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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 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 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

Kiekvienas VOGT pneumatinis prietaisas yra suprojektuotas tam tikroms 
veiklos sritims.  Nepaisant to, visi prietaisai turi bendrąją sandarą. Kiekvie-
ną pneumatinį prietaisą sudaro šie komponentai:

 � aktyvinimo korpusas

 � kotas

 � muštuvas su arba be vibracijų slopinimo sistemos 

 � triukšmo ir purvo sugėriklis (standartas tam tikriems modeliams)

 � įrankis

VOGT Hammer 

                 
                      
        

     

VOGT TurboSpade

                  
          

Aktyvinimo 
korpusas

Aktyvinimo 
korpusas

Kotas

Kotai

Muštuvai

Muštuvai Triukšmo ir purvo 
sugėriklis

pasirinktinai

Triukšmo ir purvo 
sugėriklis Įrankiai

Įrankiai
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Iliustracijoje yra vaizduojama tik maža dalis galimų įsigyti komponentų. 
Visų galimų įsigyti prietaisų modelių, prietaisų ilgių apžvalgą ir visą galimų 
įsigyti įrankių spektrą rasite mūsų produktų kataloge arba puslapyje www.
vogt-tec.de. Mielai pakonsultuosime Jus ir asmeniškai.

Tam, kad galima būtų greitai ir paprastai Jums pasiūlyti Jūsų projektui 
tinkančius sprendimus, VOGT pneumatiniai prietaisai taip pat yra siūlomi ir 
prietaisų rinkiniais. Kiekvienas prietaiso rinkinys, be pneumatinio prietaiso 
su tinkančiais įrankiais, turi daug priedų. Prietaiso rinkinyje Jūs rasite viską, 
ko Jums reikia, kad galėtumėte tuojau pradėti vykdyti užduotį. Prietaisų 
rinkinius, be kitų, galima įsigyti:

 � pastatų atnaujinimui

 � pramoniniam valymui

 � požeminei statybai, kanalų ir vamzdynų tiesybai

 � sodininkystei ir apželdinimui

2�2 VOGT Hammer / TurboSpade

„YouTube“	aiškinamasis	vaizdo	įrašas:	VOGT	
Hammer / VOGT TurboSpade

VOGT Hammer

„VOGT Hammer“ yra ieties pavidalo konstrukcijos pneumatinis plaktukas. 
Be praktiško tvirtumo „VOGT Hammer“ pasižymi savo dideliu pritaikomu-
mu ir savo variantų gausa. Tokiu būdu „VOGT Hammer“ galima įsigyti su 
dviem skirtingais aktyvinimo korpusais. Standartinė rankena yra itin įvairia-
pusiška, o delta rankena įgalina paprastesnį jėgos poveikį koto kryptimi.

„VOGT Hammer“ būna su trimis skirtingais muštuvais, kurie skiriasi muši-
mo dažniu, mušimo jėga ir svoriu.

 � VH 10 / VH 10 Delta: mažas prietaisas su labai aukštu mušimo dažniu 
ir 14 mm kalto griebtuvu daugiausia yra suprojektuotas apdirbti/šalinti 
plonas ir trapias medžiagas. Jis turi vibracijų slopinimo sistemą, skirtą 
mažinti vibracinę apkrovą darbo metu.

 � VH 30 / VH 30 Delta: lengvas prietaisas su aukštu mušimo dažniu ir 
14 mm kalto griebtuvu daugiausia yra suprojektuotas apdirbti/šalinti 
trapias medžiagas prie sienos, lubų ir grindų. Jis turi vibracijų slopinimo 
sistemą, skirtą mažinti vibracinę apkrovą darbo metu.

 � VH 25 / VH 25 Delta: prietaisas atitinka VH 30 / VH 30 Delta be vibracijų 
slopinimo sistemos. 

 � VH 60.18 / VH 60.18 Delta: stiprus prietaisas su žemu mušimo dažniu, 
tačiau didele mušimo jėga ir tvirtu 18 mm kalto griebtuvu daugiausia 
yra suprojektuotas apdirbti/šalinti tąsias medžiagas prie grindų, stogo, 
grunto ir sąlyginai prie sienos. Jis turi vibracijų slopinimo sistemą, skirtą 
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mažinti vibracinę apkrovą, ir triukšmo ir purvo sugėriklį, skirtą mažinti 
triukšmą darbo metu. 

 � VH 50.18 / VH 50.18 Delta: prietaisas atitinka VH 60.18 / VH 60.18 Delta 
be vibracijų slopinimo sistemos.

 � VH 60 / VH 60 Delta: prietaisas atitinka VH 60.18 / VH 60.18 Delta, 
tačiau su 14 mm kalto griebtuvu. Jis turi vibracijų slopinimo sistemą, 
skirtą mažinti vibracinę apkrovą, ir triukšmo ir purvo sugėriklį, skirtą 
mažinti triukšmą darbo metu.

 � VH 50 / VH 50 Delta: prietaisas atitinka VH 60 / VH 60 Delta be vibracijų 
slopinimo sistemos.

Kiekviena „VOGT Hammer“ modifikacija yra tiekiama skirtingų prietaisų 
ilgių, todėl prietaisą galima dar labiau pritaikyti naudojimo sričiai ir naudo-
tojui.

Valdymo elementai
1. Aktyvinimo svirtis

Aktyvinimo svirtis yra skirta paleisti „VOGT Hammer“. Kol yra spaudžiama 
aktyvinimo svirtis, muštuvas yra aprūpinamas suslėgtu oru. 

 
VOGT TurboSpade

“VOGT TurboSpade“ su žemu mušimo dažniu, tačiau didele mušimo jėga ir 
tvirtu 18 mm kalto griebtuvu ypač tinka vertikaliems darbams. Dėl daugy-
bės galimų įsigyti įrankių „VOGT TurboSpade“, pavyzdžiui, galima naudoti 
kasimui, išlaužimui, tankinimui ir plūkimui.

Jo T formos aktyvinimo korpusas įgalina itin nugarą tausojantį darbą. 
„VOGT TurboSpade VTS 60“ vibracijų slopinimo sistema yra skirta mažinti 
vibracinę apkrovą. Alternatyviai „VOGT TurboSpade VTS 50“ galima įsigyti 
be vibracijų slopinimo sistemos. Visų modelių prietaisai turi triukšmo ir 
purvo sugėriklį, skirtą triukšmo mažinimui.

Kiekviena „VOGT TurboSpade“ modifikacija yra tiekiama skirtingų prietaisų 
ilgių, todėl prietaisą galima dar labiau pritaikyti naudojimo sričiai ir naudo-
tojui.

Valdymo elementai
1. Aktyvinimo svirtis

Aktyvinimo svirtis yra skirta paleisti „VOGT TurboSpade“. Kol yra spaudžia-
ma aktyvinimo svirtis, muštuvas yra aprūpinamas suslėgtu oru. 

1

1

1
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 Naudojimo sritys

Visą galimų įsigyti įrankių ir priedų spektrą rasite mūsų produktų kataloge 
arba puslapyje www.vogt-tec.de. Mielai pakonsultuosime Jus ir asmeniškai.

2�3 VOGT Soil Aerator / Air Injector

VOGT Soil Aerator

“VOGT Soil Aerator“ yra „VOGT TurboSpade“ ir injektavimo vamzdžio deri-
nys. Ji yra naudojama, pvz., oro įleidimui į gruntą ir jo purenimui.

„VOGT TurboSpade“ su savo muštuvu įvaro injektavimo vamzdį į pagei-
daujamą gylį. Paskui suslėgtas oras per injektavimo vamzdį yra atiduoda-
mas tiesiai į purenamą medžiagą, kad, pavyzdžiui, atidarytų permirkusius 
kapiliarus.

Valdymo  
elementai

1. Aktyvinimo svirtis

Aktyvinimo svirtis prie VTS yra skirta įterpti injektavimo vamzdį į purenamą 
medžiagą (pvz., gruntą). Kol yra spaudžiama aktyvinimo svirtis, muštuvas 
yra aprūpinamas suslėgtu oru. 

2. Uždarymo čiaupas 

Uždarymo čiaupas yra skirtas įterpti suslėgtą orą į purenamą medžiagą 
(pvz., gruntą):

 � Svirties padėtis skersai linijos atžvilgiu: vožtuvas yra uždarytas.

 � Svirties padėtis linijos kryptimi: vožtuvas yra atidarytas. 

Dalinai atidarant uždarymo čiaupą, galima priderinti debitą ir tokiu būdu 
oro įleidimo intensyvumą.

Grandymas Pjovimas Išlaužimas

Atklojimas Apdirbimas dan-
tytkūju Kasimas

PlūkimasTankinimas

1

2
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PRIETAISO	MODELIS	/	TYPE
SERIJOS	NUMERIS	/	SERIAL	NUMBER
GAMYBOS	METAI	/	BUILD	YEAR	
REZERVUARAS / CAPACITY
DARBINIS	SLĖGIS	/	OPERATING	PRESSURE
SVORIS / 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“ sudaro „VOGT TurboSpade“ su injektavimo vamzdžiu. 
Jis yra naudojamas, pvz., oro įleidimui į gruntą ir jo purenimui.

„VOGT TurboSpade“ su savo muštuvu įvaro injektavimo vamzdį į pageidau-
jamą gylį. Dėl atitinkamo dydžio suslėgto oro tiekimo šaltinio ir priderintos 
vožtuvų sistemos į purenamą medžiagą (pvz., gruntą) yra atiduodama grei-
ta oro injekcija. Tokiu būdu ji yra išlaužiama, arba į ją yra įleidžiamas oras. 
Paskui ją galima lengvai išgabenti ar kitaip apdirbti.

Valdymo  
elementai

1. Aktyvinimo svirtis

Aktyvinimo svirtis prie VTS yra skirta įterpti injektavimo vamzdį į purenamą 
medžiagą (pvz., gruntą). Kol yra spaudžiama aktyvinimo svirtis, muštuvas 
yra aprūpinamas suslėgtu oru. 

2. Valdymo svirtis

Valdymo svirtis yra skirta įterpti suslėgtą orą į purenamą medžiagą (pvz., 
gruntą):

 � Valdymo svirtis traukiama: vožtuvas yra atidarytas.

 � Valdymo svirtis rimties padėtyje: vožtuvas yra uždarytas. 

3. Uždarymo čiaupas

Dalinai atidarant uždarymo čiaupą, galima priderinti debitą ir tokiu būdu 
oro įleidimo intensyvumą.

2�4 Jūsų	prietaiso	identifikavimas

Identifikavimui ant prietaiso yra ši informacija:

1. Gamintojas

2. Serijos numeris / gamybos metai 

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
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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 Hammer / 
TurboSpade

„VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ kaip rankoje laikomi prietaisai (mašinos) 
yra skirti atlikti mechaninius darbus, tokius kaip tankinimas, plūkimas, 
grandymas, pjovimas, išlaužimas, nuardymas, apdirbimas dantytkūju, 
atklojimas, valymas, kasimas, medžiagų atlaisvinimas arba oro įleidimas. 
Juos būtina naudoti kartu su VOGT originaliais įrankiais ir priedais.

Nurodytieji pagrindiniai rinkiniai pagal verslo sritis turi tinkamus įrankius, 
priedus ir apsaugos priemones skirtingiems naudojimo atvejams, tokiems 
kaip požeminė statyba ir kelių tiesyba, lauko ar vidaus zona, sienų, grindų 
ir stogo atnaujinimas.

Siekiant iki minimumo sumažinti rizikos sveikatai veiksnius, susijusius su 
vibracijų dėl pneumatinio pavaros mechanizmo poveikiu, būtina apriboti 
leistiną vibracijų poveikio naudotojui trukmę.

VOGT Soil Aerator
Giliai esančių, sutankintų medžiagų purenimas

VOGT Air Injector
Giliai esančių, sutankintų medžiagų purenimas

3�3 Numatomas netinkamas naudojimas

Naudojimas potencialiai sprogiose aplinkose arba sprogiose atmosferose. 

Naudojimas po vandeniu.
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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.

VOGT pneumatinių prietaisų muštuvo niekada negalima laikyti po vande-
niu. Galimi prietaiso pažeidimai ar net netinkamumas naudoti.

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.

„VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ keisti draudžiama. Pakeitimai gali su-
mažinti saugos priemonių veiksmingumą ir padidinti rizikos operatoriui 
veiksnius.

Naudokite tik alyvuotą ir kondensato neturintį suslėgtą orą. Esant reikalui, 
naudokite suslėgto oro paruošimo priedus, tokius kaip VOGT tikslioji linijų 
tepalinė (Z 300). 
 
Sandėliuojant daugiau kaip dvi dienas, prietaisą būtina pagal instrukciją 
(žr. nuorodas dėl sandėliavimo, pateikiamas 6 skyriuje) konservuoti alyva.

Asmens	apsaugos	priemonės

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

 � apsauginius batus

 � apsaugines pirštines

 � apsauginius akinius

 � 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.
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Darbo metu

Suslėgto oro tiekimo šaltinį būtina uždaryti, iš oro žarnos išleisti slėgį, ir 
„VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ būtina atjungti nuo suslėgto oro tiekimo:

 � kai jis nėra naudojamas.

 � prieš keičiant įrankius ar priedus.

 � prieš atliekant remonto darbus.

Įstatę įrankį, įsitikinkite, kad patikimai užsifiksavo.

Per didelį įrankio susidėvėjimą galima atpažinti tada, kai fiksavimo rutu-
liukai (žr. paveikslą) 4 mm ilgyje įsidirba į galinę įrankio šešiabriaunio dalį. 
Taipogi reikia, kad šešiabriaunio matmuo, esant 14 mm kalto griebtuvui, 
nebūtų mažesnis nei 13,5 mm, arba, esant 18 mm kalto griebtuvui – 
17,3 mm. Pakeiskite susidėvėjusius įrankius arba įrankius su sulūžusiomis 
ar sulankstytomis dalimis.  
 
 
 
 

Per didelį susidėvėjimą kalto griebtuve galima atpažinti tada, kai naują 
įrankį galite pasukti daugiau kaip 10°. Susidėvėjusio kalto griebtuvo atveju 
leiskite jį pakeisti gamintojui arba įgaliotoms specializuotoms dirbtuvėms.

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 tinkamą VOGT pneumatinį prietaisą, 
kad užkirstumėte kelią kūno perkrovoms. Skirtingiems darbams galima 
įsigyti tinkamų modifikacijų prietaisus ir prietaisų rinkinius.

Nežinomose naudojimo aplinkose elkitės atsargiai. Gali būti paslėptų grės-
mių dėl elektros kabelių. 
VOGT pneumatiniai prietaisai nėra izoliuoti nuo kontakto su elektros sro-
vės šaltiniais! Darbo zonoje negali būti tiekimo linijų. Naudokitės kabelių 
schemomis ir/arba laidų ieškikliais.

Prižiūrėkite, kad įrankiai ir priedai būtų naudojami saugiai:

 � Nuimkite su įrankiais pateikiamą transportavimo apsaugą, ir „VOGT 
Hammer“ / „TurboSpade“ naudojimo metu laikykite transportavimo la-
gaminėlyje. Po įrankio naudojimo vėl uždėkite transportavimo apsaugą 
ant įrankio.

 � Naudokite tiktai gamintojo rekomenduojamų dydžių ir tipų priedus ir 
eksploatacines medžiagas. Nenaudokite kitų tipų ar dydžių priedų ir 
eksploatacinių medžiagų.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Kalto arba kastuvo niekuomet nenaudokite kaip rankinio įrankio. Jie 
yra specialiai suprojektuoti naudojimui su „VOGT Hammer“ / „TurboS-
pade“, ir atitinkamai termiškai apdoroti.

 � Niekada nenaudokite bukų įrankių, nes jie sumažina darbo našumą, ir 
gali įvykti nuovargio lūžių. Dėl bukų įrankių gali sustiprėti vibracijos, dėl 
ko Jūs visuomet turite naudoti aštrius įrankius.  

„YouTube“ vadovas:  
Grandiklio ir kalto galandimas

 � Niekuomet neataušinkite karštų įrankių ar priedų vandenyje. Tai gali 
sukelti trapumą ir pirmalaikį lūžį.

 � Piktnaudžiavimo prietaisu su arba be įrankio kaip svirtimi, pvz., skap-
tavimui arba kasimui, pasekmės gali būti prietaiso ir/arba įrankio lūžis 
arba pažeidimas. Dirbkite smulkiau, kad išvengtumėte įstrigimo me-
džiagoje.

 � Venkite tiesioginio kontakto su įrankiu per ir po naudojimo, nes jis gali 
būti karštas arba aštriabriaunis. Keisdami įrankius, naudokite apsaugi-
nes pirštines, ir leiskite įrankiui ir fiksavimo mechanizmui atvėsti.

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.

 � Prietaiso išmetamąjį orą būtina laikyti atokiai nuo kūno.

 � Prižiūrėkite, kad nebūtų viršijamas nurodytas darbinis slėgis.

 � Niekuomet neneškite ir nevilkite „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ už 
žarnos.

3�5 Papildomi	saugos	reikalavimai	VBL	/	VAI

Be pirmesnių saugos nuorodų, naudojant „VOGT Soil Aerator“ ir „VOGT Air 
Injector“, dėl naudojamų įrankių yra gaunamos kitos su sauga susijusios 
nuorodos.

„VOGT Soil Aerator“ ir „VOGT Air Injector“ 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 (I19 002 arba 035 240).

Kumštelines movas prie suslėgto oro žarnos būtina užfiksuoti žarnų apsau-
gais. Žarnos apsaugas neleidžia žarnos galui kirsti, netyčia atsilaisvinus 
movai, veikiant slėgiui.
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Po oro įleidimo į purenamą medžiagą būtinai nustatykite „VOGT Soil Aera-
tor“ ir „VOGT Air Injector“ uždarymo čiaupą atgal į blokavimo padėtį, kad 
užkirstumėte kelią nevaldomam suslėgto oro išsiveržimui.

Niekuomet nevilkite „VOGT Soil Aerator“ už injektavimo vamzdžio per 
žemę. Svirtis prie uždarymo čiaupo velkant galėtų būti žemę. Svirtis prie uždarymo čiaupo velkant galėtų būti atidaryta, ir taip iš 
injektavimo vamzdžio aukštu slėgiu ir dideliu greičiu išeitų suslėgtas oras. 
Gruntas, nuogulos arba laisvi daiktai gali būti aplinkui svaidomi.

Įterpiant suslėgtą orą į kietas medžiagas (pvz., žemės sluoksnius), žemė dėl 
įterpto suslėgto oro gali trumpam pasikelti. Grunto dalys arba akmenys 
gali būti nusviesti už guminio apsauginio gaubtelio ribų. Visuomet naudoki-
te apsauginius akinius. 
Pašalinkite asmenis iš artimiausios „VOGT Air Injector“ darbo aplinkos. 
Papildomai eksploatuotojo nuožiūra yra reikalinga pastatyti apsaugos nuo 
purslų sieną, siekiant išvengti žalos turtui ir asmenims dėl ištrykštančių 
dalių.

Aktyvinti darbo procesą leidžiama tik tada, kai injektavimo vamzdis yra 
purenamoje medžiagoje (pvz., grunte).

3�6 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:

 � Triukšmo ir purvo sugėriklį (Z 950) darbo ties 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 metu būtina naudoti pastoviai, kad išlaikyti skleidžia-
mo triukšmo ribinę vertę. Sugedusius triukšmo ir purvo sugėriklius (Z 
950) būtina nedelsiant pakeisti, ir juos galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

 � VOGT pneumatinius prietaisus būtina eksploatuoti ir techniškai prižiū-
rėti pagal instrukcijos rekomendacijas.

 � Įrankį pasirinkite, techniškai prižiūrėti ir, jei reikia, keiskite pagal gamin-
tojo 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
Naudojant atsirandančios dulkės ir garai gali sukelti sveikatos pažeidimus 
(tokius kaip vėžys, apsigimimai, astma ir/arba dermatitas). Eksploatuotojas 
turi atlikti rizikos vertinimą, susijusį su šiomis grėsmėmis, ir imtis priemo-
nių sustabdyti kenksmingų medžiagų atsiradimą, jas surinkti ir išvesti, ir 
/ arba parūpinti asmens apsaugos priemones. Atkreipkite dėmesį į šiuos 
punktus:

 � Į rizikos vertinimą būtina įtraukti naudojant atsirandančias dulkes ir 
galimai sūkuriu pakeliamas esamas dulkes.
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 � Jei atsiranda dulkių ar garų, pagrindinis uždavinys yra juos kontroliuoti 
jų išsiskyrimo vietoje.

 � Pasirinktinai kaip „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ priedą galima įsigyti 
dulkių nusiurbimo įtaisą (Z 800).

 � „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ būtina eksploatuoti ir techniškai pri-
žiūrėti 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 ruoši-
niai ar pats pneumatinis prietaisas:

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

 � Tvirtai uždėkite „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ ant įdirbamo pavir-
šiaus, prieš paleisdami prietaisą.

 � 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.

Vibracijos
Vibracijų poveikis gali sukelti nervų pažeidimus ir kraujo cirkuliacijos plašta-
kose ir rankose sutrikimus. Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

 � „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ būtina eksploatuoti ir techniškai pri-
žiūrėti pagal šios instrukcijos rekomendacijas, siekiant išvengti nereika-
lingo vibracijų sustiprėjimo.

 � Per ilgas „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ naudojimas slepia rimtus 
sveikatos sutrikimus, jei apkrovos dėl vibracijų per ilgai veikia Jūsų 
kūną. Laiku darykite pertrauką, prieš atsirandant nemaloniems pojū-
čiams plaštakų, rankų, pečių ar kaklo srityje.

 � Dirbdami šaltoje aplinkoje, nešiokite šiltus drabužius ir laikykite savo 
plaštakas šiltai ir sausai.

 � Jei nustatote, kad Jūsų pirštų ar plaštakų oda tirpsta, ją niežti, skauda, 
arba ji nusidažo baltai, sustabdykite darbą su „VOGT Hammer“ / „Tur-
boSpade“, praneškite savo darbdaviui ir pasikonsultuokite su gydytoju.

 � Prietaisą laikykite ne pernelyg tvirtai, bet patikimai sugriebdami, lai-
kydamiesi reikiamų plaštakų atoveikio jėgų, nes apkrova dėl vibracijų, 
didėjant sugriebimo jėgai, tampa didesnė.

 � Vibracinė apkrova, esant kietesnėms medžiagoms, yra didesnė, nei 
esant minkštoms medžiagoms.

 � Betono atveju išmuškite mažas dalis, kad išvengtumėte įrankio užstri-
gimo.

 � Laikykite įrankį ant apdirbamos medžiagos. Neeksploatuokite pneu-
matinio prietaiso be kontakto su medžiaga. Šie tušti smūgiai padidina 
vibracijas ir sukelia stipresnį įrankio ir kalto griebtuvo dėvėjimąsi.
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Plaštakų ir rankų apkrovą dėl vibracijų lemia vibracijos lygio poveikio trukmė 
ir stipris naudojimo trukmės metu.

 � Esant dideliems vibracijų lygiams, „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ 
naudojimo trukmės metu naudokite tik trumpais laiko intervalais.

 � Jei naudojimui yra reikalingi ilgesni laiko intervalai, prietaisus naudokite 
su vibracijų slopinimo sistema arba papildomai įrenkite vibracijų slopini-
mo sistemą. Įrengti papildomai gali gamintojas. 

 � Vibracijų slopinimo sistema žymiai sumažina vibracinę apkrovą.

 � Be to, apkrovas sumažina vibracijas slopinančios apsauginės pirštinės 
(870 012).

 � Grėsmės vertinimu, susijusiu su rankas ir plaštakas veikiančiomis vibra-
cijomis, Jūs nustatote leistiną poveikio trukmę, kad iki minimumo suma-
žintumėte rizikos sveikatai veiksnius.

Darbo laikas: visas naudotojo darbo laikas per vieną dieną.

Naudojimo trukmė: bendroji trukmė, kurią naudotojui yra pavesti darbai, 
kurie sąlygoja pneumatinio prietaiso naudojimą. Jai taip pat priklauso paren-
giamieji darbai, pertvarkymo trukmės ir t. t.

Poveikio trukmė: per šį laiką naudotojas įjungė pneumatinį prietaisą ir jį 
tvirtai laiko. Tuo tarpu prietaiso vibracijos veikia kūną.

Poveikio trukmė

Naudojimo trukmė Naudojimo trukmė

Darbo laikas per dieną

Naudojimo trukmė

Poveikio trukmė Poveikio trukmė



Bendrosios saugos nuostatos

20
Galimi pakeitimai

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

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

LT leidimas 2022/01VH / VTS / VBL / VAI Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

3�7 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�8 Saugos lipdukai

Ant 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“ koto arba ant VH 10 / VH 10 Delta 
muštuvo yra šis lipdukas:

 

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

Reikšmė Simbo-
lis

Reikšmė

1 Laikytis instrukcijos 4 Naudoti klausos organų ap-
saugos priemones

2 Naudoti rankų apsau-
gos priemones

5 Naudoti kojų apsaugos prie-
mones

3 Naudoti akių apsaugos 
priemones

6 Garso galios lygis pagal Di-
rektyvą 2000/14/EB  
(Lauko direktyva)

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 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.
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5 Naudojimo	pradžia

Prieš darbą su savo VOGT pneumatiniu prietaisu jį būtina aprūpinti užduo-
čiai tinkančiu įrankiu, ir sujungti su tinkamu suslėgto oro tiekimo šaltiniu.

5�1 Įrankio	įstatymas	ir	išėmimas

VOGT pneumatiniai prietaisai dėl įvairių galimų įsigyti įrankių yra tinkami 
naudoti įvairiapusiškai. Tuo tarpu veiksmai, įtaisant įrankį, iš esmės yra 
vienodi. 

Nuoroda:Naudokite tik originalius įrankius arba tokius įrankius, kurie yra 
aiškiai gamintojo patvirtinti naudoti VOGT pneumatiniuose prietaisuose. 
Naudokite tik nepažeistus įrankius. Sugedę arba netinkantys įrankiai padi-
dina nelaimingų atsitikimų pavojų. Buki įrankiai didina triukšmą ir vibraci-
jas darbo metu, ir mažina darbo našumą.

Įrankio	įstatymas

Kad įstatytumėte įrankį, atlikite šiuos veiksmus:

Išsviedžiamas	įrankis	arba	netyčinis	„VOGT	
Hammer“ / „VOGT TurboSpade“ paleidimas!

Sunkus kūno sužalojimas!

 ¾ Atjunkite suslėgto oro žarną nuo „VOGT Hammer“ 
/ „TurboSpade“, prieš įstatydami arba pakeisdami 
įrankį.

 ¾ Patikrinkite, ar tvirtai užsifiksavo įrankis. 

1. Laikykite VOGT pneumatinį prietaisą kalto griebtuvu aukštyn ir atrem-
kite jį kita puse į žemę.

2. Jei VOGT pneumatinis prietaisas jau veikė, patikrinkite, ar kalto grieb-
tuvas turi alyvos. Esant reikalui, papildomai sutepkite alyva (žr. 6 
skyrių).

3. Jei reikia, užmaukite triukšmo ir purvo sugėriklį (komponentas tam 
tikrų modelių prietaisams) ant muštuvo, kad būtų uždengti suveržimo 
tūta ir kalto griebtuvas. Pritvirtinkite jį kabelių sąvarža (D). 

4. Įkiškite įrankio (A) šešiabriaunį į kalto griebtuvą (B).

5. Jei reikia, stumkite triukšmo ir purvo sugėrikliu uždengtą suveržimo 
tūtą (C) atgal tiek, kad įrankis įslystų į lizdą. Vėl kreipkite suveržimo 
tūtą pirmyn.

ĮSPĖJIMAS

A

C
B

D
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6. Patraukdami įrankį, patikrinkite, ar jis teisingai užsifiksavo kalto grieb-
tuve. Patikrinkite, ar įrankio šešiabriaunis standžiai įstatytas į kalto 
griebtuvą.

7. Darbo laikotarpiui pašalinkite numatytą geležtės apsaugą, esant 
frankų, atskyrimo ir kryžminei geležtei, bei apsaugą nuo injektavimo 
vamzdžio. 
 

Įrankio	išėmimas

Kad išimtumėte įrankį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Uždėkite numatytą geležtės apsaugą, esant frankų, atskyrimo ir kryž-
minei geležtei, bei apsaugą ant injektavimo vamzdžio.

2. Patikrinkite, ar kalto griebtuvas turi alyvos. Esant reikalui, papildomai 
sutepkite alyva (žr. 6 skyrių).

3. Jei reikia, stumkite triukšmo ir purvo sugėrikliu uždengtą suveržimo 
tūtą (C) atgal tiek, kad įrankis būtų atlaisvintas.

4. Kita ranka ištraukite įrankį (A) iš kalto griebtuvo (B). 

5. Vėl grąžinkite suveržimo tūtą (C) atgal.

5�2 VAI valdymo pulto pritvirtinimas prie VTS

1. Padėkite VAI ant žemės. 
 
 
 
 
 

2. Įkiškite injektavimo bloko šešiabriaunį į VTS kalto griebtuvą (taip pat žr. 
5.1 skyrių). 
 
 
 
 

3. Įdėkite VTS T formos rankeną į atidarytas valdymo pulto tvirtinimo 
sąvaržas ir pritvirtinkite sąvaržas veržlėmis su sparneliais prie VTS. 
 
 
 

4. Prijunkite VTS suslėgto oro tiekimo žarną prie valdymo pulto. 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 VH	ir	VTS	suslėgto	oro	tiekimo	šaltinio	pastatymas

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

 � Tik alyvuotas ir kondensato neturintis suslėgtas oras. Esant reikalui, 
naudokite suslėgto oro paruošimo priedus, tokius kaip VOGT tikslioji 
linijų tepalinė Z 300.

 � Darbinio slėgio diapazonas 3–6 bar (44–87 psi).

 � Efektyvus tiekiamas kiekis mažiausiai: 

 − 140 l/min modeliui VH 10 / VH 10 Delta
 − 190 l/min modeliams VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta
 − 255 l/min modeliams 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

 − Tai kompresoriuose paprastai atitinka maždaug 380–450 l/min 
mažiausią įsiurbimo našumą.

Nuoroda:VOGT pneumatinio prietaiso prijungimui prie suslėgto oro šalti-
nio (pvz., kompresoriaus) Jums reikia mažiausiai 9 mm vidinio skersmens 
tiekiamo oro žarnos, pvz., VOGT metalinio žarnos būgno (Z 100), VOGT 
suslėgto oro žarnos (Z 110). Esant atstumams virš 30 m, naudokite dides-
nio skerspjūvio žarną! Prie suslėgto oro žarnų su kumšteline mova tame 
gale, kuriame turi būti prijungtas VOGT pneumatinis prietaisas, jau beslė-
gėje būsenoje reikia pritaisyti adapterį, pvz., VOGT adapterį iš 3/4 colio į 
standartinę jungtį (Z 200).

Suslėgto	oro	tiekimo	šaltinio	prijungimas

Taip Jūs sujungsite savo VOGT pneumatinį prietaisą su suslėgto oro tieki-
mo šaltiniu:

Muštuvo	ir	įrankių	pažeidimas!

Prietaiso ir įrankių pažeidimo pavojus!

 ¾ Patikrinkite slėgį suslėgto oro tiekimo šaltinyje ir 
nustatykite jį daugiausia 6 bar vertei.

 ¾ Naudokite, jei reikia, papildomą slėgio reguliato-
rių (VOGT slėgio reguliatorių Z 400).

1. Įterpkite, jeigu dar nėra integruota į suslėgto oro tiekimo šaltinį, linijų 
tepalinę (Z 300) į suslėgto oro liniją. Tai darydami, laikykitės šių pagrin-
dinių punktų:

 − Linijų tepalinę reikėtų įstatyti tarp paskutinės suslėgto oro žarnos ir 
pirmesnės žarnos / kompresoriaus.

 − Atstumas tarp linijų tepalinės ir pneumatinio prietaiso gali būti 
daugiausia 10 metrų. 

 − Tepalinė visada turi būti tame pačiame aukšto aukštyje arba lygme-
nyje, kaip ir darbo prietaisas. 

DĖMESIO
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Užkliuvimo	pavojus,	esant	neapdairiai	nu-
tiestoms	žarnų	linijoms!

Kūno sužalojimų pavojus!

 ¾ Prižiūrėkite, kad nutiesta žarnos linija ne-
kirstų kelių ir lygiai gulėtų ant žemės.

 ¾ Pasirūpinkite deramu žarnos rezervu dar-
bo zonoje.

2. Prijunkite tiekiamo oro žarną prie suslėgto oro tiekimo šaltinio (pvz., 
kompresoriaus) ir atidarykite, jei yra papildomas uždarymo čiaupas, 
suslėgto oro tiekimą.

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

4. Sujunkite tiekiamo oro žarną su VOGT pneumatinio prietaiso prijungi-
mo žarna.

Netyčinis	„VOGT	Hammer“	/	„TurboSpade“	palei-
dimas!

Sunkus kūno sužalojimas!

 ¾ Padėkite prietaisą taip, kad įrankis nebūtų nu-
kreiptas į žmones ar gyvūnus.

 ¾ Tuojau atjunkite suslėgto oro tiekimą, jei prietai-
sas įsijungtų savaime.

 ¾ Išjunkite prietaisą ir nusiųskite jį remontui gamin-
tojui arba įgaliotoms specializuotoms dirbtuvėms.

Darbinio	slėgio	pasirinkimas

Skirtingoms apdirbamoms medžiagoms yra rekomenduojami skirtingi 
darbiniai slėgiai. Bendroji taisyklė: kuo mažesnis medžiagos atsparumas, 
tuo mažesnis rekomenduojamas darbinis slėgis. Per didelis slėgis didina 
vibraciją, mažina darbo našumą ir sukelia VOGT pneumatinio prietaiso ir 
įrankio pažeidimus. 
Rekomendacijas prašome skaityti toliau pateikiamose lentelėse: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATSARGIAI

ĮSPĖJIMAS
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Rekomenduojamas	„VOGT	Hammer“	darbinis	slėgis

Pavadinimas Vertė/vienetas

Siūlių atnaujinimas 3,0–5,0 bar (44–72 psi)

Grindų dangos, aptepai 4,0–6,0 bar (58–87 psi)

Parketas, laminatas 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Plonieji tinkai, trintinė apdaila 5,0 bar (72 psi)

Kalkių gipsatinkiai 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Kalkių cementiniai tinkai 6,0 bar (87 psi)

Plytelės, klijuotos 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Plytelės skiedinio sluoksnyje 6,0 bar (87 psi)

Kasimas 6,0 bar (87 psi)

Tankinimas 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Skaptavimas 6,0 bar (87 psi)

Plūkimas 6,0 bar (87 psi)

Maksimalus darbinis slėgis 6,0 bar (87 psi)

 
Rekomenduojamas	„VOGT	TurboSpade“	darbinis	slėgis

Pavadinimas Vertė/vienetas

Kasimas 6,0 bar (87 psi)

Tankinimas 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Skaptavimas 6,0 bar (87 psi)

Plūkimas 6,0 bar (87 psi)

Maksimalus darbinis slėgis 6,0 bar (87 psi)
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5�4 VBL	ir	VAI	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 3–10 bar (44–145 psi).

 � Efektyvus tiekiamas kiekis mažiausiai 2 500 l/min.

Suslėgto	oro	tiekimo	šaltinio	prijungimas

Taip Jūs sujungsite savo VOGT pneumatinį prietaisą su suslėgto oro tieki-
mo šaltiniu:

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

Alyvuoto	suslėgto	oro	įterpimas	į	purenamą	me-
džiagą	(pvz.,	gruntą)!

Aplinkos tarša! Grėsmė augalams ir gyvūnams!

 ¾ Naudokite tik nealyvuotą ir kondensato neturintį 
suslėgtą orą.

 ¾ Esant reikalui, naudokite suslėgto oro paruošimo 
bloką įvade į VOGT pneumatinį prietaisą.

2. Sujunkite suslėgto oro tiekimo šaltinį (pvz., kompresorių) ir valdymo 
pultą su tinkama žarna. Ypač prižiūrėkite, kad teisingai įsistatytų kumš-
telinės movos. Optimalų darbo našumą Jūs gausite su 1 1/2“ buferine 
žarna (819 020).

3. Atidarykite suslėgto oro tiekimo šaltinio suslėgto oro tiekimą. VAI atve-
ju papildomai atidarykite uždarymo čiaupą valdymo pulte.

Darbinio	slėgio	pasirinkimas

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

Pagrindinė	taisyklė:	kuo kietesnė purenama medžiaga, tuo aukštesnis 
injektavimo slėgis, maks. 10,0 bar (145 psi). Slėgio nustatymas: patraukda-
mi atrakinkite reguliatorių, ir sukdami nustatykite pageidaujamam slėgiui. 
Paspausdami užrakinkite reguliatorių.

DĖMESIO



Saugus naudojimas

28
Galimi pakeitimai

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

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

LT leidimas 2022/01VH / VTS / VBL / VAI Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

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
Pasirinktinai galima kiekviename prietaise triukšmo slopinimui naudoti 
triukšmo ir purvo sugėriklį. Triukšmo ir purvo sugėriklį galima įsigyti kaip 
priedą iš „Vogt“. Modeliuose 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“ triukšmo ir purvo sugėriklis yra įtrauktas į komplektaciją. 
Triukšmo ir purvo sugėriklis yra skirtas apsaugai nuo užsiteršimo ties su-
veržimo tūta ir kalto griebtuvu. Tuo pat metu triukšmo ir purvo sugėrikliu 
yra sumažinamas atsirandantis triukšmas, ir yra išlaikomos ribinės triukš-
mo vertės.

VOGT pneumatinį prietaisą dirbdami visada laikykite abiem rankomis:

 � „VOGT Hammer“ viena ranka už koto arba už pasirinktinės laikymo 
rankenos (Z 625 arba Z 650), o kita ranka – už aktyvinimo korpuso. 

 � „VOGT TurboSpade“ / „Soil Aerator“ / „Air Injector“ viršuje dešinėje ir 
kairėje už T formos rankenos.

Laikykite įrankį ant apdirbamos medžiagos. Neeksploatuokite pneumatinio 
prietaiso be kontakto su medžiaga. Šie tušti smūgiai padidina vibracijas ir 
sukelia stipresnį įrankio ir kalto griebtuvo dėvėjimąsi.

Aktyvinimo korpusas ir kotas yra skirti kreipti pneumatinį prietaisą, o ne 
papildoma jėga veikti medžiagą. Reikia naudoti tik tiek raumenų jėgos, kad 
pneumatinis prietaisas įveiktų įrankio kreipimo pasipriešinimą, būtų smū-
giuojama į priekį, pneumatinis prietaisas nešokinėtų aukštyn, o medžiaga 
tikrai būtų apdirbama.

Darbui su „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ užimkite patogią padėtį, 
atkreipkite dėmesį į patikimą atramą ir venkite nepalankių padėčių arba 
tokių, kuriose yra sunku išlaikyti pusiausvyrą. Ilgai trunkančio darbo metu 
Jūs turėtumėte keisti kūno laikyseną, o tai gali padėti išvengti nemalonumų 
ir nuovargio.

Bet kada būkite pasirengę pasipriešinti įprastiniams ar staigiems jude-
siams.

Kėlimas svertu yra galimas ribotai. Per stipriai judinant, galima sulaužyti 
kotą arba įrankį. 

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.



Saugus naudojimas 

Galimi pakeitimai

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

LT leidimas 2022/01

29
VH / VTS / VBL / VAI Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

Kai naudojate „VOGT Hammer“ / „TurboSpade“, vykdydami su darbu susi-
jusius veiksmus, Jūs galite patirti nemalonius pojūčius plaštakose, rankose, 
pečiuose, kaklo srityje ar kitose kūno dalyse.

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:

 � Padėkite pneumatinį prietaisą taip, kad muštuvo negalima būtų netyčia 
aktyvinti aktyvinimo svirtimi.

 � Prižiūrėkite, kad pneumatinis prietaisas gulėtų/stovėtų stabiliai, negalė-
tų apvirsti ar nukristi.

 � Jei pneumatiniame prietaise būtų aštrių ar smailų įrankių, užtikrinkite, 
kad niekas negalėtų dėl jų susižaloti. Vėl uždėkite geležtės apsaugą, 
esant frankų, atskyrimo ir kryžminei geležtei, bei apsaugą ant injektavi-
mo vamzdžio.

Darbo pabaiga
Baigę darbą, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

 � Visada pertraukite suslėgto oro tiekimą.

 � Išimkite įrankį iš pneumatinio prietaiso (žr. 5.1 skyrių).

 � Patikrinkite, ar kalto griebtuvas turi alyvos plėvelę. Jei ne, įlašinkite 
keletą lašų VOGT specialiosios alyvos Z 500 į prijungimo žarną ir paleis-
kite pneumatinį prietaisą be įrankio veikti apie 10 sekundžių. Tuo metu 
suslėgtas oras gabena alyvą į muštuvą. Tinkamai nustatykite tepalinę.

Sandėliavimas
Sandėliuodami daugiau kaip dvi dienas, dėl konservavimo įlašinkite keletą 
lašų alyvos į prijungimo žarną ir trumpam paleiskite prietaisą. Tuo metu 
suslėgtas oras gabena alyvą į muštuvą.

„VOGT Hammer“ / „TurboSpade“ valdymas

1. Uždėkite įrankį ant apdirbamo ruošinio.

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

3. Pneumatinio prietaiso muštuvas įvaro įrankį į įdirbamą medžiagą.

4. Atleiskite aktyvinimo svirtį, kai tik ruošinys bus apdirbtas taip, kaip 
pageidaujate. 
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„VOGT Soil Aerator“ valdymas

Esant labai sausoms žemėms, prieš 1 dieną drėkinkite injektavimo pavir-
šių, kad būtų užtikrintas injektavimo vamzdžio įsiskverbimas.

1. Uždėkite injektavimo vamzdį ant pageidaujamos injektavimo vietos.

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

3. „VOGT TurboSpade“ muštuvas įvaro injektavimo vamzdį į purenamą 
medžiagą (pvz., gruntą).

4. Atleiskite aktyvinimo svirtį, kai tik injektavimo vamzdis pasieks pagei-
daujamą gylį.

5. Atidarykite uždarymo čiaupą prie valdymo vožtuvo.

6. Suslėgtas oras teka į purenamą medžiagą. Šį procesą galima karto-
ti įvairiuose gyliuose. Esant rišlioms žemėms, purenamą medžiagą 
būtina purenti laipsniškai (kas 20–30 cm), kad pasiekti pageidaujamą 
injektavimo gylį.

7. Uždarykite uždarymo čiaupą prie valdymo vožtuvo.

8. Vėl ištraukite „VOGT Soil Aerator“. Jei injektavimo vamzdis užsikabintų, 
jį galima išlaisvinti pavieniais muštuvo smūgiais. Jei atleisti būtų neįma-
noma, naudokite traukimo įtaisą (I91 006).

„VOGT Air Injector“ valdymas

Esant labai sausoms žemėms, prieš 1 dieną drėkinkite injektavimo pavir-
šių, kad būtų užtikrintas injektavimo vamzdžio įsiskverbimas.

1. Uždėkite injektavimo vamzdį ant pageidaujamos injektavimo vietos.

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

3. „VOGT TurboSpade“ muštuvas įvaro injektavimo vamzdį į purenamą 
medžiagą (pvz., gruntą).

4. Atleiskite aktyvinimo svirtį, kai tik injektavimo vamzdis pasieks pagei-
daujamą gylį.

5. Uždarymo čiaupu valdymo pulte nustatykite pageidaujamą oro kiekį 
injektavimui.

6. Traukite valdymo svirtį valdymo pulte. Kol yra spaudžiama valdymo 
svirtis, įleidžiamasis oras teka į purenamą medžiagą. Šį procesą galima 
kartoti įvairiuose gyliuose. Esant rišlioms žemėms, purenamą medžia-
gą būtina purenti laipsniškai (kas 20–30 cm), kad pasiekti pageidauja-
mą injektavimo gylį.

7. Atleiskite valdymo svirtį, kai tik bus baigtas oro įleidimo procesas.

8. Vėl ištraukite „VOGT Air Injector“. Jei injektavimo vamzdis užsikabintų, 
jį galima išlaisvinti pavieniais muštuvo smūgiais. Jei atleisti būtų neįma-
noma, naudokite traukimo įtaisą (I91 006). 
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Alyvos	kiekio	nustatymas	ir	alyvos	atsargų	papildymas

„YouTube“	vadovas:	Tikslioji	linijų	tepalinė

Kad garantuoti VOGT pneumatinių prietaisų mažo dėvėjimosi naudojimą, 
suslėgtas oras turi turėti tinkamą alyvos koncentraciją.

Ne vėliau kaip po keturių eksploatacijos valandų patikrinkite, ar kalto grieb-
tuvas turi alyvos plėvelę. Jei ne, įlašinkite keletą lašų VOGT specialiosios 
alyvos Z 500 į prijungimo žarną. Mes paprastai rekomenduojame eksplo-
atuoti kartu su VOGT tiksliąja linijų tepaline Z 300. Jei jau yra naudojama 
linijų tepalinė, patikrinkite jos alyvos lygį ir nustatymą. Sutepti šešiabriaunį 
kalto griebtuvą, esant didesnėms prispaudimo jėgoms, yra prasminga.

Per didelis alyvos kiekis slopina smūgio galią. Susidaro lašai ties aktyvini-
mo svirtimi arba ties kalto griebtuvu. Šiais atvejais tepalinėje sumažinkite 
alyvos kiekį ir, jei reikia, išvalykite pneumatinį prietaisą.

Per mažas alyvos kiekis sukelia pneumatinio prietaiso ir įrankio pažeidi-
mus. Patikrinkite alyvos tiekimą, jei reikia, pripilkite alyvos arba nustatykite 
tepalinę iš naujo.

Alyvos kiekio nustatymas
Veikite taip:

ATSARGIAI Komponentų	išsviedimas	arba	nevaldomas	
suslėgto	oro	išsiveržimas!

Rankos sužalojimai!

 ¾ Atjunkite suslėgto oro žarną nuo linijų tepalinės, 
prieš atidarydami srieginį kamštį.

1. Padėkite linijų tepalinę su srieginiu kamščiu aukštyn.

2. Atsargiai atidarykite srieginį kamštį (A), kad, jei yra, galėtų išeiti lieka-
masis slėgis.

3. Po juo esančiu nustatymo varžtu (B) nustatykite tiekiamą alyvos kiekį. 
Čia galioja:

 − Sukant pagal laikrodžio rodyklę: alyvos kiekis yra sumažinamas.
 − Sukant prieš laikrodžio rodyklę: alyvos kiekis yra padidinamas. 

Alyvos	įpylimas
Veikite taip:

1. Padėkite linijų tepalinę srieginiu kamščiu (A) aukštyn.

2. Atsargiai atidarykite srieginį kamštį (A), kad, jei yra, galėtų išeiti lieka-
masis slėgis.

3. Pilkite alyvą pro nustatymo varžtą į linijų tepalinę tol, kol bus uždeng-
tas viduje esantis aliumininis vamzdis.

B

A
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Nuoroda: Vienas alyvos užpildas turėtų būti išnaudotas po 2–3 darbo 
dienų. Jei rekomenduojamos sąnaudos žymiai skiriasi, pasukite nustatymo 
varžtą 1/8 apsisukimo atitinkama kryptimi ir toliau stebėkite alyvos sąnau-
das.

Nustatyto alyvos kiekio 
bandymas

Kad išbandytumėte nustatytą alyvos kiekį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Naudokite pneumatinį prietaisą apie dešimt minučių vienu kartu.

2. Atjunkite pneumatinį prietaisą nuo suslėgto oro tiekimo šaltinio.

3. Pašalinkite įstatytą įrankį ir stebėkite kalto griebtuvą arba įrankį:

 − Jei įrankis po darbo ties įkišamuoju galu (šešiabriauniu) yra lengvai 
sudrėkintas alyva arba juodas, vadinasi, tepalinė yra nustatyta 
teisingai.

 − Jei įrankis ties įkišamuoju galu blizga metalu, yra nustatytas per 
mažas alyvos kiekis.

 − Jei alyva trykšta ties aktyvinimo korpuso vožtuvu arba teka palei 
kaltą, vadinasi, yra nustatytas per didelis alyvos kiekis.

4. Reguliuokite, jei reikia, linijų tepalinėje nustatytą alyvos kiekį.

Alyvos	rūšys
Darbui normaliose naudojimo aplinkose prašome naudoti VOGT specialią-
ją alyvą (Z 500) arba dervų neturinčias pneumatines alyvas.

Pagal pageidavimą VOGT siūlo šias alyvas ypatingoms naudojimo aplin-
koms:

 � Aukštatemperatūrę alyvą (832 010) ypač aukštoms aplinkos tempera-
tūroms.

 � Žematemperatūrę alyvą (835 010) ypač žemoms aplinkos temperatū-
roms.

 � Bioalyvą (834 010) darbams maisto perdirbimo įmonėse ar panašiose 
aplinkose.

Siūlomų VOGT alyvų saugos duomenų lapus rasite VOGT svetainėje, atsi-
siuntimų srityje.
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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, jei yra, triukšmo ir purvo sugėri-

klį, įrankius, žarną ir kitus priedus sausa arba alyvuota švaria šluoste.

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

8�1 Veiksmai	sutrikimų	atveju

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

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

8�2 Sutrikimų	šalinimas

Sutrikimas Galimi gedimai Remontas

VOGT pneuma-
tinis prietaisas 
nesmūgiuoja 
arba yra per 
silpnas.

Dėl tepimo trūkumo 
korpuso viduje pa-
rūdijo stūmoklis.

 � Tinkamu pramuštuvu įspauskite stūmoklį pro kalto 
griebtuvą atgal.

 � Įpilkite šiek tiek VOGT specialiosios alyvos (Z 500) į 
prijungimo žarną ir į kalto griebtuvą.

 � Trumpam be įrankio paleiskite prietaisą.
 � Vėl pertraukite suslėgto oro tiekimą.
 � Vėl ištraukite tiekiamo oro žarną.
 � Pakartokite visą procesą keletą kartų. 

 
 
 
                       „YouTube“ vadovas:  
																									Stūmoklio	atlaisvinimas 

Naudojama per 
daug tepimo alyvos 
arba vanduo muš-
tuve.

 � Įpilkite šiek tiek (1–2 cm³) VOGT specialiojo valiklio 
(861 015) į prijungimo žarną.

 � Trumpam be įrankio paleiskite prietaisą.
 � Surinkite išsiveržiantį alyvos, vandens ir valymo prie-

monės mišinį.
 � Vėl pertraukite suslėgto oro tiekimą.
 � Vėl ištraukite tiekiamo oro žarną.
 � Pakartokite visą procesą 2–3 kartus.
 � Įpilkite šiek tiek VOGT specialiosios alyvos (Z 500) į 

prijungimo žarną.
 � Paleiskite pneumatinį prietaisą.
 � Pagal nurodymus pašalinkite alyvos ir vandens miši-

nį. 
 
 
 
                       „YouTube“ vadovas:  
																									Muštuvo	valymas
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Sutrikimas Galimi gedimai Remontas

Per oro žarną įsi-
skverbė purvo.

 � Remontą/valymą turi atlikti įgaliotos specializuotos 
dirbtuvės arba gamintojas.

Per didelės prispau-
dimo jėgos.

 � Sutepkite kalto griebtuvą ir sumažinkite prispaudimo 
jėgą.

Įrankis nebeuž-
sifiksuoja kalto 
griebtuve arba 
nesilaiko kalto 
griebtuve.

Išmuštas įrankis 
arba kalto griebtu-
vas (priežastis daž-
niausiai per aukštas 
darbinis slėgis arba 
tušti smūgiai).

 � Įrankio patikra, ar nesusidėvėjo (žr. 3.4 skyrių „Darbo 
metu“).

 � Remontą turi atlikti įgaliotos specializuotos dirbtuvės 
arba gamintojas.

Nepavyksta įkiš-
ti arba vėl išimti 
įrankio.

Suveržimo tūta ties 
kalto griebtuvu, 
įstatant arba išimant 
įrankį, pastumiama 
atgal ne iki pusės, 
bet iki galo.

 � Įstatydami arba išimdami įrankį, pastumkite suverži-
mo tūtą ties kalto griebtuvu tik iki pusės atgal.

Į suveržimo tūtą 
įsiskverbęs purvas 
neleidžia atrakinti.

 � Remontą/valymą turi atlikti įgaliotos specializuotos 
dirbtuvės arba gamintojas.

Pneumatinis 
prietaisas 
persijungia į 
nepertraukiamą 
režimą, nors 
nenuspaudžia-
ma aktyvinimo 
svirtis.

Lūžo spyruoklė ties 
aktyvinimo svirtimi, 
arba dėl viršslėgio 
nuo vožtuvo lizdo 
atsilaisvino arba 
trūko aktyvinimo 
vožtuvo sandarini-
mo žiedas.

 � Remontą turi atlikti įgaliotos specializuotos dirbtuvės 
arba gamintojas.
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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.

Jei atsirastų žymių alyvos sankaupų, tuomet būtina besąlygiškai laikytis 
gamintojo arba tiekėjo nurodymų dėl elgesio ir šalinimo. Jei įmanoma, ją 
būtina grąžinti gamintojui arba atiduoti pakartotiniam perdirbimui.
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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.



Technical data

38
Galimi pakeitimai

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

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

LT leidimas 2022/01VH / VTS / VBL / VAI Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

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”)



Technical data

40
Galimi pakeitimai

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

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

LT leidimas 2022/01VH / VTS / VBL / VAI Originalios eksploatacijos instrukcijos vertimas

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 Atitikties deklaracija

kaip	apibrėžta	EB	Mašinų	direktyvos	2006/42/EB	II	priedo	1	punkte.

Gamintojas
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Bendrijoje	įsisteigęs	asmuo,	įgaliotas	rengti	atitinkamus	techninius	dokumentus 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Mašinos	aprašymas	ir	identifikavimas 
Produktas     VOGT Hammer / VOGT TurboSpade / VOGT Belüftungslanze / VOGT Air Injector
Tipas    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
Serijos numeris   nuo 101 už kiekvieną
Funkcija   Pneumatinė pavara įrankiams, skirtiems mechaniniams darbams atlikti civilinės inžinerijos
    ir pastatų statybos, renovacijos, taip pat medžiagų aeravimo ir purenimo srityse. 

Aiškiai	deklaruojama,	kad	mašina	atitinka	visas	atitinkamas	šių	EB	direktyvų	ar	reglamentų	nuostatas:
2006/42/EG  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/42/EB 2006 m. gegužės 17 d. 
   dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (1)
2000/14/EG  2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/14/EB dėl valstybių 
   narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką 
   skleidžiamą triukšmą, suderinimo Oficialusis leidinys L 162 , 03/07/2000 

Nuoroda	į	darniuosius	standartus,	taikomus	pagal	7	straipsnio	2	dalį:
EN ISO 11148-4:2012 Rankinės neelektrinės mašinos - Saugos reikalavimai - 4 dalis: 
   Nesisukančios, perkusinės mašinos (ISO 11148-4:2012)
EN ISO 12100:2010-11 Mašinų sauga - Bendrieji dizaino principai - Rizikos vertinimas ir mažinimas
   (ISO 12100:2010)
EN ISO 15744:2008 Rankinės neelektrinės mašinos — Triukšmo matavimo metodas — 
   2 tikslumo klasės metodas (ISO 15744:2002)
EN ISO 28927-10:2011 Rankinės varikliu varomos mašinos - Vibracijos emisijos nustatymo matavimo metodas -  
   10 dalis: Gręžimo plaktukai, smūginiai plaktukai ir laužtuvai 
   (ISO 28927-10:2011)

Atitikties vertinimas  2000/14/EB VI priedas
Notifikuotoji įstaiga: SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH, Burgstädter Str. 20, D-09232 Hartmannsdorf

Garso galios lygis
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

išmatuota 93,1 dB 98,6 dB 101,8 dB

garantuojama 95 dB 101 dB 105 dB

Weidenberg, 2020-04-09

Vieta, data          Parašas
          Andreas Brehm
          Vykdantysis direktorius
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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

ht
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
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14 Tools and accessories

 

14 18l/b [mm]

300/100

120/100

120/160

120/120

120/200

M 5000

B 100 S

B 160 S

B 120 S

B 200 S

M 5000.18Scraper holder

Scraper

curved, with fastening set 902 011

concrete on level surface, coverings,
thin concrete, sprayed asbestos, bonded
tiles, adhesives- and concrete remains,
protrusion, road markings

bitumen, adhesive, paints, knifing filler
and remains, PVC-, CV-, linoleum- and
rubber floors, cork, needle felt, carpets

Example of application  Tool

bevelled

300/80

300/100

M 408 UP M 408.18 UP

M 410 UP M 410.18 UP

Delta-P-knife lime- and gypsum plaster, parquet, laminat,
bitumen, strong tiles, natural-stone boards,
magnesit bounded wood-wool building 
slab, gypsum plaster boards, lathing

curved 
with sharpening below

14 l = 260
 18 l = 300

M 100 M 100.18concrete, rock, lime-sand brickworkMoil point

 260/25 M 200 M 200.18concrete, rock, brickwork bonded screed, 
tiles in mortar bed, cement plaster

Flat chisel

200/120 B 120 LFFrankenklinge cutting PU-elastic adhesive parquet
and laminate floors, ship´s decks and
facade claddings

260/60

14 260/40
 18 300/40

M 340 M 340.18

M 360 M 360.18

Wide chisel

cement- and lime-cement plaster

tenacious plaster, brickwork, tiles
in mortar bed, swimming screed

l = 430
b = 140

GA 140 H GA 140.18 HDigging spade universal, hardly loosening soil

180/80
l = 220

120/120
l = 220

V 6080 H V 6080.18 H

V 1120 H V 1120.18 H

Tamping plate 
half-round

quadratic

compacting around a canalisation
entrance and underground 
hydrant

compacting soil, concrete, wet mix 
macadam and filling material
further sizes on request deliverable

l = 20 Z 100Metal hose
drum

PU-air hose 10x14,5 complete
with connections and bend protection

Z 300

Z 500

Z 400

Precision
in-line oiler
VOGT special-oil

Pressure
controller

“maintenance unit” for VH / VTS,
lubricates device and chisel input

not resinating -
for constant maximum power of impact

with manometer metal protection, standard connection,
adjustable by 0,5 - 10 bar

You can find our complete overview of tools, compressors and accessories in
our product catalog or at www.vogt-tec.de

l = 430
b = 175

l = 470
b = 85/120

GA 175 H GA 175.18 H

GTA 85 H GTA 85.18 HClay spade

universal, easily loosening soil

small, for clay- and loam soil 

Z 200Adapter 3/4“ to standard connection
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15 Customer service

Type: Year of manufacture / serial number:

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 

Date: Signature:

Work performed:

Company stamp:

Next customer service: 
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Geo Injector mini

Geo Injector maxi

Geo Injector pro

Geo Injector fluid

VOGT soil aeration- and injection technology
to loosen compacted soils and to inject soil additives. 

This vitalises trees and removes waterlogging.

The effective entry into the soil
aeration- and injection technology

The compact middle class for the
soil aeration and injection technology

The powerful professional device for
soil aeration and injection technology

The professional technology for the 
liquid injection and soil aeration
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Eksploatacijos instrukcija
Eksploatacijos instrukcija daugeliu kitų kalbų 
yra pateikiama mediatekos srityje.

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

Bayreuth

Su mumis galite susisiekti:
pirmadienį–ketvirtadienį 07:30–17:30 val.
penktadienį   07:30–15:00 val.

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


