuorodos

Bet kokiems darbams su pneumatiniais prietaisais turi būti užtikrintas 
pakankamas apšvietimas.

Naudoti potencialiai sprogiose aplinkose/atmosferose yra draudžiama. 
Naudojant gali atsirasti uždegimo šaltinių kibirkščių, karštų paviršių ir t. t. 
pavidalu, dėl ko gali būti sukeltas sprogimas.

Eksploatacijos instrukcijoje yra pateikiama esminė informacija apie saugų 
naudojimą ir liekamuosius pavojus, kurie gali atsirasti naudojant. Naudo-
tojas arba naudotojo darbdavys privalo įvertinti specifinius planuojamo 
naudojimo rizikos veiksnius, ir imtis rizikos mažinimo ir sveikatos apsau-
gos priemonių. Instrukcijoje esančių saugos reikalavimų naudojant visada 
būtina laikytis.
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VOGT ietį keisti draudžiama. Pakeitimai gali sumažinti saugos priemonių 
veiksmingumą ir padidinti rizikos operatoriui veiksnius.

Asmens	apsaugos	priemonės

Darbų su pneumatiniais prietaisais metu paprastai būtina nešioti šias as-
mens apsaugos priemones:

 � apsauginius batus

 � apsaugines pirštines

 � apsauginius akinius

 � veido apsaugos priemones

 � klausos organų apsaugos priemones

 � apsauginį šalmą (dirbant virš galvos)

Transportuojant

Prižiūrėkite, kad pneumatinis prietaisas visada būtų stabilioje padėtyje, ir 
būtų apsaugotas nuo apvirtimo ir nukritimo. Laikymui po darbo ir trans-
portavimui didesniais atstumais naudokite įsigyjamą transportavimo laga-
minėlį arba panašią talpyklą.

Darbo metu

Suslėgto oro tiekimo šaltinį būtina uždaryti, iš oro žarnos išleisti slėgį, ir 
VOGT ietį būtina atjungti nuo suslėgto oro tiekimo:

 � kai ji nėra naudojama.

 � prieš keičiant įrankius ar priedus.

 � prieš atliekant remonto darbus.

Paslydimas, užkliuvimas ir pargriuvimas yra pagrindinės sužalojimų darbo 
vietoje priežastys. Atkreipkite dėmesį į paviršius, kurie, naudojant prietaisą, 
gali būti tapę slidūs, ir į užkliuvimo pavojus, sąlygotus oro žarnos.

Įvairiems darbams visada naudokite tinkamus priedus, kad užkirstumėte 
kelią kūno perkrovoms. Skirtingiems darbams galima įsigyti skirtingų ilgių 
iečių vamzdžius, priedus ir asmens apsaugos priemones.

VOGT ietį visada naudokite su guminiu apsauginiu gaubteliu. Pažeistus ar 
susidėvėjusius guminius apsauginius gaubtelius būtina nedelsiant pakeisti. 
Guminius apsauginius gaubtelius netrukus bus galima įsigyti kaip atsargi-
nes dalis (035 240).

Kumštelines movas prie suslėgto oro žarnos būtina užfiksuoti žarnų apsau-
gais. Žarnos apsaugas neleidžia žarnos galui kirsti, netyčia atsilaisvinus 
movai, veikiant slėgiui.

Būtinai nustatykite VOGT Air Lance uždarymo čiaupą po darbo atgal į blo-
kavimo padėtį, kad užkirstumėte kelią nevaldomam suslėgto oro išsiverži-
mui.

Nežinomose naudojimo aplinkose elkitės atsargiai. Gali būti grėsmių dėl 
paslėptų, pažeistų srovę tiekiančių daiktų. „Standartinė ietis“ (modelis 3,5 / 
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3,5 K) nėra izoliuota nuo kontakto su elektros srovės šaltiniais! Naudokite 
įtampos izoliaciją turinčią ietį (modelis 3,5 S), jei galima tikėtis pažeistų sro-
vę tiekiančių daiktų. Naudojant kitą VOGT Air Lance variantą, darbo zonoje 
negali būti pažeistų srovę tiekiančių linijų ar daiktų. 

Atkreipkite dėmesį į teisingą elgesį su suslėgtu oru ir pneumatinių prietai-
sų pneumatiniais komponentais:

 � Niekuomet nekreipkite oro srauto ir įrankio į save pačius ar į kitus 
asmenis ir gyvūnus.

 � Besiplakančios žarnų linijos gali lemti rimtus sužalojimus. Todėl visada 
patikrinkite, ar žarnos ir jų tvirtinimo priemonės yra nepažeistos ir ar 
neatsipalaidavo.

 � Prižiūrėkite, kad nebūtų viršijamas nurodytas darbinis slėgis.

 � Niekuomet neneškite ir netraukite VOGT Air Lance už žarnos linijos.

Naudojant	VOGT	srautinio	apdirbimo	priedėlį

Dirbant su VOGT srautinio apdirbimo priedėliu, būtina naudoti tinkamas 
asmens apsaugos priemones. Joms yra priskiriamos veido, akių ir kvėpavi-
mo takų apsaugos priemonės, apsauginės pirštinės, apsauginiai batai bei 
pečius ir kūną dengiantys apsaugos nuo atsitrenkimo drabužiai.

Konkrečios tinkamos asmens apsaugos priemonės priklauso nuo srauti-
nio apdirbimo metodo, ir jas turi nustatyti ir ieties operatoriui/naudotojui 
parūpinti ieties eksploatuotojas/taikytojas.

Vokietijai: 
Vokietijos įstatyminio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėje 100-
500 „Darbo priemonių eksploatacija“, 2.24 skyriuje „Darbas su srautinio ap-
dirbimo prietaisais (srautinio apdirbimo darbai)“, yra apibrėžtos reikiamos 
AAP, priklausomai nuo srautinio apdirbimo metodo.

Naudojant	VOGT	purškimo	priedėlį

Dirbant su VOGT purškimo priedėliu, būtina naudoti tinkamas asmens 
apsaugos priemones. Joms yra priskiriamos veido, akių ir kvėpavimo takų 
apsaugos priemonės, apsauginės pirštinės, apsauginiai batai bei pečius ir 
kūną dengiantys apsaugos nuo atsitrenkimo drabužiai.

Konkrečios tinkamos asmens apsaugos priemonės priklauso nuo purškia-
mos terpės, ir jas turi nustatyti ir ieties operatoriui/naudotojui parūpinti 
ieties eksploatuotojas/taikytojas.
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3�5 Liekamieji pavojai

Triukšmas
Aukštų triukšmo lygių poveikis, esant nepakankamoms klausos organų 
apsaugos priemonėms, gali sukelti ilgalaikius klausos pažeidimus ir kitas 
problemas, tokias kaip tinitas (skambėjimas, ūžimas, švilpimas ar zvimbi-
mas ausyje). Eksploatuotojas turi atlikti rizikos vertinimą, susijusį su šiomis 
grėsmėmis, ir imtis triukšmo mažinimo ir sveikatos apsaugos priemonių. 
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

 � VOGT ietį būtina eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti pagal instrukcijos 
rekomendacijas.

 � Atkreipkite dėmesį į papildomas triukšmo mažinimo priemones darbo 
vietoje.

 � Naudokite klausos organų apsaugos priemones pagal savo darbdavio 
nurodymus ir / arba pagal darbo ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Dulkės	/	garai
Ietį naudojant sausajam valymui / apdirbimui smėliasraučiu, naudojimo 
aplinkoje / ant valomų daiktų gali išsiskirti mažiau nuodingų (sveikatai 
kenksmingų), nuodingų, labai nuodingų, kancerogeninių, vaisiui kenkiančių 
arba mutageninių medžiagų. Eksploatuotojas turi atlikti rizikos vertinimą, 
susijusį su šiomis grėsmėmis, ir imtis priemonių sustabdyti kenksmingų 
medžiagų atsiradimą, jas surinkti ir išvesti, ir / arba parūpinti asmens ap-
saugos priemones. Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

 � Į rizikos vertinimą būtina įtraukti naudojant atsirandančias dulkes ir 
galimai sūkuriu pakeliamas esamas dulkes.

 � Jei atsiranda dulkių ar garų, pagrindinis uždavinys yra juos kontroliuoti 
jų išsiskyrimo vietoje.

 � VOGT ietį būtina eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti pagal instrukcijos 
rekomendacijas.

 � Laikykitės naudojamų eksploatacinių medžiagų saugos duomenų lapų.

 � Naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones pagal savo darbdavio 
nurodymus ir / arba pagal darbo ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Daiktų	išsviedimas
Darbo metu gali būti išsviesti daiktai, dulkės, medžiagos, nepritvirtinti ruo-
šiniai ar pati ietis:

 � Būtina įsitikinti, kad apdirbamas konstrukcinis elementas ar ruošinys 
yra patikimai pritvirtintas.

 � Visada būtina naudoti smūgiams atsparias akių apsaugos priemones. 
Apsaugos laipsnį kiekvienu naudojimo atveju reikėtų įvertinti atskirai.

 � Atliekant darbus virš galvos, būtina nešioti apsauginį šalmą.

 � Taip pat įvertinkite rizikos kitiems asmenims veiksnius naudojimo vie-
tos aplinkoje ir imkitės atitinkamų saugos priemonių.
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3�6 Darbuotojų	kvalifikacija

Operatorius turi šias kvalifikacijas:

 � Yra pilnametis ir turi visus fizinius ir psichinius gebėjimus, ir turi būti 
fiziškai pajėgus valdyti prietaiso dydį, svorį ir galią.

 � Perskaitė, suprato saugos nuorodas ir su valdymu susijusias eksploata-
cijos instrukcijos dalis, ir jų laikosi.

Įgalioti techninės priežiūros darbuotojai turi šias kvalifikacijas:

 � Yra pilnamečiai ir turi visus fizinius ir psichinius gebėjimus.

 � Jie perskaitė, suprato saugos nuorodas ir su technine priežiūra susiju-
sias eksploatacijos instrukcijos dalis, ir jų laikosi.

 � Jie yra susipažinę su saugos koncepcijomis ir suslėgtojo oro technikos 
saugos taisyklėmis.

 � Jie gali atpažinti galimus suslėgtojo oro technikos pavojus, ir saugos 
reikalavimus atitinkančiais veiksmais užkirsti kelią žalai asmenims ir 
turtui�

 � Jie turi išsilavinimą ir leidimą, įgalinančius saugiai atlikti šių pneumati-
nių prietaisų techninę priežiūrą.

3�7 Saugos lipdukai

Ant pneumatinių prietaisų aktyvinimo korpuso yra šis lipdukas:

Lipdukas visada turi būti įskaitomas. Nukritusius, pažeistus ar neatpažįsta-
mais tapusius lipdukus būtina nedelsiant pakeisti! Lipdukus galima užsisakyti 
kaip atsarginę dalį.

Simbolis Reikšmė
1 Naudoti klausos organų apsaugos priemones
2 Naudoti kojų apsaugos priemones
3 Laikytis instrukcijos
4 Naudoti rankų apsaugos priemones
5 Naudoti akių apsaugos priemones

1 2 3 4 5
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4 Transportavimas

VOGT pneumatiniai prietaisai į naudojimo vietą yra nešami. Yra rekomen-
duojama tam naudoti kaip priedą įsigyjamą VOGT transportavimo laga-
minėlį arba panašią pagalbinę transportavimo priemonę. Transportavimo 
lagaminėlis suteikia vietos pneumatiniam prietaisui, svarbiausiems prie-
dams, eksploatacijos instrukcijai ir, esant reikalui, kitiems dokumentams.

Transportuodami transporto priemonėje, prižiūrėkite, kad VOGT pneuma-
tinis prietaisas būtų apsaugotas nuo nuslinkimo, parvirtimo, ritinėjimosi 
ir nukritimo. Naudojamas transportavimo lagaminėlis visada turėtų būti 
gerai uždarytas.

NUORODA: VOGT Air Lance VL 3,5 S yra atiduodama be transportavimo 
lagaminėlio.
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5 Naudojimo	pradžia

Prieš darbą su savo VOGT ietimi ją būtina surinkti ir sujungti su tinkamu 
suslėgto oro tiekimo šaltiniu.

5�1 VOGT Air Lance montavimas

Prieš naudojant VOGT ietį būtina sumontuoti. Tikslūs veiksmai skiriasi, 
priklausomai nuo VOGT Air Lance modelio:

Išsviedžiamos	dalys	arba	netyčinis	aktyvinimas!

Sunkus kūno sužalojimas!

 ¾ Uždarykite VOGT Air Lance uždarymo čiaupą, 
prieš montuodami arba keisdami įrankius / kom-
ponentus.

 ¾ Patikrinkite sriegines jungtis, ar gerai priveržtos.

VL 3,5 ir VL 3,5 K
1. Užmaukite guminį apsauginį gaubtelį ant ieties vamzdžio.

2. Užsukite (priklausomai nuo paskirties ir įrangos):

 − standartinį srautinio apdirbimo vamzdį su purkštuku ant ieties 
vamzdžio.

 − lenktą srautinio apdirbimo vamzdį su purkštuku ant ieties vamz-
džio.

 − purkštuką ant ieties vamzdžio.
 − ilginamąjį vamzdį su užsuktu purkštuku ant ieties vamzdžio.

VL 3,5 S
1.  Užsukite (priklausomai nuo paskirties ir įrangos):

 − standartinį srautinio apdirbimo vamzdį su purkštuku ant ieties 
vamzdžio.

 − lenktą srautinio apdirbimo vamzdį su purkštuku ant ieties vamz-
džio.

 − purkštuką ant ieties vamzdžio.
 − ilginamąjį vamzdį su užsuktu purkštuku ant ieties vamzdžio.

ĮSPĖJIMAS



Naudojimo	pradžia	

17
Galimi pakeitimai

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

LT leidimas 2022/06 VLOriginalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

5�2 VOGT	Air	Lance	su	VOGT	srautinio	apdirbimo	priedėliu	
montavimas

Naudodami VOGT srautinio apdirbimo priedėlį, prižiūrėkite, kad srautinio 
apdirbimo medžiaga būtų sausa ir be gumulų. Drėgna srautinio apdirbimo 
medžiaga susigumuliuoja ir yra dažna veikimo sutrikimų priežastis. Maksi-
malus grūdelių dydis 1,5 mm.

Montuodami VOGT ietį su VOGT srautinio apdirbimo priedėliu, atlikite 
šiuos veiksmus:

1. Užmaukite guminį apsauginį gaubtelį ant ieties vamzdžio.

2. Užsukite VOGT srautinio apdirbimo priedėlį ant ieties vamzdžio.

3. Įkiškite siurbiamąjį vamzdį su siurbiamąja žarna į srautinio apdirbimo 
medžiagą.

5�3 VOGT	Air	Lance	su	VOGT	purškimo	priedėliu	montavi-
mas 

Montuodami VOGT ietį su VOGT purškimo priedėliu, atlikite šiuos veiks-
mus:

1. Užmaukite guminį apsauginį gaubtelį ant ieties vamzdžio.

2. Užsukite VOGT purškimo priedėlį ant ieties vamzdžio.

3. Įkiškite siurbiamąjį vamzdį su siurbiamąja žarna į skysčio atsargų 
rezervuarą.

5�4 Suslėgto	oro	tiekimo	šaltinio	pastatymas

Suslėgto oro tiekimo šaltinis (pvz., kompresorius) turi atitikti šiuos reikala-
vimus:

 � Tik nealyvuotas ir kondensato neturintis suslėgtas oras. Esant reikalui, 
naudokite suslėgto oro paruošimo bloką.

 � Darbinio slėgio diapazonas nuo 3 iki 10 bar (43–145 psi). 
Skirtingoms apdirbamoms medžiagoms yra rekomenduojami skirtingi 
darbiniai slėgiai. Bendroji taisyklė: kuo mažesnis medžiagos atsparu-
mas, tuo mažesnis rekomenduojamas darbinis slėgis.

 � Efektyvus tiekiamas kiekis nuo mažiausiai 2 500 l / min iki 3 400 l / min 
(standartinis). Skiriantis tiekiamam kiekiui, būtina naudoti priderintą 
purkštuką.
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Suslėgto	oro	tiekimo	šaltinio	prijungimas

Taip Jūs sujungsite VOGT ietį su suslėgto oro tiekimo šaltiniu:

1. Apsaugokite jungiamąją movą žarnos apsaugu (I91 011).

2. Patikrinkite, kad VOGT Air Lance uždarymo čiaupas yra uždarytas.

3. Sujunkite suslėgto oro tiekimo šaltinį (pvz., kompresorių) ir aktyvinimo 
korpusą su tinkama žarna. Ypač prižiūrėkite, kad teisingai įsistatytų 
kumštelinės movos. Jums reikia mažiausiai 3/4 colio vidinio skersmens 
tiekiamo oro žarnos.

4. Atidarykite suslėgto oro tiekimo šaltinio suslėgto oro tiekimą.

5. Patikrinkite žarnas ir movas, ar sandarios. Esant nesandarumams, 
nedelsdami pertraukite suslėgto oro tiekimą ir pakeiskite žarną!

 

Darbinio	slėgio	pasirinki 
mas

Darbinis slėgis yra nustatomas tiesiai suslėgto oro tiekimo šaltinyje arba 
pasitelkiant tarpe sujungtą slėgio reguliatorių (Z 410).
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6 Saugus naudojimas

VOGT pneumatiniai prietaisai Jums įgalina greitą ir jėgas taupantį darbo 
būdą. Galingi pneumatiniai prietaisai visgi kelia esminius pavojus. Laiky-
kitės nurodymų, pateikiamų 3 skyriuje „Bendrosios saugos nuostatos“, ir 
toliau pateikiamų nuorodų, kad saugiai naudotumėte VOGT pneumatinius 
prietaisus.

Bendrosios nuorodos
Dirbdami laikykite VOGT ietį visada abiem rankomis, viena ranka už ieties 
vamzdžio paėmimo dalies, o kita ranka – už aktyvinimo korpuso.

Darbui su VOGT ietimi užimkite patogią padėtį, atkreipkite dėmesį į patiki-
mą atramą ir venkite nepalankių padėčių arba tokių, kuriose yra sunku iš-
laikyti pusiausvyrą. Ilgai trunkančio darbo metu Jūs turėtumėte keisti kūno 
laikyseną, o tai gali padėti išvengti nemalonumų ir nuovargio.

Naudojant prietaisą, operatoriaus rankoms gali kilti grėsmių, tokių kaip 
smūgiai, įpjovimai, įbrėžimai, šaltis ir šiluma. Nešiokite tinkamas pirštines 
rankų apsaugai.

Operatorius turi būti fiziškai pajėgus valdyti prietaiso dydį, svorį ir galią.

Jei suslėgto oro tiekimo šaltinis būtų netikėtai pertrauktas, nedelsdami 
atleiskite aktyvinimo svirtį.

Jei pajusite simptomus, tokius kaip ilgai trunkanti bloga savijauta, negalavi-
mai, beldimas, skausmas, niežėjimas, kurtumas, deginimas ar sugrubimas, 
neturėtumėte nepaisyti įspėjamųjų požymių. Pertraukite darbą, informuo-
kite savo darbdavį ir pasikonsultuokite su gydytoju.

Darbo pertrauka
Per darbo pertraukas atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

 � Prieš padėdami pneumatinį prietaisą, uždarykite uždarymo čiaupą, kad 
užkirstumėte kelią netyčiniam aktyvinimui.

 � Prižiūrėkite, kad pneumatinis prietaisas gulėtų / stovėtų stabiliai, nega-
lėtų apvirsti ar nukristi.

Darbo pabaiga
Baigę darbą, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

 � Išjunkite suslėgto oro tiekimo šaltinį.

 � Spaudydami aktyvinimo svirtį, pašalinkite liekamąjį orą iš žarnos.

 � Uždarykite uždarymo čiaupą ir atjunkite beslėgę žarną.
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VOGT Air Lance valdymas

Didelį našumą pasieksite tik tuo atveju, jei kompresoriaus oras bus teisin-
gai dozuojamas, ir bus teisinga VOGT Air Lance valdymo technika. Kam-
pas, kuriuo Jūs naudojate VOGT ietį, yra be galo svarbus. Jei kampas per 
plokščias, oro srautas nuslysta nuo paviršiaus ir nesuteikia darbo našumo. 
Rekomenduojamas yra mažiausiai 60° kampas; optimalus kampas yra 90°.

VOGT Air Lance kietą medžiagą labai veiksmingai apdirba sukamaisiais 
judesiais. Yra svarbu nuo atveriamų paviršių šalinti atpalaiduotą medžiagą.

1. Atidarykite uždarymo čiaupą.

2. Lengvai uždėkite VOGT ietį ant medžiagos. Jau daugiau kaip dviejų cen-
timetrų atstumas nuo apdirbamo objekto padaro oro srautą neefekty-
vų.

3. Ranka spauskite aktyvinimo svirtį. Jos jokiu atveju negalima užfiksuoti 
pagalbinėmis priemonėmis.

4. Reguliuokite išsiveržiančio oro kiekį uždarymo čiaupu.

5. Atleiskite aktyvinimo svirtį, kai tik keisite padėtį arba darbas bus baig-
tas�
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7 Priežiūra

Atminkite, kad maži gedimai gali tapti dideliais gedimais, jei jie nebus laiku 
pašalinti. Todėl iš karto pašalinkite bet kokį aptiktą gedimą arba susisiekite 
su VOGT klientų aptarnavimo tarnyba.

Valymas
 � Išvalykite VOGT pneumatinį prietaisą, žarną ir kitus priedus sausa arba 

alyvuota švaria šluoste.

 � Jei įmanoma, laikykite savo VOGT pneumatinį prietaisą numatytame 
VOGT transportavimo lagaminėlyje. Sandėliuokite jį visuomet sausoje 
ir, jei įmanoma, nedulkėtoje vietoje.



Pagalba	sutrikimų	atveju

22
Galimi pakeitimai

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

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

LT leidimas 2022/06VL Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

8 Pagalba	sutrikimų	atveju

8�1 Veiksmai	sutrikimų	arba	gedimų	atveju

Sutrikimus, nesvarbu, kokios rūšies, šalinkite nedelsdami, kad išvengtumė-
te didesnės žalos VOGT pneumatiniam prietaisui.

Atsiradus gedimams, nedelsdami atjunkite VOGT pneumatinį prietaisą nuo 
suslėgto oro tiekimo šaltinio. Iš naujo patikrinkite slėgio nebuvimą, prieš 
pradėdami gedimų ir sutrikimų paiešką.

8�2 Sutrikimų	šalinimas

Gedimas Galima	priežastis Remontas

Ietis nepasilei-
džia, spaudžiant 
aktyvinimo 
svirtį.

Uždarymo čiaupas 
dar uždarytas.

 � Atidarykite uždarymo čiaupą.

Sugedęs arba 
užsiteršęs vožtuvas 
arba sandarinimo 
rinkinys.

 � Kelis kartus iš eilės paspauskite ir vėl atleiskite aktyvi-
nimo svirtį.

 � Jei sutrikimo taip pašalinti nepavyksta, paveskite su-
taisyti specializuotoms dirbtuvėms arba gamintojui.

Ietis neišsijun-
gia�

Sumontuotas susi-
dėvėjęs arba netin-
kamas purkštukas.

 � Srautinio apdirbimo vamzdžio keitimas.

Sugedęs arba 
užsiteršęs vožtuvas 
arba sandarinimo 
rinkinys.

 � Kelis kartus iš eilės paspauskite ir vėl atleiskite aktyvi-
nimo svirtį.

 � Jei sutrikimo taip pašalinti nepavyksta, paveskite su-
taisyti specializuotoms dirbtuvėms arba gamintojui.

Nepavyksta 
atpalaiduoti / iš-
purenti grunto

Per maža kompreso-
riaus galia.

 � Naudokite galingesnį kompresorių.

Sumontuotas netei-
singas purkštukas.

 � Pasirinkite purkštuką, tinkantį kompresoriaus galiai 
(žr. 10 skyrių „Techniniai duomenys“).

Per sausas gruntas�  � Sudrėkinkite gruntą.

VOGT srauti-
nio apdirbimo 
priedėlis yra 
užsikimšęs.

Srautinio apdirbimo 
medžiaga drėgna, 
srautinio apdirbimo 
medžiaga susigumu-
liavusi.

 � Išardykite ir išvalykite VOGT srautinio apdirbimo 
priedėlį.

 � Prašome naudoti kompresorių su sausu oru ir sausą 
srautinio apdirbimo medžiagą.

Naudojama netei-
singa srautinio ap-
dirbimo medžiaga.

 � Srautinio apdirbimo medžiagos keitimas ir srautinio 
apdirbimo priedėlio valymas, įskaitant žarnos liniją.
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9 Eksploatacijos sustabdymas ir pašalinimas

Sugedusias ir nepataisomas sudėtines dalis būtina pašalinti ekologiškai ir 
laikantis įstatymų nuostatų.

Atskirkite visus komponentus pagal toliau nurodytas klases ir tada atiduo-
kite juos perdirbti:

 � Metalai ir lydiniai

 � Aliuminis

 � Varis

 � Plienas

 � Taurusis plienas

 � Plastikai

 � Guma

 � Pakuotė

 � Mediena

Vietos valdžios institucija arba specializuotos šalinimo įmonės suteiks 
informacijos apie ekologišką šalinimą.
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10 Technical	specifications

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

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

Type VL 3�5 VL 3�5 K VL 3�5 S

Total Length 130 cm 
(51.2“)

47 cm 
(18.5“)

132 cm 
(52.0“)

Weight* 3.9 kg 
(8.6 lb)

3.0 kg 
(6.6 lb)

2.9 kg 
(6.4 lb)

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

Designation Value	/	Unit

Operating medium Air

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

Evaluated sound 
output level LWA

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

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

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

Inner hose diameter At least 3/4”

Compressor/nozzle	allocation

Compressor output Nozzle

2.5 – 3.5 m³/min Standard jet tube with nozzle

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

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

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

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

11�1 Service addresses

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg 
Germany

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

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12�1 Spare	parts	list	for	actuating	element

 

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

2 Handle recess for actuating element

3 Engaging lever with bolt

4 Safety sticker VL

5 Valve with O-ring

6 Seal with spring washer

7 Spring

8 Tension fitting

9 Stop cock 

10 Claw coupling with rubber ring

11 Rubber ring for claw coupling

12 Hose connection protection (not shown)

Item-No�
035 100

035 101

035 102

890 050

035 103

035 104

035 105

035 106

035 180

035 190

991 014

I91 011

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1



Spare parts & accessories 

29
Galimi pakeitimai

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

LT leidimas 2022/06 VLOriginalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

12�2 Spare	parts	list	for	lance	tubes
1

7

9

2

8

11

12
13

35 5

5

5

5

5

4

4

6

6

10

6 4

8

Item-No�
035 200

035 230

035 250

035 240

035 220

035 210

035 200-24

035 233-1

035 233-2

035 233-3

035 233-4

035 232

035 260

035 270-30

035 270-50

035 270-100

035 270-200

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

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

3 Brass tip for standard jet tube

4 Rubber protection cap

5 Sealing ring

6 Lance tube handle

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

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

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

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

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

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

10 Curved jet tube with nozzle

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

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

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

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

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

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

3 Screw joint for lance tube

4 Nozzle body

5 Jet nozzle

6 O-ring for nozzle

7 Screw joint

8 Spray nozzle

9 Shut-off valve for spray attachment

10 Hose clamps, 2 pieces

11 Suction hose, 5 m

12 Suction tube, 50 cm

Item-No�
035 500

035 700

035 510

035 520

035 550

035 532

035 530

035 590

035 521

035 570

035 560

035 580

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

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

13 Flexible extension, 500 cm

Item-No�
035 271-100

035 271-200

035 275-500

1

2

310

10

11

3

12

4

4

9

5

8

6

6

7

7

Sandblasting unit

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

Hammer

TurboSpade

Soil Aerator
Air Injector

Other VOGT products for professional use

The powerful air hammer for demolition 
and renovations

The lightweight spade for heavy duty 
use

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

Bayreuth

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

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


