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1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji eksplo-
atacji

Przed rozpoczęciem obsługi tego urządzenia po raz pierwszy lub jeśli otrzy-
mano polecenie wykonania innych prac przy urządzeniu, trzeba przeczytać 
niniejszą instrukcję eksploatacji.

Przestrzegać zwłaszcza rozdziału 3 „Ogólne zasady bezpieczeństwa”.

1�1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i ko-
rzystanie z jego zgodnych z przeznaczeniem możliwości zastosowań. 
Instrukcja eksploatacji zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej 
i prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Instrukcja eksploatacji musi

 � zostać przeczytana i być przestrzegana przez każdą osobę, której zleco-
no prace z tym urządzeniem pneumatycznym.

 � być przechowywana w taki sposób, aby była zawsze dostępna dla 
wszystkich operatorów. Zaleca się przewożenie instrukcji w walizce 
transportowej urządzenia pneumatycznego.

 � zostać przekazana wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 
w przypadku oddania urządzenia pneumatycznego osobie trzeciej.

Przestrzeganie jej pomaga:

 � uniknąć zagrożeń.

 � obniżyć koszty napraw i skrócić czasy awarii.

 � zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia.

Oprócz niniejszej instrukcji eksploatacji przestrzegane muszą być również 
przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska obowią-
zujące w kraju użytkownika i w miejscu użytkowania.

Obowiązywanie instruk-
cji

Niniejsza instrukcja eksploatacji obowiązuje dla następujących urządzeń 
pneumatycznych:

 � VOGT Air Lance VL 3,5

 � VOGT Air Lance VL 3,5 S

 � VOGT Air Lance VL 3,5 K
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1�2 Użyte znaki i symbole

Instrukcje postępowania są podzielone na:

 � czynności

 � wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania

Każda informacja jest oznaczona symbolem:

Symbol Znaczenie

1�

2�

3�

Czynności: te czynności są ponumerowane i muszą zo-
stać wykonane po kolei w podanej kolejności.

WSKAZÓW-
KA

Wskazówka dotycząca użytkowania: dodatkowe informa-
cje służące optymalnemu użytkowaniu produktu.

1�3 Struktura wskazówek ostrzegawczych

Hasło 
ostrzegaw-
cze

Znajduje zastosowanie 
w przypadku���

Potencjalne skutki w razie 
nieprzestrzegania wska-
zówki ostrzegawczej:

NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO

Obrażenia osób 
(bezpośrednie zagroże-
nie)

Śmierć lub bardzo poważne 
obrażenia!

OSTRZEŻE-
NIE

Obrażenia osób 
(potencjalnie niebez-
pieczna sytuacja)

Śmierć lub bardzo poważne 
obrażenia!

OSTROŻNIE Obrażenia osób Lekkie lub nieznaczne obra-
żenia!

UWAGA Szkody rzeczowe Szkody urządzenia i w oto-
czeniu

Wskazówki ostrzegawcze mają następującą strukturę:

 � Znak ostrzegawczy z hasłem ostrzegawczym zgodnie z poziomem 
ostrzeżenia

 � Rodzaj niebezpieczeństwa (opis niebezpieczeństwa)

 � Skutki niebezpieczeństwa (opis skutków niebezpieczeństwa)

 � Sposób uniknięcia niebezpieczeństwa (środki pozwalające na zapobie-
gnięcie niebezpieczeństwu)

Rodzaj niebezpieczeństwa

Skutki niebezpieczeństwa

 ¾ Sposób uniknięcia niebezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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2 Komponenty i narzędzia

2�1 Komponenty systemowe i narzędzia

VOGT Air Lance wydmuchuje przyspieszony strumień powietrza ze zwięk-
szoną prędkością. Służy do:

 � szybkiego, skutecznego odkopywania korzeni i przewodów zasilają-
cych.

 � czyszczenia bez użycia wody z głębokości porów.

Strumień powietrza jest na tyle silny, żeby bez problemu odkopać przewo-
dy zasilające. W przypadku odkopywania systemów korzeniowych drobne 
korzenie włosowate roślin nie ulegają uszkodzeniu. 
 
VOGT Air Lance jest dostępna w trzech wariantach. Różnią się one długo-
ścią i materiałem rury lancy.

VOGT Air Lance VL 3,5

VOGT Air Lance VL 3,5 posiada element uruchamiający z zamontowaną 
rurą lancy, nasuwaną gumową osłoną i nakręcaną standardową rurą stalo-
wą z dyszą.

Dopasowane do dostawy dysze są dostępne dla różnych klas kompreso-
rów.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
 
VOGT Air Lance VL 3,5 S posiada rurę lancy z tworzywa sztucznego wzmoc-
nionego włóknami szklanymi. Służy on jako izolacja ochronna, dzięki 
czemu lancą VL 3,5 S można pracować również w pobliżu uszkodzonych 
przewodów prądowych i innych urządzeń przewodzących prąd.

Dopasowane do dostawy dysze są dostępne dla różnych klas kompreso-
rów.

Osłona gumowa
Standardowa rura 

stalowa z dyszą

Dysza

Rura lancy 
z chwytem

Rura lancy z tworzywa sztucznego wzmacnianego 
włóknem szklanym z chwytem i osłoną gumową

Element uruchamiający

Element uruchamiający
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

VOGT Air Lance VL 3,5 K stanowi wyjątkowo krótką wersję lancy VOGT. Po-
siada wszystkie właściwości lancy VOGT VL 3,5, ale jest wyposażona w bar-
dzo krótką rurę lancy i dyszę do użytkowania w wąskich przestrzeniach.

Narzędzia / komponenty

W celu dopasowania do warunków użytkowania do dyspozycji są różne 
rozszerzenia.

Elementy obsługowe lancy VOGT

1. Dźwignia uruchamiająca

Dźwignia uruchamiająca służy do uruchamiania lancy VOGT. Sprężone 
powietrze wypływa, dopóki dźwignia uruchamiająca jest wciśnięta.

2. Zawór odcinający

Poprzez częściowe otwarcie zaworu odcinającego można dopasować stru-
mień przepływu, a tym samym intensywność strumienia powietrza. Zawór 
odcinający musi być całkowicie zamknięty, dopóki VOGT Air Lance nie jest 
używana.

1

2

Wygięta rura stalowa 
z dyszą

Standardowa rura 
stalowa z dyszą

Rura przedłużająca w róż-
nych długościach

Dysza 360°

Rura przedłużająca 
z tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem 
szklanym w różnych 
długościach

Dysze w różnych wersjach

Nasadka strumieniowa

Nasadka rozpryskowa Elastyczna 
przedłużka

Osłona gumowa Dysza
Krótka rura lancy 

z chwytem
Element uru-
chamiający
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Urządzenie dodatkowe: nasadka strumieniowa VOGT

Nasadka strumieniowa VOGT stanowi uzupełnienie lancy VOGT o element 
zasysający materiał do obróbki. Jest on zasysany przez przewód wężowy 
i zostaje zmieszany z uchodzącym sprężonym powietrzem. W ten sposób 
można usunąć bez pozostałości nawet bardzo uporczywe warstwy, takie 
jak graffiti, bitum lub powłoki malarskie.

Urządzenie dodatkowe: nasadka rozpryskowa VOGT

Nasadka rozpryskowa VOGT stanowi uzupełnienie lancy VOGT o element 
zasysający ciecze. Są one zasysane przez przewód wężowy i zostają zmie-
szane z uchodzącym sprężonym powietrzem. Specjalna dysza zapewnia 
drobne rozpylenie i równomierne rozprowadzenie.

2�2 Identyfikacja urządzenia

W celu identyfikacji na urządzeniu dostępne są następujące informacje:

1. Producent

2. Rok produkcji

3. Numer seryjny 
 
 

1

32
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3 Ogólne zasady bezpieczeństwa

3�1 Podstawowe zasady

Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicz-
nym.

W przypadku usterek, błędów i zmian w zachowaniu eksploatacyjnym na-
tychmiast wyłączyć urządzenie pneumatyczne i zlecić usunięcie usterki.

3�2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

VOGT Air Lance jako urządzenie trzymane w ręce jest przeznaczona do

 � odkopywania bez uszkodzeń przewodów zasilających, korzeni drzew 
lub krzewów przy użyciu sprężonego powietrza

 � czyszczenia na sucho sprężonym powietrzem

 � czyszczenia na sucho przy użyciu materiału do obróbki w połączeniu 
z nasadką strumieniową VOGT

 � czyszczenia na mokro mieszanką powietrza i cieczy w połączeniu z na-
sadką rozpryskową VOGT

 � rozsiewania/rozpryskiwania cieczy mieszanką powietrza i cieczy w po-
łączeniu z nasadką rozpryskową VOGT

3�3 Przewidywalne nieprawidłowe użytkowanie

Zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem lub atmosferach wy-
buchowych. 

3�4 Przepisy bezpieczeństwa

Wskazówki ogólne

Do wszystkich prac z urządzeniami pneumatycznymi zapewnione musi być 
odpowiednie oświetlenie.

Zabrania się użytkowania w obszarach/atmosferach zagrożonych wybu-
chem. Takie użytkowanie może spowodować powstanie źródeł zapłonu 
w postaci iskier, gorących powierzchni itd., przez co może dojść do wybu-
chu.

Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe informacje dotyczące bez-
piecznego użytkowania i pozostałych zagrożeń, które mogą wystąpić pod-
czas użytkowania. Operator lub pracodawca operatora musi ocenić ryzyko 
specyficzne dla zaplanowanego użycia i podjąć środki w celu minimalizacji 
ryzyka i ochrony zdrowia. Zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa za-
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wartych w instrukcji.

Nie wolno zmieniać lancy VOGT. Zmiany mogą obniżyć skuteczność środ-
ków bezpieczeństwa i zwiększyć ryzyko dla operatora.

Środki ochrony osobistej

Podczas prac z urządzeniami pneumatycznymi koniecznie nosić następują-
ce środki ochrony osobistej:

 � Obuwie ochronne

 � Rękawice ochronne

 � Okulary ochronne

 � Środki ochrony twarzy

 � Środki ochrony słuchu

 � Kask ochronny (do prac nad głową)

Podczas transportu

Uważać na to, aby urządzenie pneumatyczne bezwzględnie znalazło się 
w stabilnej pozycji i było zabezpieczone przed przewróceniem się i spad-
nięciem. Do przechowywania po pracy i do transportu na dłuższych odcin-
kach używać dostępnej walizki transportowej lub podobnego pojemnika.

Podczas eksploatacji

Zablokować zasilanie sprężonym powietrzem, pozbawić ciśnienia wąż po-
wietrza i odłączyć lancę VOGT od dopływu sprężonego powietrza:

 � kiedy nie jest w użyciu.

 � przed wymianą narzędzi lub akcesoriów.

 � przed rozpoczęciem wykonywania napraw.

Głównymi powodami obrażeń na stanowisku pracy jest poślizgnięcie się, 
potknięcie się i upadek. Uważać na powierzchniach, które ze względu na 
używanie urządzenia mogą stać się śliskie oraz na niebezpieczeństwo po-
tknięcia się o wąż powietrza.

Do różnych prac używać zawsze odpowiedniego wyposażenia dodatkowe-
go w celu zapobiegania przeciążeniom ciała. Do wykonywania różnych prac 
do dyspozycji są różne długości rur lanc, wyposażenie dodatkowe i środki 
ochrony osobistej.

Lancę VOGT używać zawsze z osłoną gumową. Uszkodzone lub zużyte 
osłony gumowe natychmiast wymieniać. 
Osłony gumowe są szybko dostępne jako części zamienne (035 240).

Złącza kłowe na wężu sprężonego powietrza muszą być zamocowane za-
bezpieczeniami do węży. Zabezpieczenie do węża zapobiega uderzeniom 
końcówki węża w przypadku niezamierzonego odłączenia się sprzęgła pod 
ciśnieniem.

Po pracy koniecznie przestawić zawór odcinający lancy VOGT z powrotem 
w pozycję blokady, aby zapobiec niekontrolowanemu wypływowi sprężo-
nego powietrza.
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Zachować ostrożność w nieznanym otoczeniu eksploatacyjnym. Może za-
chodzić niebezpieczeństwo spowodowane przedmiotami, które są ukryte, 
uszkodzone lub przewodzące prąd. Standardowa VOGT Air Lance (typ 3,5 
/ 3,5 K) nie jest zaizolowana pod kątem kontaktu z elektrycznymi źródłami 
prądu! Jeśli praca wykonywana jest przy przedmiotach potencjalnie uszko-
dzonych, przewodzących prąd, używać lancy odizolowanej elektrycznie 
(typ 3,5 S). W przypadku użytkowania innego wariantu lancy VOGT obszar 
roboczy musi być wolny od przewodów lub przedmiotów uszkodzonych, 
przewodzących prąd. 

Zadbać o prawidłowe postępowanie ze sprężonym powietrzem i kompo-
nentami pneumatycznymi urządzeń pneumatycznych:

 � Nigdy nie kierować strumienia powietrza i narzędzia na siebie ani na 
inne osoby i zwierzęta.

 � Uderzające przewody wężowe mogą spowodować poważne obrażenia. 
Dlatego zawsze sprawdzić, czy węże i ich elementy mocujące nie posia-
dają uszkodzeń i nie odłączyły się.

 � Zadbać o to, aby podane ciśnienie robocze nie zostało przekroczone.

 � Nigdy nie przenosić ani nie ciągnąć lancy VOGT za przewód wężowy.

W przypadku użycia nasadki strumieniowej VOGT

Podczas prac z nasadką strumieniową VOGT stosować odpowiednie środki 
ochrony osobistej. Zaliczają się do nich środki ochrony twarzy, oczu i dróg 
oddechowych, rękawice ochronne, obuwie ochronne oraz chroniąca przed 
uderzeniem odzież, która zasłania ramiona i korpus.

Właściwe w konkretnej sytuacji środki ochrony osobistej muszą zostać 
określone przez użytkownika/właściciela lancy w zależności od rodzaju 
obróbki i udostępnione operatorowi lancy/osobie obsługującej lancę.

Dla Niemiec: 
W przepisach DGUV 100-500 „Użytkowanie środków roboczych” w roz-
dziale 2.24 „Prace z urządzeniami strumieniowymi (prace strumieniowe)” 
zdefiniowano wymagane środki ochrony osobistej w zależności od rodzaju 
obróbki strumieniowej.

W przypadku użycia nasadki rozpryskowej VOGT

Podczas prac z nasadką rozpryskową VOGT stosować odpowiednie środki 
ochrony osobistej. Zaliczają się do nich środki ochrony twarzy, oczu i dróg 
oddechowych, rękawice ochronne, obuwie ochronne oraz chroniąca przed 
uderzeniem odzież, która zasłania ramiona i korpus.

Właściwe w konkretnej sytuacji środki ochrony osobistej muszą zostać 
określone przez użytkownika/właściciela lancy w zależności od rozpryski-
wanego środka i udostępnione operatorowi lancy/osobie obsługującej 
lancę.
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3�5 Pozostałe zagrożenia

Hałas
W przypadku niestosowania odpowiednich środków ochrony słuchu wyso-
ki poziom hałasu może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu i innych 
problemów, np. szumów usznych (dzwonienie, świszczenie, gwizdanie lub 
brzęczenie w uszach). Użytkownik musi wykonać ocenę ryzyka w odniesie-
niu do tych zagrożeń i podjąć środki w celu zmniejszenia hałasu i ochrony 
zdrowia. Przestrzegać następujących punktów:

 � Użytkować i poddawać konserwacji lancę VOGT zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w instrukcji.

 � Zadbać o dodatkową redukcję hałasu na stanowisku pracy.

 � Używać środków ochrony słuchu zgodnie z wytycznymi pracodawcy i/
lub zgodnie z przepisami BHP.

Pyły / opary
Podczas użytkowania lancy do czyszczenia na sucho / strumieniowej 
obróbki piaskiem do otoczenia w miejscu użytkowania / wokół oczyszcza-
nych przedmiotów uwalniane mogą być substancje nieznacznie trujące 
(szkodliwe dla zdrowia), trujące, bardzo trujące, rakotwórcze, teratogenne 
lub mutagenne. Użytkownik musi przeprowadzić ocenę ryzyka w odniesie-
niu do tych zagrożeń i podjąć środki w celu powstrzymania powstawania 
substancji szkodliwych, wyłapania ich i odprowadzenia i/lub udostępnienia 
środków ochrony osobistej. Przestrzegać następujących punktów:

 � W ocenie ryzyka uwzględnione muszą zostać pyły powstające podczas 
użytkowania i pyły ewentualnie występujące, wzbijane w powietrze.

 � Jeśli powstają pyły i opary, głównym zadaniem jest kontrolowanie ich 
w miejscu uwalania.

 � Użytkować i poddawać konserwacji lancę VOGT zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w instrukcji.

 � Przestrzegać kart charakterystyki używanych materiałów eksploatacyj-
nych.

 � Używać środków ochrony dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi 
pracodawcy i/lub zgodnie z przepisami BHP.

Przedmioty wyrzucane 
w powietrze

Podczas pracy w powietrze wyrzucone mogą zostać przedmioty, pył, mate-
riały, niezamocowane obrabiane przedmioty lub sama VOGT Air Lance:

 � Zadbać o to, aby element konstrukcyjny poddawany obróbce lub obra-
biany przedmiot był bezpiecznie zamocowany.

 � Zawsze używać odpornych na uderzenia środków ochrony oczu. Sto-
pień ochrony powinien być poddany ocenie dla każdego użycia osob-
no�

 � Podczas wykonywania prac nad głową nosić kask ochronny.

 � Ocenić ryzyko również dla innych osób w otoczeniu miejsca użytkowa-
nia i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.
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3�6 Kwalifikacje pracowników

Operator posiada następujące kwalifikacje:

 � Jest pełnoletni i posiada nieograniczoną sprawność fizyczną i umysło-
wą oraz fizycznie musi być w stanie obsługiwać urządzenie tej wielko-
ści, masy i mocy.

 � Ze zrozumieniem przeczytał zasady bezpieczeństwa oraz fragmenty 
instrukcji eksploatacji istotne pod kątem obsługi i przestrzega tych 
wytycznych.

Upoważniony pracownik ds. konserwacji posiada następujące kwalifikacje:

 � Jest pełnoletni i posiada nieograniczoną sprawność fizyczną i umysło-
wą.

 � Ze zrozumieniem przeczytał zasady bezpieczeństwa oraz fragmenty 
instrukcji eksploatacji istotne pod kątem prac konserwacyjnych i prze-
strzega tych wytycznych.

 � Zna koncepcje bezpieczeństwa i zasady bezpieczeństwa w zakresie 
pneumatyki.

 � Potrafi rozpoznać potencjalne zagrożenia w zakresie pneumatyki i po-
przez bezpieczne działanie potrafi zapobiec obrażeniom osób i szko-
dom rzeczowym.

 � Posiada wykształcenie i uprawnienia, które umożliwiają bezpieczne 
przeprowadzenie prac konserwacyjnych tych urządzeń pneumatycz-
nych.

3�7 Naklejka ostrzegawcza

Na elemencie uruchamiającym urządzeń pneumatycznych znajduje się 
następująca naklejka:

Naklejka musi być zawsze dostępna w czytelnym stanie. Natychmiast wy-
mieniać naklejki, które odpadły, zostały uszkodzone lub stały się nieczytelne! 
Naklejki można zamówić jako części zamienne.

Symbol Znaczenie
1 Używać środków ochrony słuchu
2 Używać środków ochrony stóp
3 Przestrzegać instrukcji
4 Używać środków ochrony rąk
5 Używać środków ochrony oczu

1 2 3 4 5
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4 Transport

Urządzenia pneumatyczne VOGT przenosi się na miejsce użytkowania. 
Zaleca się wykorzystanie do tego celu dostępnej jako wyposażenie dodat-
kowe walizki transportowej VOGT lub porównywalnej pomocy transporto-
wej. Walizka transportowa zapewnia miejsce na urządzenie pneumatyczne, 
najważniejsze akcesoria, instrukcję eksploatacji i w razie potrzeby inne 
dokumenty.

Podczas transportu pojazdem zadbać o to, aby urządzenie pneumatyczne 
VOGT zostało zabezpieczone przed ześlizgnięciem się, upadkiem, prze-
taczaniem się i spadnięciem. Używana walizka transportowa musi być 
bezwzględnie dobrze zamknięta.

WSKAZÓWKA: VOGT Air Lance VL 3,5 S dostarczana jest bez walizki trans-
portowej.
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5 Uruchamianie

Przed rozpoczęciem pracy z lancą VOGT trzeba złożyć ją i połączyć z odpo-
wiednim źródłem zasilania sprężonym powietrzem.

5�1 Montaż lancy VOGT

Przed rozpoczęciem pracy trzeba zmontować lancę VOGT. Dokładny spo-
sób postępowania różni się w zależności od typu lancy VOGT:

Wyrzucone w powietrze części lub niezamierzone 
uruchomienie!

Poważne obrażenia ciała!

 ¾ Przed rozpoczęciem montażu lub wymiany na-
rzędzi / komponentów zamknąć zawór odcinający 
lancy VOGT.

 ¾ Sprawdzić prawidłowe osadzenie połączeń śrubo-
wych.

VL 3,5 oraz VL 3,5 K
1. Nasunąć osłonę gumową na rurę lancy.

2. Nakręcić (w zależności od celu zastosowania i wyposażenia):

 − standardową rurę strumieniową z dyszą na rurę lancy.
 − wygiętą rurę strumieniową z dyszą na rurę lancy.
 − dyszę na rurę lancy.
 − rurę przedłużającą z nakręconą dyszą na rurę lancy.

 

VL 3,5 S
1.  Nakręcić (w zależności od celu zastosowania i wyposażenia):

 − standardową rurę strumieniową z dyszą na rurę lancy.
 − wygiętą rurę strumieniową z dyszą na rurę lancy.
 − dyszę na rurę lancy.
 − rurę przedłużającą z nakręconą dyszą na rurę lancy.

 

OSTRZEŻENIE
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5�2 Montaż lancy VOGT z nasadką strumieniową VOGT

W przypadku użycia nasadki strumieniowej VOGT zadbać o to, aby materiał 
do obróbki był suchy i bez grudek. Wilgotny materiał do obróbki zlepia się 
w grudki i często powoduje usterki eksploatacyjne. Maksymalna ziarnistość 
1,5 mm.

W celu montażu lancy VOGT z nasadką strumieniową VOGT postępować 
w następujący sposób:

1. Nasunąć osłonę gumową na rurę lancy.

2. Nakręcić nasadkę strumieniową VOGT na rurę lancy.

3. Wetknąć rurę ssawną z wężem ssawnym w materiał do obróbki.

5�3 Montaż lancy VOGT z nasadką rozpryskową VOGT 

W celu montażu lancy VOGT z nasadką rozpryskową VOGT postępować 
w następujący sposób:

1. Nasunąć osłonę gumową na rurę lancy.

2. Nakręcić nasadkę rozpryskową VOGT na rurę lancy.

3. Wetknąć rurę ssawną z wężem ssawnym w zbiornik cieczy.

5�4 Tworzenie zasilania sprężonym powietrzem

Zasilanie sprężonym powietrzem (np. z kompresora) musi spełniać nastę-
pujące warunki:

 � Wyłącznie sprężone powietrze, które jest nienaolejone i nie zawiera 
kondensatu. W razie potrzeby użyć jednostki do przygotowywania 
sprężonego powietrza.

 � Zakres ciśnienia roboczego od 3 do 10 barów (43–145 psi). 
Dla różnych obrabianych materiałów zalecane są różne ciśnienia robo-
cze. Ogólnie obowiązuje zasada, że im mniejszy opór materiału, tym 
niższe zalecane ciśnienie robocze.

 � Rzeczywista dostarczana ilość co najmniej 2500 l/min do 3400 l/min 
(standard). W przypadku innej dostarczanej ilości użyta musi zostać 
odpowiednia dysza.

 



Uruchamianie

18
Zastrzegamy prawo do zmian

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

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

VL Tłumaczenie oryginału instrukcji obsługi Wydanie PL 2022/06

Podłączanie zasilania sprężonym powietrzem

Lancę VOGT podłącza się do zasilania sprężonym powietrzem w następują-
cy sposób:

1. Zabezpieczyć złącze zabezpieczeniem do węża (I91 011).

2. Sprawdzić, czy zawór odcinający lancy VOGT jest zamknięty.

3. Połączyć układ zasilania sprężonym powietrzem (np. kompresor) i ele-
ment uruchamiający pasującym wężem. Zadbać zwłaszcza o prawidło-
we osadzenie złączy kłowych. Potrzebny jest wąż powietrza zasilające-
go o średnicy wewnętrznej co najmniej 3/4 cala.

4. Otworzyć dopływ sprężonego powietrza układu zasilania sprężonym 
powietrzem.

5. Sprawdzić węże i złącza pod kątem szczelności. W razie nieszczelności 
przerwać dopływ sprężonego powietrza i natychmiast wymienić wąż!

Wybór ciśnienia roboczego

Ciśnienie robocze ustawia się bezpośrednio na układzie zasilania sprę-
żonym powietrzem lub za pomocą pośrednio podłączonego regulatora 
ciśnienia (Z 410).
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6 Bezpieczne użytkowanie

Urządzenia pneumatyczne VOGT umożliwiają szybki i oszczędzający siły 
sposób pracy. Urządzenia pneumatyczne dużej mocy z zasady wiążą się 
jednak z zagrożeniami. W celu bezpiecznego użytkowania urządzeń pneu-
matycznych przestrzegać danych zamieszczonych w rozdziale 3 „Ogólne 
zasady bezpieczeństwa” i następujących wskazówek.

Wskazówki ogólne
Podczas pracy trzymać lancę VOGT zawsze obiema rękami, jedną ręką za 
chwyt rury lancy, a drugą ręką za element uruchamiający.

W celu wykonania pracy lancą VOGT przyjąć wygodną pozycję, zadbać 
o pewne trzymanie i unikać niekorzystnych pozycji lub takich, w których 
jest trudno utrzymać równowagę. Podczas długo trwających prac należy 
zmieniać pozycję ciała, co może pomóc uniknąć niedogodności i zmęcze-
nia�

Podczas użytkowania urządzenia dłonie operatora mogą być narażone na 
zagrożenia, takie jak uderzenia, rany cięte, otarcia, zimno i ciepło. W celu 
ochrony dłoni zakładać odpowiednie rękawice.

Operatorzy fizycznie muszą być w stanie obsługiwać urządzenie tej wielko-
ści, masy i mocy.

Jeśli zasilanie sprężonym powietrzem zostanie nieoczekiwanie przerwane, 
natychmiast puścić dźwignię uruchamiającą.

Jeśli pojawią się objawy, takie jak np. dłuższe złe samopoczucie, dolegliwo-
ści, pulsowanie, ból, mrowienie, odrętwienie, pieczenie lub sztywność, nie 
wolno ignorować tych oznak ostrzegawczych. Przerwać pracę, poinformo-
wać pracodawcę i skonsultować się z lekarzem.

Przerwa w pracy
W przypadku przerw w pracy przestrzegać następujących punktów:

 � Przed odłożeniem urządzenia pneumatycznego zamknąć zawór odci-
nający, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia.

 � Zadbać o to, aby urządzenie pneumatyczne leżało / stało stabilnie, nie 
mogło przewrócić się ani spaść.

Kończenie pracy
Po zakończeniu pracy przestrzegać następujących punktów:

 � Odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem.

 � Poprzez naciśnięcie dźwigni uruchamiającej usunąć powietrze resztko-
we z węża.

 � Zamknąć zawór odcinający i odłączyć pozbawiony ciśnienia wąż.
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Obsługa lancy VOGT

Wysoką moc można osiągnąć tylko wtedy, gdy powietrze z kompresora 
jest prawidłowo dozowane i technika obsługi lancy VOGT jest prawidłowa. 
Niezwykle ważny jest kąt, pod którym VOGT Air Lance jest stosowana. Jeśli 
kąt jest za mały, strumień powietrza ześlizguje się po powierzchni i nie wy-
twarza mocy roboczej. Zaleca się kąt co najmniej 60°; a optymalnym kątem 
jest 90°.

VOGT Air Lance bardzo skutecznie obrabia stały materiał ruchami okręż-
nymi. Ważne jest, aby zrywane powierzchnie były utrzymywane w stanie 
wolnym od luźnego materiału.

1. Otworzyć zawór odcinający.

2. Delikatnie przyłożyć lancę VOGT do materiału. Nawet odległość powy-
żej dwóch centymetrów od obrabianego obiektu sprawia, że strumień 
powietrza jest nieskuteczny.

3. Włączyć dźwignię uruchamiającą ręką. W żadnym przypadku nie wolno 
blokować jej elementami pomocniczymi.

4. Wyregulować wydobywającą się ilość powietrza na zaworze odcinają-
cym.

5. W przypadku zmiany pozycji lub zakończenia pracy, od razu zwolnić 
dźwignię uruchamiającą.
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7 Pielęgnacja

Należy pamiętać, że małe błędy mogą stać się dużymi błędami, jeśli nie zo-
staną usunięte odpowiednio wcześnie. Z tego powodu należy natychmiast 
usuwać każdy wykryty błąd lub skontaktować się z serwisem klienta VOGT.

Czyszczenie
 � Czyścić urządzenie pneumatyczne VOGT, wąż i inne akcesoria suchą 

lub nasączoną olejem czystą ścierką.

 � Urządzenie pneumatyczne VOGT należy przechowywać w miarę moż-
liwości w przeznaczonej do tego walizce transportowej VOGT. Zawsze 
należy przechowywać je w suchym i w miarę możliwości niezapylonym 
miejscu.
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8 Pomoc w przypadku usterek

8�1 Postępowanie w przypadku usterek lub błędów

Usterki, niezależnie od ich rodzaju, usuwać od razu w celu uniknięcia więk-
szych uszkodzeń urządzenia pneumatycznego VOGT.

W razie wystąpienia błędów niezwłocznie odłączyć urządzenie pneuma-
tyczne VOGT od zasilania sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem 
diagnozowania błędów i usterek ponownie sprawdzić, czy urządzenie jest 
pozbawione ciśnienia.

8�2 Usuwanie usterek

Błąd Możliwa przyczyna Naprawa

VOGT Air 
Lance nie 
uruchamia się 
po naciśnięciu 
dźwigni uru-
chamiającej.

Zawór odcinający jeszcze 
zamknięty.

 � Otworzyć zawór odcinający.

Zawór lub zestaw uszczel-
niający wadliwy lub zanie-
czyszczony.

 � Kilka razy nacisnąć dźwignię uruchamiającą 
i z powrotem zwolnić.

 � Jeśli usterki nie udało się usunąć w ten sposób, 
zlecić naprawę specjalistycznemu warsztatowi lub 
producentowi.

VOGT Air Lan-
ce nie wyłącza 
się.

Zamontowana zużyta lub 
nieodpowiednia dysza.

 � Wymiana rury stalowej.

Zawór lub zestaw uszczel-
niający wadliwy lub zanie-
czyszczony.

 � Kilka razy nacisnąć dźwignię uruchamiającą 
i z powrotem zwolnić.

 � Jeśli usterki nie udało się usunąć w ten sposób, 
zlecić naprawę specjalistycznemu warsztatowi lub 
producentowi.

Nie można 
usunąć / roz-
pulchnić ziemi

Moc kompresora za niska.  � Użyć kompresora o wyższej mocy.

Zamontowana nieodpo-
wiednia dysza.

 � Wybrać dyszę pasującą do mocy kompresora 
(patrz rozdział 10 „Dane techniczne”).

Ziemia za sucha.  � Nawilżyć ziemię.

Nasadka 
strumieniowa 
VOGT jest 
zapchana.

Materiał do obróbki jest 
wilgotny, zbija się w grud-
ki.

 � Rozłożyć i wyczyścić nasadkę strumieniową 
VOGT�

 � Użyć kompresora z suchym powietrzem i suche-
go materiału do obróbki.

Zastosowano nieprawidło-
wy materiał do obróbki.

 � Wymiana materiału do obróbki i czyszczenie 
nasadki strumieniowej wraz z przewodem wężo-
wym.
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9 Wyłączanie z eksploatacji i utylizacja

Uszkodzone i nienadające się do naprawy elementy muszą zostać ekolo-
gicznie zutylizowane przy przestrzeganiu postanowień ustawowych.

Posegregować wszystkie komponenty według następujących klas i przeka-
zać je do recyklingu:

 � Metale i stopy

 � Aluminium

 � Miedź

 � Stal

 � Stal szlachetna

 � Tworzywa sztuczne

 � Guma

 � Opakowanie

 � Drewno

Informacji na temat ekologicznych sposobów utylizacji udzielają lokalne 
urzędy komunalne lub specjalistyczne zakłady utylizacji.
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10 Technical specifications

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

Technical specifications for VOGT Air Lance VL 3�5/VL 3�5 K/VL 3�5 S

Type VL 3�5 VL 3�5 K VL 3�5 S

Total Length 130 cm 
(51�2“)

47 cm 
(18�5“)

132 cm 
(52�0“)

Weight* 3.9 kg 
(8.6 lb)

3.0 kg 
(6.6 lb)

2.9 kg 
(6.4 lb)

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

Designation Value / Unit

Operating medium Air

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

Evaluated sound 
output level LWA

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

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

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

Inner hose diameter At least 3/4”

Compressor/nozzle allocation

Compressor output Nozzle

2.5 – 3.5 m³/min Standard jet tube with nozzle

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

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

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

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

11�1 Service addresses

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
95466 Weidenberg 
Germany

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

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12�1 Spare parts list for actuating element

 

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

2 Handle recess for actuating element

3 Engaging lever with bolt

4 Safety sticker VL

5 Valve with O-ring

6 Seal with spring washer

7 Spring

8 Tension fitting

9 Stop cock 

10 Claw coupling with rubber ring

11 Rubber ring for claw coupling

12 Hose connection protection (not shown)

Item-No�
035 100

035 101

035 102

890 050

035 103

035 104

035 105

035 106

035 180

035 190

991 014

I91 011

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1
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12�2 Spare parts list for lance tubes
1

7

9

2

8

11

12
13

35 5

5

5

5

5

4

4

6

6

10

6 4

8

Item-No�
035 200

035 230

035 250

035 240

035 220

035 210

035 200-24

035 233-1

035 233-2

035 233-3

035 233-4

035 232

035 260

035 270-30

035 270-50

035 270-100

035 270-200

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

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

3 Brass tip for standard jet tube

4 Rubber protection cap

5 Sealing ring

6 Lance tube handle

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

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

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

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

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

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

10 Curved jet tube with nozzle

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

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

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

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

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

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

3 Screw joint for lance tube

4 Nozzle body

5 Jet nozzle

6 O-ring for nozzle

7 Screw joint

8 Spray nozzle

9 Shut-off valve for spray attachment

10 Hose clamps, 2 pieces

11 Suction hose, 5 m

12 Suction tube, 50 cm

Item-No�
035 500

035 700

035 510

035 520

035 550

035 532

035 530

035 590

035 521

035 570

035 560

035 580

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

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

13 Flexible extension, 500 cm

Item-No�
035 271-100

035 271-200

035 275-500

1

2

310

10

11

3

12

4

4

9

5

8

6

6

7

7

Sandblasting unit

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

Hammer

TurboSpade

Soil Aerator
Air Injector

Other VOGT products for professional use

The powerful air hammer for demolition 
and renovations

The lightweight spade for heavy duty 
use

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

Bayreuth

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

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


