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1 Om bruksanvisningen

Du måste läsa bruksanvisningen innan du arbetar med din maskin första 
gången eller om du får i uppdrag att utföra andra arbeten med maskinen 
än du brukar.

Läs i synnerhet kapitel 3 ”Allmänna säkerhetsanvisningar” särskilt noga.

1�1 Allmän information

Bruksanvisningens syfte är att hjälpa dig att bekanta dig med maskinen 
och kunna använda på avsett sätt. 
Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur maskinen används 
säkert och korrekt.

Bruksanvisningen måste

 � Läsas och tillämpas av alla som arbetar med tryckluftsmaskinen.

 � Förvaras så att den alltid är tillgänglig för alla användare. Vi rekom-
menderar att bruksanvisningen förvaras i tryckluftsmaskinens trans-
portväska.

 � Överlämnas tillsammans med all erforderlig dokumentation om tryck-
luftsmaskinen lämnas vidare till tredje part.

När du följer bruksanvisningen:

 � Förebygger du faror.

 � Sänker du reparationskostnader och minskar driftstopp.

 � Ökar du maskinens pålitlighet och livslängd.

Utöver denna bruksanvisning ska även de arbetarskydds- miljöskyddsbe-
stämmelser som gäller i användarlandet och på arbetsplatsen följas.

Bruksanvisningens 
giltighet

Den här bruksanvisningen gäller följande tryckluftsmaskiner:

 � 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 Använda tecken och symboler

Handlingsinstruktioner är indelade i:

 � Handlingssteg

 � Användningstips för bästa användning

All information markeras med en symbol:

Symbol Innebörd

1.

2.

3.

Handlingssteg: Dessa handlingssteg är numrerade och 
måste utföras i angiven ordningsföljd efter varandra.

INFO Användningstips: Extra information om hur produkten 
används på bästa sätt.

1�3 Varningsanvisningarnas struktur

Signalord Används vid ��� Möjliga konsekvenser om 
varningen ignoreras:

FARA Personskador 
(omedelbart hotande 
fara)

Dödlig utgång eller mycket 
allvarlig personskada!

VARNING Personskador 
(potentiellt farlig situa-
tion)

Dödlig utgång eller mycket 
allvarlig personskada!

OBSERVERA Personskador Lätt eller ringa personskada!

OBS Materiella skador Skador på maskin och i om-
givningen.

Varningsanvisningarna är strukturerade enligt följande:

 � Varningssymbol med signalord som motsvarar riskgraden.

 � Farans typ (beskriver faran).

 � Farans konsekvenser (beskriver vilka konsekvenser faran har).

 � Avvärja faran (åtgärder som förebygger faran).

Farans typ

Farans konsekvenser

 ¾ Avvärja faran

FARA
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2 Komponenter och redskap

2�1 Systemkomponenter och redskap

Varje	tryckluftsmaskin	från	VOGT	är	konstruerad	för	specifika	arbetsupp-
gifter.  Dock har alla maskiner samma generella konstruktion. Alla tryck-
luftsmaskiner består av följande komponenter:

 � En aktiveringsenhet

 � Ett skaft

 � Ett slagverk med eller utan vibrationsdämpning 

 � En buller- och smutsabsorbent (standard på vissa typer)

 � Ett redskap

VOGT Hammer 

                 
                      
        

     

VOGT TurboSpade

                  
          

Aktiveringsen-
het

Aktiveringsen-
het

Skaft

Skaft

Slagvärden

Slagvärden Buller- och smut-
sabsorbent

Tillval

Buller- och smut-
sabsorbent Redskap

Redskap
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Bilden	visar	bara	en	liten	del	av	de	komponenter	som	finns	tillgängliga.	
Du hittar en översikt över alla tillgängliga maskintyper, maskinlängder och 
hela utbudet tillgängliga redskap i vår produktkatalog eller på www.vogt-
tec.de. Vi hjälper dig även gärna personligen med råd.

VOGT	tryckluftsmaskinen	fins	även	i	set	för	att	snabbt	och	enkelt	kunna	
erbjuda dig lämpliga lösningar för ditt projekt. Utöver en tryckluftsmaskin 
med passande redskap innehåller varje set även en mängd tillbehör. Varje 
maskinset innehåller allt du behöver för att genast sätta igång med arbe-
tet.	Maskinset	finns	bland	annat	för:

 � Byggnadssanering

 � Industriell rengöring

 � Anläggning, kanal- och rörledningskonstruktion

 � Trädgårds- och parkanläggning

2�2 VOGT Hammer/TurboSpade

YouTube informationsvideo: VOGT Hammer/

VOGT TurboSpade

VOGT Hammer

VOGT-Hammer är en tryckluftshammare i lansutförande. Utöver sin 
praktiska robusthet utmärks VOGT Hammer av att den har många anpass-
ningsmöjligheter	och	finns	i	en	mängd	utföranden.	VOGT	Hammer	finns	
exempelvis med två olika aktiveringsenheter. Standardhandtaget är myck-
et mångsidigt, medan Deltahandtaget underlättar kraftinverkan i skaftets 
riktning.

VOGT	Hammern	finns	med	tre	olika	slagverk	vars	slagfrekvens,	slagkraft	
och vikt skiljer sig åt.

 � VH 10/VH 10 Delta: Den lilla maskinen med hög slagfrekvens och ett 14 
mm mejselfäste är huvudsakligen konstruerad för att bearbeta/ta bort 
tunna, spröda material. Den är utrustad med vibrationsdämpning för 
att reducera vibrationer under arbetet.

 � VH 30/VH 30 Delta: Den lätta maskinen med hög slagfrekvens och ett 
14 mm mejselfäste är huvudsakligen konstruerad för att bearbeta/ta 
bort spröda material från väggar, tak och golv. Den är utrustad med 
vibrationsdämpning för att reducera vibrationer under arbetet.

 � VH 25/VH 25 Delta: Maskinen motsvarar en VH 30/VH 30 Delta utan 
vibrationsdämpning.

 � VH 60.18/VH 60.18 Delta: Den kraftiga maskinen med låg slagfrekvens, 
men hög slagkraft och ett robust 18 mm mejselfäste är huvudsakligen 
konstruerad för att bearbeta/ta bort sega material på golv, tak, jord 
och i begränsad utsträckning på väggar. Den är utrustad med vibra-
tionsdämpning för att reducera vibrationer och en buller- och smut-
sabsorbent som reducerar buller under arbetet. 
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 � VH 50.18/VH 50.18 Delta: Maskinen motsvarar en VH 60.18/VH 60.18 
Delta utan vibrationsdämpning.

 � VH 60/VH 60 Delta: Maskinen motsvarar en VH 60.18/VH 60.18 Delta, 
men har ett 14 mm mejselfäste. Den är utrustad med vibrationsdämp-
ning för att reducera vibrationer och en buller- och smutsabsorbent 
som reducerar buller under arbetet.

 � VH 50/VH 50 Delta: Maskinen motsvarar en VH 60/VH 60 Delta utan 
vibrationsdämpning.

Alla	VOGT	Hammer	finns	i	olika	längder	så	att	maskinen	kan	anpassas	
ännu bättre till användningsområdet och användaren.

Manöverorgan
1. Utlösningsspak

Utlösningsspaken startar VOGT Hammern. Slagverket förses med tryckluft 
så länge utlösningsspaken hålls intryckt. 

 
VOGT TurboSpade

VOGT TurboSpade med låg slagfrekvens, men hög slagkraft och ett robust 
18 mm mejselfäste är särskilt lämpad för vertikalt arbete. Tack vare mäng-
den tillgängliga redskap kan VOGT TurboSpade exempelvis användas för 
grävning, pålning, uppbrytning, packning och pålning.

Maskinens T-formade aktiveringsenhet skonar ryggen under arbetet. 
Vibrationsdämpningen i VOGT TurboSpade VTS 60 reducerar vibrationer. 
VOGT	TurboSpade	VTS	50	finns	även	utan	vibrationsdämpning.	Alla	ma-
skintyper är utrustade med en buller- och smutsabsorbent som reducerar 
buller.

Alla	VOGT	TurboSpadar	finns	i	olika	längder	så	att	maskinen	kan	anpassas	
ännu bättre till användningsområdet och användaren.

Manöverorgan
1. Utlösningsspak

Utlösningsspaken startar VOGT TurboSpaden. Slagverket förses med tryck-
luft så länge utlösningsspaken hålls intryckt. 

1

1

1
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 Användningsområden

Hela	utbudet	tillgängliga	redskap	och	tillbehör	finns	i	vår	produktkatalog	
eller på www.vogt-tec.de. Vi hjälper dig även gärna personligen med råd.

2�3 VOGT Soil Aerator/Air Injector

VOGT Soil Aerator

VOGT Soil Aerator kombinerar en VOGT TurboSpade med ett injektionsrör. 
Den används för att ventilera och lucka upp exempelvis jord.

VOGT TurboSpade slår ner injektionsröret till önskat djup med sitt slag-
verk. Sedan leds tryckluft direkt till materialet som ska luckras upp genom 
injektionsröret för att t.ex. öppna upp igensotade kapillärer.

Manöverorgan
1. Utlösningsspak

VTS utlösningsspak för ner injektionsröret i materialet som ska luckras upp 
(t.ex. jord). Slagverket förses med tryckluft så länge utlösningsspaken hålls 
intryckt. 

2. Spärrventil 

Spärrventilen leder tryckluften till materialet som ska luckras upp (t.ex. 
jord):

 � Spakläge tvärs emot ledningen: Ventilen är spärrad.

 � Spakläge i samma riktning som ledningen: Ventilen är öppen. 

Genomflödet	och	därmed	ventilationens	intensitet	kan	regleras	genom	att	
spärrventilen öppnas lite i taget.

Skrapa Skära Bryta upp

Frilägga Krysshamra Gräva

PålaPacka

1

2
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MASKINTYP/TYPE
SERIENUMMER/SERIAL NUMBER
TILLVERKNINGSÅR/BUILD YEAR 
KAPACITET/CAPACITY
ARBETSTRYCK/OPERATING PRESSURE
VIKT/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 består av en VOGT TurboSpade med ett injektionsrör. 
Den används för att ventilera och lucka upp exempelvis jord.

VOGT TurboSpade slår ner injektionsröret till önskat djup med sitt slag-
verk. En lämpligt dimensionerad tryckluftsförsörjning och ett anpassat 
ventilsystem skickar in en snabb luftstöt i materialet som ska lossas (t.ex. 
jord). Stöten bryter upp eller ventilerar materialet. Sedan kan det enkelt 
transporteras bort eller bearbetas på ett annat ställe.

Manöverorgan
1. Utlösningsspak

VTS utlösningsspak för ner injektionsröret i materialet som ska luckras upp 
(t.ex. jord). Slagverket förses med tryckluft så länge utlösningsspaken hålls 
intryckt. 

2. Styrspak

Styrspaken leder tryckluften till materialet som ska luckras upp (t.ex. jord):

 � Indragen styrspak: Ventilen är öppen.

 � Styrspak i viloläge: Ventilen är spärrad. 

3. Spärrventil

Genomflödet	och	därmed	ventilationens	intensitet	kan	regleras	genom	att	
spärrventilen öppnas lite i taget.

2�4 Din maskins ID

Följande	ID-information	finns	på	din	maskin:

1. Tillverkare

2. Serienummer/tillverkningsår 
 

                

 
 
 

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 Allmänna säkerhetsbestämmelser

3�1 Grundläggande principer

Maskinen får bara användas när den är i ett tekniskt felfritt skick.

Tryckluftsmaskinen måste genast stängas av vid störningar, fel eller om 
den inte fungerar som vanligt och problemet åtgärdas.

3�2 Avsedd användning

VOGT Hammer/
TurboSpade

VOGT Hammer/TurboSpade är handhållen utrustning (maskiner )som an-
vänds för mekaniska arbeten som att packa, påla, skrapa, skära, bryta upp, 
avlägsna, krysshamra, frilägga, rengöra, gräva, luckra upp eller ventilera 
material. De ska användas tillsammans med VOGT originalredskap.

Bas-set	specificerade	utifrån	branscher	innehåller	passande	redskap,	
tillbehör och skyddsutrustning för olika användningsområden som anlägg-
ning och vägbyggnad, utom- och inomhus, renovering av väggar, golv och 
tak.

För att minimera hälsorisker orsakade av den pneumatiska drivenhetens 
vibrationer måste användarens exponering för vibrationer begränsas.

VOGT Soil Aerator
Uppluckring av djupt liggande, packade material.

VOGT Air Injector
Uppluckring av djupt liggande, packade material.

3�3 Förutsebar felanvändning

Användning i områden med explosionsrisk och explosiv atmosfär. 

Användning under vatten.
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3�4 Säkerhetsföreskrifter

Allmän information

En tillräckligt god belysning måste säkerställas under allt arbete med tryck-
luftsmaskinerna.

Det är förbjudet att använda maskinerna i explosiva områden/explosiv 
atmosfär. Antändningskällor i form av gnistor, heta ytor och liknande kan 
bildas under arbetet.

Slagverket	på	VOGT	tryckluftsmaskiner	får	inte	doppas	i	vatten.	Det	finns	
risk för att maskinen skadas och blir obrukbar.

Bruksanvisningen innehåller grundläggande information om hur maskinen 
används	på	ett	säkert	sätt	och	om	kvarstående	faror	som	kan	finnas	under	
arbetet. Användaren eller användarens arbetsgivare ska bedöma vilka 
risker den avsedda användningen har och vidta åtgärder riskreducerande 
och hälsoskyddande åtgärder. Bruksanvisningens säkerhetsföreskrifter 
måste alltid följas under arbetet.

VOGT Hammer/TurboSpade får inte ändras. Ändringar kan reducera säker-
hetsåtgärdernas	effekt	och	öka	riskerna	för	användaren.

Endast oljad, kondensatfri tryckluft får användas. Använd ev. tillbehör för 
att bereda tryckluften, t.ex. VOGT Precisions-ledningssmörjare (Z 300). 
 
Om maskinen ska förvaras längre än två dagar måste den konserveras 
med olja i enlighet med bruksanvisningens instruktioner (se kapitel 6 om 
lagring).

Personlig skyddsutrustning

Nedan angivna personliga skyddsutrustning måste användas under arbete 
med tryckluftsmaskiner:

 � Säkerhetsskor

 � Skyddshandskar

 � Skyddsglasögon

 � Hörselskydd

 � Hjälm (under arbeten över huvudhöjd)

Under transport

Se till att tryckluftsmaskinen alltid står stabilt och är säkrad mot att välta 
och falla ner. Förvara maskinen i medföljande transportväska eller en jäm-
förbar behållare efter arbetet och när den transporteras längre sträckor.
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Under arbetet

Tryckluftsförsörjningen ska spärras, luftslangen tömmas på tryck och 
VOGT Hammer/TurboSpade ska skiljas från tryckluftsförsörjningen:

 � När maskinen inte används.

 � Innan redskap och tillbehör byts.

 � Före reparation.

Se till att redskapen är ordentligt låsta i fästet efter ett byte.

Ett tecken på stort slitage av redskapet är att låskulorna (se bilden) har ar-
betat sig in 4 mm i den bakre delen av redskapet sexkant. Sexkant-måttet 
ska vidare inte underskrida 13,5 mm på 14 mm mejselfästet resp. 17,3 mm 
på 18 mm mejselfästet. Slitna redskap och redskap med trasiga eller böjda 
delar måste bytas ut.  
 
 
 
 

Ett tecken på ett för slitet mejselfäste är att du kan vrida ett nytt redskap 
mer än 10°. Om mejselfästet är slitet ska det bytas av tillverkaren eller på 
en auktoriserad verkstad.

Den största orsaken till olyckor på arbetsplatsen är att personer halkar, 
snubblar eller ramlar. Var observant på ytor som kan ha blivit hala på 
grund av arbete med maskinen och på att du inte snubblar över luftslang-
en.

Använd	alltid	den	VOGT	tryckluftsmaskin	som	passar	för	ditt	specifika	
arbete	för	att	förebygga	överbelastning	av	kroppen.	Det	finns	passande	
maskinutföranden och maskinset för olika slags arbeten.

Var	försiktig	när	du	arbetar	på	ställen	du	inte	känner	till.	Det	kan	finnas	
dolda faror som elkablar. 
VOGT tryckluftsmaskiner är inte isolerade mot kontakt med elektriska 
strömkällor!	Det	får	inte	finnas	försörjningsledningar	i	arbetsområdet.	Ta	
hjälp av kabelscheman och/eller kabelsökare.

Var noga med att använda redskap och tillbehör på ett säkert sätt:

 � Avlägsna transportskyddet som levereras med redskapen och förvara 
det i transportväskan medan du arbetar med VOGT Hammer/Tur-
boSpade. Sätt tillbaka transportskyddet efter avslutat arbete.

 � Använd uteslutande tillbehör och förbrukningsmaterial i de storlekar 
och av den typ som rekommenderas av tillverkaren. Använd inte tillbe-
hör och förbrukningsmaterial av något annat slag eller i någon annan 
storlek.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Använd aldrig mejsel eller spade som ett handredskap. De är speciellt 
konstruerade och värmebehandlade för användning med en VOGT 
Hammer/TurboSpade.

 � Använd	inte	slöa	redskap,	eftersom	dessa	minskar	arbetseffektiviteten	
och kan leda till utmattningsfrakturer. Slöa redskap kan öka vibratio-
nerna, därför ska du alltid använda vassa redskap.  

YouTube manual: Slipa skrapa & mejsel

 � Kyl inte heta redskap eller tillbehör i vatten. Det kan orsaka att de blir 
sköra och går sönder i förtid.

 � Om maskinen missbrukas som stång med eller utan redskap, t.ex. för 
att stämma eller gräva, kan orsaka att maskinen och/eller redskapet 
skadas och går sönder. Arbeta i mindre bitar för att undvika att materi-
alet fastnar.

 � Undvik direktkontakt med redskapet under och efter användning ef-
tersom det kan vara mycket varmt eller vasst. Använd skyddshandskar 
när du byter redskap och låt verktyget och låsningen svalna.

Se till att arbeta korrekt med tryckluftsmaskinens tryckluft och pneumatis-
ka komponenter:

 � Rikta inte luftströmmen och verktyget mot dig själv, andra eller mot 
djur.

 � Slangar som slår kan orsaka allvarliga personskador. Kontrollera därför 
alltid att slangar och deras infästningar är hela och inte har lossnat.

 � Maskinens frånluft ska hållas på avstånd från kroppen.

 � Se till att angivet arbetstryck inte underskrids.

 � VOGT Hammer/TurboSpade ska inte bäras eller dras i slangen.

3�5 Ytterligare säkerhetsföreskrifter för VBL/VAI

Utöver ovan angivna säkerhetsanvisningar gäller ytterligare säkerhets-
relevanta anvisningar när du använder VOGT Soil Aerator och VOGT Air 
Injector p.g.a. använda redskap.

VOGT Soil Aerator och VOGT Air Injector ska alltid användas tillsammans 
med gummiskyddskåpan. Skadade eller slitna gummiskyddskåpor måste 
bytas omgående. 
Gummiskyddskåpor är slutdelar som kan levereras med kort varsel (I19 
002 el. 035 240).

Tryckluftsslangens	klokopplingar	måste	fixeras	med	slangsäkringar.	Slang-
säkringen hindrar slangänden att piska om kopplingen oavsiktligt lossnar 
under tryck.

När materialet som ska luckras upp har ventilerats ska VOGT Soil Aerato-
rens och VOGT Air Injectorns spärrventil alltid ställas i stängt läge för att 
hindra att tryckluft strömmar ut okontrollerat.
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Dra inte VOGT Soil Aeratoren i injektionsröret över marken. Spärrventilens marken. Spärrventilens 
spak kspak kan öppnas när du drar i injektionsröret så att tryckluft strömmar ut 
ur röret under högt tryck i hög hastighet. Jord, avlagringar och lösa föremål 
kan slungas runt.

När tryckluft förs in i fasta material (t.ex. jordlager) kan marken lyftas upp 
en kort stund av den tillförda tryckluften. Jord och stenar kan slugas ut 
utanför gummiskyddskåpan. Använd alltid skyddsglasögon. 
Se	till	att	ingen	befinner	sig	i	VOGT	Air	Injectors	omedelbara	arbetsområ-
de. Musikansvarig kan vidare bedöma om en stänkskyddsvägg behövs för 
att skydda personal och sakvärden mot stänkande material.

Arbetsprocessen	får	inte	startas	innan	injektionsröret	befinner	sig	i	materi-
alet som ska luckras upp (t.ex. jord).

3�6 Kvarstående faror

Buller
Exponering för höga ljudnivåer utan tillräckligt hörselskydd kan orsaka 
permanenta hörselskador och andra problem som tinnitus (ringande, vä-
sande, visslande eller surrande ljud i öronen). Maskinansvarig ska göra en 
riskanalys av dessa faror och vidta buller- och hälsoskyddande åtgärder. 
Observera följande punkter:

 � Buller- och smutsabsorbenten (Z 950) måste användas hela tiden 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 är i drift för att bullerutsläp-
pens gränsvärden ska hållas. Defekta buller- och smutsabsorbenter ( Z 
950) måste byta sutan dröjsmål och kan beställas som reservdelar.

 � VOGT tryckluftsmaskiner ska användas och underhållas i enlighet med 
bruksanvisningens rekommendationer.

 � Redskap ska väljas, underhållas och bytas vid behov enligt tillverkarens 
rekommendationer.

 � Observera ytterligare bullerreducerande åtgärder på arbetsplatsen.

 � Använd hörselskydd i enlighet med din arbetsgivares anvisningar och/
eller i enlighet med arbets- och hälsoskyddsföreskrifterna. 

Damm/ångor
Damm och ångor som bildas under arbetet kan skada hälsan (t.ex. cancer, 
fosterskador, astma och/eller dermatit). Maskinansvarig ska göra en riska-
nalys av dessa faror och vidta åtgärder för att förebygga, samla in och leda 
bort skadliga ämnen och/eller tillhandahålla personlig skyddsutrustning. 
Observera följande punkter:

 � Det	damm	som	bildas	under	användningen	och	befintligt	damm	som	
kan virvla upp måste ingå i riskanalysen.

 � Om damm och ångor uppstår är huvuduppgiften att kontrollera dessa 
där de bildas.

 � Alternativt	finns	ett	damutsug	(Z	800)	tillgängligt	som	tillbehör	till	VOGT	
Hammer/TurboSpade.

 � VOGT Hammer/TurboSpade ska användas och underhållas i enlighet 
med bruksanvisningens rekommendationer.

 � Följ säkerhetsdatabladen som hör till använda driftsmedel.
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 � Använd andningsskyddsutrustning i enlighet med din arbetsgivares 
anvisningar och/eller i enlighet med arbets- och hälsoskyddsföreskrif-
terna.

Utslungade föremål
Föremål, damm, material, lösa arbetsstycken eller själva tryckluftsmaskinen 
kan slungas iväg under arbetet.

 � Säkerställ att komponenter och arbetsstycken som bearbetas är ordent-
ligt	fixerade.

 � Sätt VOGT Hammern/TurboSpaden ordentligt mot ytan som ska bearbe-
tas innan du startar maskinen.

 � Du måste alltid använda ett stöttåligt ögonskydd. Vilket skydd du behö-
ver	ska	alltid	bestämmas	specifikt	för	varje	arbete.

 � Du måste använda hjälm för arbeten över huvudhöjd.

 � Bedöm även riskerna för andra personer i närheten av arbetsplatsen 
och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vibrationer
Exponering för vibrationer kan orsaka nervskador och störa blodcirkulatio-
nen i händer och armar. Observera följande punkter:

 � VOGT Hammer/TurboSpade ska användas och underhållas i enlighet 
med bruksanvisningens rekommendationer för att förebygga att vibra-
tionerna förstärks i onödan.

 � När VOGT Hammern/TurboSpaden används för länge leder det till allvar-
liga skador på hälsan om att din kropp utsätts för vibrationer för länge. 
Ta en paus i god tid innan du känner obehag i händer, armar, axlar och 
nacke.

 � Ta på dig varma kläder om du arbetar i en kall omgivning och håll hän-
derna varma och torra.

 � Om	du	märker	att	huden	på	dina	fingrar	eller	händer	domnar,	pirrar,	
gör ont eller blir vit, ska du sluta arbeta med VOGT Hammern/TurboSpa-
den, meddela din arbetsgivare och kontakta en läkare.

 � Håll maskinen med ett inte alltför hårt men säkert grepp samtidigt som 
du tar hänsyn till handens nödvändiga reaktionskrafter, eftersom belast-
ningen från vibrationer tilltar med ökande greppstyrka.

 � Vid arbete med hårda material är vibrationerna högre än med mjuka 
material.

 � Om du arbetar med betong ska du ta små bitar i taget för att undvika att 
redskapet fastnar.

 � Håll redskapet mot materialet som ska bearbetas. Tryckluftsmaskinen 
får inte vara igång utan kontakt med materialet. Dessa tomslag ökar 
vibrationerna och sliter mer på redskapet och mejselfästet.

Exponeringens varaktighet och vibrationsnivåns styrka under användningen 
är avgörande för hur mycket händer och armar belastas under arbetet.

 � Vid höga vibrationsnivåer ska VOGT Hammer/TurboSpade bara använ-
das i korta tidsintervall.
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 � Om längre tidsintervall krävs för arbetet ska du använda maskiner med 
vibrationsdämpning eller eftermonterad vibrationsdämpning. Eftermon-
tering kan utföras av tillverkaren. 

 � Vibrationsdämpningen sänker vibrationsbelastningen påtagligt.

 � Vibrationsdämpande skyddshandskar (870 012) bidrar ytterligare till att 
minska belastningen.

 � Fastställ tillåten exponeringstid med hjälp av en riskanalys av hand-/
armvibrationer för att minimera hälsoriskerna.

Arbetstid: Användarens totala arbetstid under en dag.

Användningstid: Den sammanlagda tiden användaren använder på uppgif-
ter som krävs för arbeta med tryckluftsmaskinen. Hit hör även förberedel-
ser, omriggningstider o.s.v.

Exponeringstid: Det tid användaren har tryckluftsmaskinen igång och håller i 
den. Under denna tid är kroppen exponerad för vibrationerna.

Exponeringstid

Användningstid Användningstid

Arbetstid per dag

Användningstid

Exponeringstid Exponeringstid
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3�7 Personalens kvalifikation

Användaren	har	följande	kvalifikationer:

 � Är myndig och har full fysisk och mental förmåga och måste fysiskt 
kunna	hantera	maskinens	storlek,	vikt	och	effekt.

 � Har läst och förstått säkerhetsanvisningarna och de delar av bruksan-
visningen som beskriver användningen samt följer dessa.

Den	auktoriserade	servicepersonalen	har	följande	kvalifikationer:

 � Är myndig och har full fysisk och mental förmåga.

 � Har läst och förstått säkerhetsanvisningarna och de delar av bruksan-
visningen som beskriver underhållet samt följer dessa.

 � Har god kunskap om tryckluftsteknikens säkerhetskoncept och säker-
hetsbestämmelser.

 � Kan	identifiera	möjliga	faror	i	samband	med	tryckluftsteknik	och	kan	
förebygga faror för människor och sakvärden genom att agera korrekt 
i säkerhetshänseende.

 � Är utbildad och behörig för att säkert kunna utföra underhåll på dessa 
tryckluftsmaskiner.

3�8 Säkerhetsdekaler

Följande dekaler sitter på skaftet på 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 och 
på slagverket på VH 10 / VH 10 Delta:

 

Dekalerna ska alltid sitta på plats och vara i läsbart skick. Dekaler som fallit 
av, är skadade eller oläsliga måste bytas utan dröjsmål! Dekaler kan bestäl-
las som reservdel. 
 
Symbol Innebörd Symbol Innebörd
1 Följ bruksanvisningen 4 Använd hörselskydd

2 Använd skyddshand-
skar

5 Använd säkerhetsskor

3 Använd skyddsglasö-
gon

6 Ljudeffektnivå	i	enlighet	med	
direktiv 2000/14/EG 
(outdoor-direktivet)

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 Transportera

VOGT tryckluftsmaskiner bärs till arbetsplatsen. Vi rekommenderar att du 
använder	Vogt	transportväska,	som	finns	som	tillbehör,	eller	ett	liknande	
transporthjälpmedel. Transportväskan har plats för tryckluftsmaskinen, de 
viktigaste tillbehören, bruksanvisningen och i förekommande fall ytterliga-
re dokument.

Om du använder ett fordon för transporten ska du se till att VOGT tryck-
luftsmaskinen inta kan glida. välta, rulla omkring och falla ner. Om du 
använder transportväskan ska den alltid hållas ordentligt stängd.
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5 Börja använda maskinen

Innan du börjar arbeta med din VOGT tryckluftsmaskin ska du montera ett 
passande redskap och ansluta den till tryckluftsförsörjningen.

5�1 Sätta in och ta bort redskap

VOGT tryckluftsmaskiner kan användas för många uppgifter tack vare en 
mängd olika redskap. Alla redskap fästs i maskinen på samma sätt. 

Info: Använd uteslutande originalredskap eller redskap som uttryckligen 
är godkända av tillverkaren för användning i VOGT tryckluftsmaskiner. 
Använd bara oskadade redskap. Redskap som är defekta eller inte passar 
för arbetet ökar risken för olyckor. Slöa redskap ökar buller och vibrationer 
under arbetet och minskar arbetsprestandan.

Sätta in redskap

Gör så här för att sätta in ett redskap:

Utslungade redskap eller att VOGT Hammern/
VOGT TurboSpaden startar oavsiktligt!

Allvarlig personskada!

 ¾ Skilj tryckluftsslangen från VOGT Hammern/Tur-
boSpaden innan du sätter in eller byter ett red-
skap.

 ¾ Kontrollera att redskapet är ordentligt låst i ma-
skinen. 

1. Håll VOGT tryckluftsmaskinen med mejselfästet uppåt och stöd dess 
andra sida mot marken.

2. Om VOGT tryckluftsmaskinen har använts tidigare ska du kontrollera 
om	det	finns	olja	i	mejselfästet.	Smörj	med	mer	olja	om	det	behövs	(se	
kapitel 6).

3. Dra i förekommande fall buller- och smutsabsorbenten (komponent 
på vissa maskintyper) över slagverket så att spännchucken och mejsel-
fästet är täckta. Fixera den med ett buntband (D). 

4. Sätt in redskapet (A) med sexkanten i mejselfästet (B).

5. För i förekommande fall spännchucken (C) som är täckt av buller- 
och smutsabsorbenten bakåt tills redskapet glider in i fästet. För 
spännchucken framåt igen.

VARNING

A

C
B

D
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6. Kontrollera genom att dra i redskapet att det har gått korrekt i ingrepp 
i mejselfästet. Kontrollera att redskapets sexkant sitter korrekt i mej-
selfästet.

7. Ta av klingskyddet från franken-, kap- och kryssklingor samt skyddet 
på injektionsröret under den tid arbetet varar. 
 

Ta bort redskapet

Gör så här för att ta bort ett redskap:

1. Sätt tillbaka klingskyddet på franken-, kap- och kryssklingor samt skyd-
det på injektionsröret.

2. Kontrollera	om	det	finns	olja	i	mejselfästet.	Smörj	med	mer	olja	om	
det behövs (se kapitel 6).

3. För i förekommande fall spännchucken (C) som är täckt av buller- och 
smutsabsorbenten bakåt tills den släppet redskapet.

4. Dra ut redskapet (A) ut ur mejselfästet (B) med den andra handen. 

5. För tillbaka spännchucken (C) igen.

5�2 Fäst VAI styrkonsol på VTS

1. Lägg ner VAI på marken. 
 
 
 
 
 

2. Sätt in injektionsenhetens sexkant i VTS mejselfäste (se även kapitel 
5.1). 
 
 
 
 

3. Sätt	VTS	T-handtag	i	styrkonsolens	öppna	fästklämmor	och	fixera	
klämmorna på VTS med vingmuttrarna. 
 
 
 
 

4. Anslut VTS tryckluftsförsörjningsslang till styrkonsolen. 
 
 

C

A

B
C
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5�3 Försörja VH och VTS med tryckluft

Tryckluftsförsörjningen (t.ex. från en kompressor) måste uppfylla följande 
förutsättningar:

 � Endast oljad, kondensatfri tryckluft. Använd ev. tillbehör för att bereda 
tryckluften, som t.ex. VOGT Precisions-ledningssmörjare Z 300.

 � Arbetstryckområdet ska vara 3–6 bar (44–87 psi).

 � En	effektiv	levererad	mängd	på	minst:	

 − 140 l/min för modellen VH 10/VH 10 Delta
 − 190 l/min för modellerna VH 25/ VH 25 Delta/ VH 30/ VH 30 Delta
 − 255 l/min för modellerna 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

 − Detta	motsvarar	en	minsta	insugningseffekt	på	ca.	380–450	l/min	
med kompressorer.

Info: För att ansluta VOGT tryckluftsmaskinen till tryckluftsförsörjningen 
(t.ex. kompressor) behöver du en inluftsslang med en invändig diameter 
på minst 9 mm, t.ex. VOGT metall-slangtrumma (Z 100), VOGT tryckluftss-
lang (Z 110). Använd en slang med större diameter om avståndet är större 
än 30 m! Tryckluftsslangar med klokopplingar ska förses med en adapter i 
den ände som VOGT tryckluftsmaskinen ska anslutas till, t ex VOGT adap-
ter från 3/4 tum till standardanslutning (Z 200) redan innan trycket startas.

Ansluta tryckluftsförsörjningen

Gör så här för att ansluta din VOGT tryckluftsmaskin till tryckluftsförsörj-
ningen:

Skador på slagverket och redskapen!

Risk för maskin- och redskapsskador!

 ¾ Kontrollera tryckluftsförsörjningens tryck och ställ in 
det på max 6 bar.

 ¾ Använd en extra tryckregulator (VOGT tryckregu-
lator Z 400) om det behövs.

1. Sätt in en ledningssmörjare (Z 300 )i tryckluftsförsörjningen om en 
sådan inte redan är integrerad. Följ då nedanstående, grundläggande 
punkter:

 − Ledningssmörjaren ska sättas in mellan den sista tryckluftsslangen 
och föregående slang/kompressorn.

 − Avståndet mellan ledningssmörjaren och tryckluftsmaskinen får 
inte vara över 10 meter. 

 − Smörjaren	måste	alltid	finnas	på	samma	våning	eller	nivå	som	
arbetsmaskinen. 

OBS
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Risk att snubbla över vårdslöst dragna 
slangledningar!

Risk för personskador!

 ¾ Försäkra dig om att den dragna slangled-
ningen inte korsar vägar och att den ligger 
platt mot marken.

 ¾ Se till att du har en tillräckligt mycket slang 
i reserv på arbetsplatsen.

2. Anslut inluftsslangen till tryckluftsförsörjningen (t.ex. en kompressor) 
och	öppna	tryckluftstillförseln	om	det	finns	en	extra	spärrventil.

3. Kontrollera att slangarna och kopplingarna är täta. Avbryt tryckluftstill-
förseln vid läckor och byt omgående ut slangen!

4. Koppla inluftsslangen till VOGT tryckluftsmaskinens anslutningsslang.

VOGT Hammer/TurboSpaden kan starta oavsikt-
ligt!

Allvarlig personskada!

 ¾ Lägg redskapet på så sätt att det inte riktas mot 
människor eller djur.

 ¾ Stäng omedelbart av tryckluftsförsörjningen om 
maskinen går igång av sig själv.

 ¾ Stäng av maskinen och skicka den till tillverkaren 
eller en auktoriserad verkstad för reparation.

Välja arbetstryck

Olika arbetstryck rekommenderas för material som bearbetas på olika 
sätt. Generellt gäller att ju lägre materialets motstånd är, desto lägre 
arbetstryck rekommenderas. För högt tryck ökar vibrationen, försämrar 
arbetsprestandan och orsakar skador på VOGT tryckluftsmaskinen och 
redskapet. 
Rekommendationerna står i nedanstående tabeller: 
 

 
 
 
 
 
 

OBSERVERA

VARNING
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Rekommenderat arbetstryck VOGT Hammer

Benämning Värde/enhet

Sanera fogar 3,0–5,0 bar (44–72 psi)

Golvbeläggningar, beläggningar 4,0–6,0 bar (58–87 psi)

Parkett, laminat 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Tunnputs, grovputs 5,0 bar (72 psi)

Kalk-gipsputs 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Kalk-cementputs 6,0 bar (87 psi)

Plattor, limmade 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Plattor i lager av bruk 6,0 bar (87 psi)

Gräva 6,0 bar (87 psi)

Packa 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Stämma 6,0 bar (87 psi)

Påla 6,0 bar (87 psi)

Maximalt arbetstryck 6,0 bar (87 psi)

 
Rekommenderat arbetstryck VOGT TurboSpade

Benämning Värde/enhet

Gräva 6,0 bar (87 psi)

Packa 5,0–6,0 bar (72–87 psi)

Stämma 6,0 bar (87 psi)

Påla 6,0 bar (87 psi)

Maximalt arbetstryck 6,0 bar (87 psi)
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5�4 Försörja VBL och VAI med tryckluft

Tryckluftsförsörjningen (t.ex. från en kompressor) måste uppfylla följande 
förutsättningar:

 � Endast icke oljad, kondensatfri tryckluft. Använd eventuellt en enhet 
för att bereda tryckluften.

 � Arbetstryckområdet ska vara 3–10 bar (44–145 psi).

 � En	effektiv	levererad	mängd	på	minst	2 500	l/min.

Ansluta tryckluftsförsörjningen

Gör så här för att ansluta din VOGT tryckluftsmaskin till tryckluftsförsörj-
ningen:

1. Fixera anslutningskopplingen med en slangsäkring (I91 011).

Föra in oljehaltig tryckluft i materialet som ska 
luckras upp (t�ex� jord)!

Miljöförorening! Fara för växter och djur!

 ¾ Endast icke oljad, kondensatfri tryckluft får använ-
das.

 ¾ Använd eventuellt en enhet för att bereda tryck-
luften i VOGT tryckluftsmaskinens matningsled-
ning.

2. Anslut tryckluftsförsörjningen (t.ex. en kompressor) till styrkonsolen 
med en passande slang. Var mycket noga med att klokopplingarna 
sitter	rätt.	Bästa	arbetsprestanda	erhålls	med	en	1	1/2“	buffertslang	
(819 020).

3. Öppna tryckluftsförsörjningens tryckluftstillförsel. På VAI öppnar du 
dessutom styrkonsolens spärrventil.

Välja arbetstryck

Arbetstrycket ställs in direkt på tryckluftsförsörjningen eller med en mel-
lankopplad tryckluftsregulator (Z 410).

Grundregel: Ju hårdare material som ska luckras upp, desto högre ska 
injektionstrycket vara max. 10,0 bar (145 psi). Tryckinställning: Lås upp 
regulatorn genom att dra i den och vrid för att ställa in önskat tryck. Lås 
regulatorn genom att trycka på den.

OBS
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6 Säker användning

VOGT tryckluftsmaskiner möjliggör ett snabbt, kraftsparande arbete. Men 
kraftiga tryckluftsmaskiner medför alltid faror under arbetet. Följ instruk-
tionerna i kapitel 3 ”Allmänna säkerhetsbestämmelser” och i nedanståen-
de anvisningar för att använda VOGT tryckluftsmaskiner på ett säkert sätt:

Allmän information
Varje maskin kan som tillval utrustas med en buller- och smutsabsorbent 
för att minska buller. Buller- och smutsabsorbenten kan beställas från 
Vogt som tillbehör. För typerna 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 ingår buller- och smutsabsorbenten i leveransen. Bul-
ler- och smutsabsorbenten skyddar spännchucken och mejselfästet mot 
smuts. Samtidigt reducerar buller- och smutsabsorbenten buller som 
uppstår under arbetet och ser till att bullergränsvärden hålls.

Håll alltid VOGT tryckluftsmaskinen med båda händerna under arbetet:

 � Håll VOGT Hammern med ena handen på skaftet el. på det tillvalda 
handtaget (Z 625 el. Z 650) och med den andra handen på aktiverings-
enheten. 

 � Håll VOGT TurboSpaden/Soil Aeratoren/Air Injectorn uppe till vänster 
och höger i T-handtaget.

Håll redskapet mot materialet som ska bearbetas. Tryckluftsmaskinen får 
inte vara igång utan kontakt med materialet. Dessa tomslag ökar vibratio-
nerna och sliter mer på redskapet och mejselfästet.

Aktiveringsenheten och skaftets uppgift är att styra maskinen, inte att 
använda ytterligare kraft mot materialet. Du ska bara använda så myck-
et muskelkraft att tryckluftsmaskinen övervinner redskapsstyrningens 
motstånd, slaget går framåt, tryckluftsmaskinen inte hoppar uppåt och att 
materialet faktiskt bearbetas.

Ställ dig i en bekväm position när du arbetar med VOGT Hammern/Tur-
boSpaden, se till att du har ett säkert fotfäste och undvik ogynnsamma 
positioner eller sådana där du har svårt att hålla balansen. Under långva-
rigt arbete bör du byta ställning, det hjälper dig att förebygga obehag och 
trötthet.

Var alltid beredd att motverka plötsliga rörelser.

Användning som hävstång är möjlig med begränsning. För kraftig använd-
ning som hävstång kan leda till att skaftet eller redskapet går sönder. 

Användarens händer kan utsättas för faror under arbetet med maskinen, 
t.ex. slag, skärsår, skrapsår, kyla och värme. Använd passande handskar 
för att skydda händerna.

Användaren måste fysiskt kunna hantera maskinens storlek, vikt och 
effekt.

Släpp omedelbart utlösningsspaken om tryckluftsförsörjningen avbryts 
oförutsett.
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När du använder VOGT Hammer/TurboSpade kan du uppleva obehagliga 
känslor i dina händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen 
under arbetsrelaterade aktiviteter.

Om du upplever symtom som ihållande illamående, obehag, bultande, 
smärta, stickningar, domningar, sveda eller stelhet ska du inte ignorera 
dessa varningssignaler. Avbryt arbetet, informera din arbetsgivare och 
kontakta läkare.

Raster
Observera följande punkter när du tar rast:

 � Ställ ifrån dig tryckluftsmaskinen på ett sådan sätt att utlösningsspaken 
inte kan sätta igång slagverket oavsiktligt.

 � Se till att tryckluftsmaskinen ligger/står stadigt och inte kan välta eller 
falla omkull.

 � Om	det	finns	vassa	eller	spetsiga	verktyg	på	tryckluftsmaskinen	ska	du	
säkerställa att ingen kan skada sig på dem. Sätt klingskyddet på fran-
ken-, kap- och kryssklingor samt skyddet på injektionsröret.

Avsluta arbetet
Observera följande punkter när du har avslutat arbetet:

 � Avbryt alltid tryckluftförsörjningen.

 � Ta bort redskapet ur tryckluftsmaskinen (se kapitel 5.1).

 � Kontrollera om mejselfästet har ett oljeskikt. Om detta inte är fallet 
häller du några droppar VOGT special-olja Z 500 i anslutningsslangen 
och kör tryckluftsmaskinen ca 10 sekunder utan redskap. Tryckluften 
leder då in oljan i slagverket. Ställ in smörjaren på ett passande sätt.

Förvaring
Tillsätt några droppar olja i anslutningsslangen i konserveringssyfte ock 
kör maskinen en kort stund om maskinen ska förvaras mer än två dagar. 
Tryckluften leder då in oljan i slagverket.

Använda VOGT Hammer/TurboSpade

1. Sätt redskapet mot materialet som ska bearbetas.

2. Tryck på utlösningsspaken med handen. Den får under inga förhållan-
den spärras med några hjälpmedel.

3. Tryckluftsmaskinens slagverk driver in redskapet i materialet som ska 
bearbetas.

4. Släpp utlösningsspaken så snart arbetsstycket är tillfredsställande 
bearbetat.
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Använda VOGT Soil Aerator

Vattna marken 1 dag innan om den är mycket torr för att säkerställa att 
injektionsröret kan tränga in.

1. Sätt injektionsröret på önskat ställe.

2. Tryck på utlösningsspaken med handen. Den får under inga förhållan-
den spärras med några hjälpmedel.

3. VOGT TurboSpadens slagverk för ner injektionsröret i materialet som 
ska luckras upp (t.ex. jord).

4. Släpp utlösningsspaken så snart injektionsröret har nått önskat djup.

5. Öppna spärrventilens spärrkran.

6. Tryckluft strömmar in i materialet som ska luckras upp. Förloppet kan 
upprepas på olika djup. Om jorden är kompakt måste materialet som 
ska luckras upp bearbetas i etapper (var 20–30 cm) för att nå önskat 
injektionsdjup.

7. Stäng spärrventilens spärrkran.

8. Dra ut VOGT Soil Aeratoren igen. Om injektionsröret hakar fast lossnar 
det om du slår på slagverket några gånger. Om det inte lossnar använ-
der du draganordningen (I91 006).

Använda VOGT Air Injector

Vattna marken 1 dag innan om den är mycket torr för att säkerställa att 
injektionsröret kan tränga in.

1. Sätt injektionsröret på önskat ställe.

2. Tryck på utlösningsspaken med handen. Den får under inga förhållan-
den spärras med några hjälpmedel.

3. VOGT TurboSpadens slagverk för ner injektionsröret i materialet som 
ska luckras upp (t.ex. jord).

4. Släpp utlösningsspaken så snart injektionsröret har nått önskat djup.

5. Ställ in önskad mängd luft för injektion medstyrkonsolens spärrventil.

6. Dra i styrkonsolens styrspak. Ventilationsluften strömmar in i materi-
alet som ska luckras upp så länge styrspaken är aktiverad. Förloppet 
kan upprepas på olika djup. Om jorden är kompakt måste materialet 
som ska luckras upp bearbetas i etapper (var 20–30 cm) för att nå 
önskat injektionsdjup.

7. Släpp styrspaken så snart ventilationen är avslutad.

8. Dra ut VOGT Air Injector igen. Om injektionsröret hakar fast lossnar 
det om du slår på slagverket några gånger. Om det inte lossnar använ-
der du draganordningen (I91 006).
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Ställa in oljemängd och fylla på olja

YouTube manual: Precisions-ledningssmörjare

Tryckluften ska ha en lämplig oljekoncentration för att VOGT tryckluftsma-
skinernas slitage ska hållas nere.

Kontrollera senast efter fyra driftstimmar att mejselfästet har ett oljeskikt. 
Om detta inte är fallet ska du fylla några droppar VOGT special-olja Z 500 
i anslutningsslangen. Vi rekommenderar användning tillsammans med 
VOGT precisions- och ledningssmörjare Z 300. Om en ledningssmörjare 
redan används ska du kontrollera dess oljenivå och inställning. Det är bra 
att smörja sexkant mejselfästet med fett vid större tryckkrafter.

En	för	stor	oljemängd	dämpar	slageffekten.	Det	bildas	droppar	vid	ut-
lösningsspaken eller vid mejselfästet. I så fall ska smörjarens oljemängd 
reduceras och tryckluftsmaskinen vid behov rengöras.

En för liten oljemängd leder till skador på tryckluftsmaskinen och redska-
pet. Kontrollera oljeförsörjningen, fyll ev. på olja el. ställ in smörjaren igen.

Ställa in oljemängd
Gör så här:

OBSERVERA Utslungade komponenter eller okontrollerat ut-
strömmande tryckluft!

Handskador!

 ¾ Skilj tryckluftsslangen från ledningssmörjaren 
innan du öppnar förslutningspluggen.

1. Lägg ledningssmörjaren med förslutningspluggen uppåt.

2. Öppna verslutningspluggen (A) försiktigt så att ett eventuellt resteran-
de tryck kan strömma ut.

3. Ställ in oljetillföringshastigheten med inställningsskruven (B) som sitter 
under. Då gäller:

 − Vridning medurs: Minskar oljemängden.
 − Vridning moturs: Ökar oljemängden. 

Fylla på olja
Gör så här:

1. Lägg ledningssmörjaren med förslutningspluggen (A) uppåt.

2. Öppna verslutningspluggen (A) försiktigt så att ett eventuellt resteran-
de tryck kan strömma ut.

3. Fyll på vid inställningsskruven tills det inre aluminiumröret täcks.

Info: Oljan bör vara förbrukad efter 2–3 arbetsdagar. Om den rekommen-
derade förbrukningen avviker mycket ska inställningsskruven vridas 1/8 
varv i den relevanta riktningen och oljeförbrukningen kontrolleras igen.

B

A
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Testa inställd oljemängd
Gör så här för att testa den inställda oljemängden:

1. Kör tryckluftsmaskinen i ca tio minuter i taget.

2. Skilj tryckluftsmaskinen från tryckluftsförsörjningen.

3. Ta bort det insatta redskapet och iaktta mejselfästet el. redskapet:

 − Om redskapet är fuktat med lite olja eller är svart vid insticksändan 
(sexkant)efter användningen är smörjaren inställd korrekt.

 − Om verktyget glänser metalliskt vid insticksändan är oljemängden 
för lågt inställd.

 − Om det kommer ut olja vid aktiveringsenheten, eller rinner ut längs 
mejseln är oljemängden för högt. inställd.

4. Justera ledningssmörjarens inställda oljemängd om det behövs.

Oljetyper
För arbete under normala användningsförhållanden använder du VOGT 
specialolja (Z 500) eller hartsfria pneumatiska oljor.

VOGT	erbjuder	följande	oljor	för	specifika	användningsförhållanden	efter	
förfrågan:

 � Högtemperaturolja (832 010) för ovanligt höga omgivningstemperatu-
rer.

 � Lågtemperaturolja (835 010) för ovanligt låga omgivningstemperaturer.

 � Bio-olja (834 010) för arbeten inom livsmedelsindustrin eller jämförba-
ra förhållanden.

Du kan ladda ner säkerhetsdatablad för de oljor VOFT erbjuder på VOGTS 
webbplats.
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7 Skötsel

Tänk på att små fel kan bli stora fel om de inte åtgärdas i tid. Åtgärda där-
för fel så fort du upptäcker dem eller kontakta VOGT kundtjänst.

Rengöring
 � Torka rent VOGT tryckluftsmaskinen, buller- och smutsabsorbenten, 

redskapen, slangen och övrigt tillbehör med en torr eller oljehaltig ren 
trasa.

 � Förvara om möjligt din VOGT tryckluftsmaskin i den därför avsedda 
transportväskan av metall. Förvara den alltid torrt och så dammfritt 
som möjligt.
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8 Felsökning

8�1 Tillvägagångssätt vid störningar

Alla slags störningar ska åtgärdas direkt för att förebygga skador på VOGT 
tryckluftsmaskinen.

Skilj omedelbart VOGT tryckluftsmaskinen från tryckluftsförsörjningen om 
en	störning	inträffar.	Kontrollera	att	det	inte	finns	något	tryck	en	gång	till	
innan du påbörjar felsökningen.

8�2 Åtgärda störningar

Störning Möjlig orsak Reparation

VOGT tryck-
luftsmaskin slår 
inte eller är för 
kraftlös.

Kolven har rostat 
fast i huset p.g.a. 
bristande smörj-
ning.

 � Tryck tillbaka kolven genom mejselfästet med en 
lämplig dorn.

 � Häll lite VOGT specialolja (Z 500) i anslutningsslangen 
och i mejselfästet.

 � Kkör maskinen en kort stund utan redskap.
 � Avbryt tryckluftförsörjningen igen.
 � Dra av tryckluftslangen igen.
 � Upprepa hela processen några gånger. 

 
 
 
                       YouTube manual: Lossa kolven 
 

För mycket smörjol-
ja har använts eller 
vatten i slagverket.

 � Häll lite (1– 2 cm³) VOGT specialrengöringsmedel (861 
015) till in i anslutningsslangen.

 � Kkör maskinen en kort stund utan redskap.
 � Samla upp blandningen av olja, vatten och rengö-

ringsmedel som rinner ut.
 � Avbryt tryckluftförsörjningen igen.
 � Dra av tryckluftslangen igen.
 � Upprepa hela processen 2–3 gånger.
 � Häll lite VOGT specialolja (Z 500) i anslutningsslang-

en.
 � Kör maskinen.
 � Avfallshantera olje-/vattenblandningen enligt gällan-

de bestämmelser. 
 
 
 
                       YouTube manual: Rengöra slagverk
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Störning Möjlig orsak Reparation

Det har trängt in 
smuts via luftslang-
en.

 � Enheten måste repareras/rengöras på en auktorise-
rad verkstad eller hos tillverkaren.

För stora tryckkraf-
ter.

 � Smörj mejselfästet och minska tryckkraften.

Redskapet går 
inte längre i 
ingrepp i mej-
selfästet eller 
stannar inte 
kvar i mejselfäs-
tet.

Redskapet eller mej-
selfästet är utslitet 
(orsakas oftast av 
för högt arbetstryck 
eller tomslag).

 � Kontrollera om redskapet är slitet (se kapitel 3.4. 
Under arbetet).

 � Enheten måste repareras/rengöras på en auktorise-
rad verkstad eller hos tillverkaren.

Redskap kan 
inte sättas in 
eller kan inte 
tas ut igen.

Spännchucken 
vid mejselfästet 
skjuts inte bakåt till 
hälften, utan hela 
vägen, när redska-
pet sätts in eller tas 
bort.

 � Skjut bara tillbaka spännchucken vid mejselfästet till 
hälften när du ska sätta in eller ta bort redskap.

Smuts som 
har trängt in i 
spännchucken hin-
drar upplåsningen.

 � Enheten måste repareras/rengöras på en auktorise-
rad verkstad eller hos tillverkaren.

Tryckluftsma-
skinen kör i 
kontinuerlig 
drift utan att ut-
lösningsspaken 
aktiveras.

Fjädern vid utlös-
ningsspaken har 
gått sönder eller 
utlösningsventilens 
o-ring har lossnat 
från ventilsätet eller 
spruckit på grund av 
för högt tryck.

 � Enheten måste repareras/rengöras på en auktorise-
rad verkstad eller hos tillverkaren.
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9 Urdrifttagning och skrotning

Defekta komponenter och komponenter som inte kan repareras ska kas-
seras på ett miljövänligt sätt och i enlighet med lagstadgade bestämmel-
ser.

Sopsortera alla komponenter enligt nedan angivna materia och lämna in 
för återvinning:

 � Metall och legeringar

 � Aluminium

 � Koppar

 � Stål

 � Rostfritt stål

 � Plast

 � Gummi

 � Förpackning

 � Trä

Du kan få information om miljövänlig skrotning från din kommun eller 
särskilda avfallshanteringsföretag.

Om märkbara oljeansamlingar uppstår ska tillverkarens eller leverantö-
rens anvisningar för hantering och omhändertagande följas. Om möjligt 
ska den lämnas in till tillverkaren eller för återvinning.
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10 Technical data

The following tables only list standard device lengths. 
Numerous special lengths are also available on request.

Technical data VOGT Hammer VH 10

Designation Value / Unit

Type VH 10-40

Total Length 42,5 cm (16,7“)

Weight Standard-handle* 2,9 kg ( 6,4 lb)

Weight Delta-handle* 3,9 kg (8,6 lb)

Operating medium Air

Operating pressure 3,0–6,0 bar (44–87 psi) 

Air consumption 140 l/min (4,9 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah 1,37 m/s2

Uncertainty K 0,63 m/s2

Impact rate 4300/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

96 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

85 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.
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Technical data VOGT Hammer VH 25 / VH 30

Type VH 25-70 VH 30-70 VH 25-90 VH 30-90 VH 25-110 VH 30-110 VH 25-130 VH 30-130

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

3,2 kg 
(7,1 lb)

4,0 kg 
(8,8 lb)

3,5 kg 
(7,7 lb)

4,3 kg 
(9,5 lb)

3,8 kg 
(8,4 lb)

4,6 kg 
(10,1 lb)

4,1 kg 
(9,0 lb)

4,9 kg 
(10,8 lb)

Weight* 
Delta-handle

4,2 kg 
(9,3 lb)

5,0 kg 
(11,0 lb)

4,5 kg 
(9,9 lb)

5,3 kg 
(11,7 lb)

4,8 kg 
(10,6 lb)

5,6 kg 
(12,3 lb)

5,1 kg 
(11,2 lb)

5,9 kg 
(13,0 lb)

                                                                   *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 190 l/min (6,7 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VH 25: 13,1 m/s2 
VH 30: 6,5 m/s2 

Uncertainty K VH 25: 1,5 m/s2 
VH 30: 1,1 m/s2

Impact rate 3200/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

105,6 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

94,6 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
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Technical data VOGT Hammer VH 50 / VH 50�18 / VH 60 / VH 60�18

Typ VH 50-70 
VH 50-70�18

VH 60-70 
VH 60-70�18

VH 50-90 
VH 50-90�18

VH 60-90 
VH 60-90�18

VH 50-110 
VH 50-110�18

VH 60-110 
VH 60-110�18

VH 50-130 
VH 50-130�18

VH 60-130 
VH 60-130�18

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

4,4 kg 
(9,7 lb)

5,5 kg 
(12,1 lb)

4,8 kg 
(10,6 lb)

5,9 kg 
(13,0 lb)

5,2 kg 
(11,5 lb)

6,3 kg 
(13,9 lb)

5,6 kg 
(12,3 lb)

6,7 kg 
(14,8 lb)

Weight* 
Delta-handle

5,4 kg 
(11,9 lb)

6,5 kg 
(14,3 lb)

5,8 kg 
(12,8 lb)

6,9 kg 
(15,2 lb)

6,2 kg 
(13,7 lb)

7,3 kg 
(16,1 lb)

6,6 kg 
(14,6 lb)

7,7 kg 
(17,0 lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 255 l/min (9,0 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VH 50 / VH 50.18: 15,3 m/s2  
VH 60 / VH 60.18: 4,7 m/s2 

Uncertainty K VH 50 / VH 50.18: 2,0 m/s2 
VH 60 / VH 60.18: 1,0 m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder at VH 50 / VH 60 14 mm hexagon

Tool holder at VH 50.18 / VH 60.18 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)
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Technical Data VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

Typ VTS 50-50 VTS 60-50 VTS 50-65 VTS 60-65 VTS 50-80 VTS 60-80 VTS 50-120 VTS 60-120

Total Length 50 cm 
(19,7“)

50 cm 
(19,7“)

65 cm 
(25,6“)

65 cm 
(25,6“)

80 cm 
(31,5“)

80 cm 
(31,5“)

120 cm 
(47,2“)

120 cm 
(47,2“)

Weight* 5,5 kg 
(12,1 lb)

6,6 kg 
(14,6 lb)

5,8 kg 
(12,8 lb)

6,9 kg 
(15,2 lb)

6,0 kg 
(13,2 lb)

7,1 kg 
(15,7 lb)

7,0 kg 
(15,4 lb)

8,1 kg 
(17,9 lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 6,0 bar (44 - 87 psi)

Air consumption 255 l/min (9,0 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Load measurement Total vibration value ah VTS 50: 12,5 m/s2 
VTS 60: 4,6 m/s2 

Uncertainty K VTS 50: 2,2 m/s2 
VTS 60: 1,0 m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN ISO 3744:1995 
ISO 7574-4:1985

100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 9 mm (3/8”)

Technical Data VOGT precision in-line oiler Z 300

Designation Value / Unit

Usable content 20 ml

Max. operating pressure 16 bar (232 psi)

Max. operating temperature -10°C to +50°C
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Technical Data VOGT Soil Aerator

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 10,0 bar (43 - 145 psi)

Air consumption 2.500 l/min (88,3 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 3/4“ better 1 1/2“ 

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 5,7 kg

Weight with VTS 11,2 - 12,8 kg

Evaluated sound output level LWA 100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Technical Data VOGT Air Injector

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0 to 10,0 bar (43 - 145 psi)

Air consumption 2.500 l/min (88,3 cfm) at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min. 3/4“ better 1 1/2“ 

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 7,8 kg

Weight with VTS 13,3 - 14,9 kg

Evaluated sound output level LWA 100,8 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8 dB at 6.0 bar (87 psi)
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11 Attachment

11�1 Service address

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
D-95466 Weidenberg

Tel.: +49(0)92 78-774 33-0 
Fax: +49(0)92 78-774 33-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete

11�2 Raw materials and supplies

VOGT provides four pneumatics oils for working with the VOGT com-
pressed air devices:

 � Special oil (Z 500) for normal operating environments.

 � High-temperature oil (832 010) for particularly high ambient tempera-
tures.

 � Low-temperature oil (835 010) for particularly low ambient temperatu-
res.

 � Bio-Oil (834 010) for work in food processing companies or comparable 
environments.

You	can	find	safety	data	sheets	for	the	VOGT	oils	offered	on	the	VOGT	
website in the download area.
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11�3 Manufacturer warranty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

©VOGT Baugeräte GmbH, Version 11/2020 ,all rights reserved.
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11�4 Försäkran om överensstämmelse

i den mening som avses i EG:s maskindirektiv 2006/42/EG, bilaga II 1� A

Tillverkare
VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Person som är etablerad i gemenskapen och som är bemyndigad att sammanställa relevant teknisk doku-
mentation� 
Andreas Brehm, VOGT Baugeräte GmbH, Industriestraße 39, D-95466 Weidenberg
 
Beskrivning och identifiering av maskinen 
Produkt     VOGT Hammer / VOGT TurboSpade / VOGT Soil Aerator / VOGT Air Injector
Typ    VH 10 / VH 10 Delta / VH 25 / VH 25 Delta / VH 30 / VH 30 Delta / VH 50 / VH 50 Delta / VH 60 / 
   VH 60 Delta / VH 50.18 / VH 50.18 Delta / VH 60.18 / VH 60.18 Delta / VTS 50 / VTS 60 / VBL / VAI
Serienummer   från 101 vardera
Funktion   Pneumatisk drivning för verktyg för att utföra mekaniska arbeten inom anläggnings- 
   och byggnadskonstruktion, renovering samt luftning och lossning av material. 

Det förklaras uttryckligen att maskinen uppfyller alla relevanta bestämmelser i följande EG-direktiv eller 
-förordningar:
2006/42/EG  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om 
   maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) (1)
2000/14/EG  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om tillnärmning 
   av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att 
	 	 	 användas	utomhus.	Europeiska	gemenskapernas	officiella	tidning	nr	L	162	,	03/07/2000

Hänvisning till de harmoniserade standarder som tillämpas i enlighet med artikel 7�2:
EN ISO 11148-4:2012 Handhållna icke-elektriska maskiner - Säkerhetskrav - Del 4: 
   Icke-roterande, slagverksmaskiner (ISO 11148-4:2012)
EN ISO 12100:2010-11 Maskinsäkerhet - Allmänna principer för utformning - Riskbedömning och r
   iskreducering (ISO 12100:2010)
EN ISO 15744:2008 Handhållna icke-elektriska maskiner — Metod för mätning av buller — 
   Metod för noggrannhetsklass 2 (ISO 15744:2002)
EN ISO 28927-10:2011 Handhållna motordrivna maskiner - Mätmetod för bestämning av vibrationsutsläpp - 
   Del 10: Borrhammare, slaghammare och slaghammare 
   (ISO 28927-10:2011)

Bedömning av överensstämmelse:  2000/14/EG Bilaga VI
Anmält	organ:	 SLG	Prüf-	und	Zertifizierungs	GmbH,	Burgstädter	Str.	20,	D-09232	Hartmannsdorf

Ljudeffektnivå
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

uppmätt 93,1 dB 98,6 dB 101,8 dB

garanterad 95 dB 101 dB 105 dB

Weidenberg, 2020-04-09

Plats, datum           Signatur
           Andreas Brehm
           Verkställande direktör
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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
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 lo
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r	
zu
m
	E
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u
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w
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 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: 



Customer service 

Med förbehåll för ändringar

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

Utgåva SE 2022/01

59
VH / VTS / VBL / VAI  Översättning av originalbruksanvisningen

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



M
ed

 fö
rb

eh
ål

l f
ör

 ä
nd

ri
ng

ar
 0

1/
20

22
  ©

V
O

G
T 

B
au

ge
rä

te
 G

m
bH

 -
 A

rt
ik

el
nr

 8
90

 0
16

Bruksanvisning
Det	finns	bruksanvisningar	på	många	språk	i	
Mediathek-området.

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

Bayreuth

Du kan nå oss:
Måndag–torsdag kl. 07:30–17:00
Fredag  kl. 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


