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1 Over deze handleiding

Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt of als u 
andere werkzaamheden aan het apparaat moet uitvoeren, moet u deze 
handleiding lezen.

Lees vooral hoofdstuk 3 „Algemene veiligheidsvoorschriften“.

1�1 Algemeen

Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel om u vertrouwd te maken met 
het apparaat en om het te gebruiken voor het beoogde doel. 
De handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige en juiste bedie-
ning van het apparaat.

De handleiding moet

 � worden gelezen en gebruikt door elke persoon die belast is met werk-
zaamheden met het persluchtgereedschap.

 � zodanig worden bewaard dat deze te allen tijde voor alle gebruikers 
toegankelijk is. Het wordt aanbevolen om de handleiding in de trans-
portkoffer	van	het	persluchtgereedschap	mee	te	nemen.

 � bij het doorgeven van het persluchtgereedschap aan derden samen 
met alle noodzakelijke documentatie worden geleverd.

Het volgen van de instructies in de handleiding zal u helpen om:

 � gevaren te vermijden.

 � reparatiekosten en stilstandtijden te verminderen.

 � de betrouwbaarheid en de levensduur van het apparaat te verhogen.

Naast deze handleiding moeten ook de in het land van gebruik en op de 
plaats van gebruik geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen 
en ter bescherming van het milieu in acht worden genomen.

Geldigheid van de hand-
leiding

Deze handleiding geldt voor de volgende persluchtgereedschappen:

 � 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 Gebruikte tekens en symbolen

Instructies zijn onderverdeeld in:

 � stappen

 � toepassingstips voor optimaal gebruik

Elke informatie is gemarkeerd met een symbool:

Symbool Betekenis

1.

2.

3.

Stappen: Deze stappen zijn genummerd en moeten in de 
opgegeven volgorde worden uitgevoerd.

OPMERKING Toepassingstip: Aanvullende informatie voor een opti-
maal gebruik van het product.

1�3 Opbouw van de waarschuwingen

Signaal-
woord

Gebruik bij ��� Mogelijke gevolgen als de 
waarschuwing niet in acht 
wordt genomen:

GEVAAR Persoonlijk letsel 
(acuut gevaar)

Dood of ernstig letsel!

WAAR-
SCHUWING

Persoonlijk letsel 
(evt. gevaarlijke situatie)

Dood of ernstig letsel!

OPGEPAST Persoonlijk letsel Licht of minimaal letsel!

OPGELET Materiële schade Schade aan het apparaat en 
in de omgeving

De waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:

 � waarschuwingsbord met signaalwoord volgens waarschuwingsniveau

 � soort gevaar (beschrijving van het gevaar)

 � gevolgen van het gevaar (beschrijving van de gevolgen van het gevaar)

 � veiligheid (maatregelen om het gevaar te voorkomen)

Soort gevaar

Gevolgen van het gevaar

 ¾ Veiligheid

GEVAAR
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2 Componenten en werktuigen

2�1 Systeemcomponenten en werktuigen

De VOGT Air Lance blaast een versnelde luchtstroom met een verhoogde 
snelheid uit. Hij wordt gebruikt voor:

 � snelle,	effectieve	blootlegging	van	wortels	en	toevoerleidingen.

 � poriediepe reiniging zonder gebruik van water.

De luchtstroom is krachtig genoeg om gemakkelijk toevoerleidingen bloot 
te	leggen.	Bij	het	blootleggen	van	wortels	worden	de	fijne	haarwortels	van	
planten niet beschadigd. 
 
De VOGT Air Lance is verkrijgbaar in drie varianten. Zij verschillen in lengte 
en materiaal van de lanspijp.

VOGT Air Lance VL 3,5

De VOGT Air Lance VL 3,5 heeft een bedieningselement met gemonteerde 
lanspijp, opsteekbare rubberen beschermkap en opschroefbare standaard 
straalbuis met mondstuk.

Voor verschillende compressorklassen zijn mondstukken verkrijgbaar die 
zijn aangepast aan de capaciteit.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
De VOGT Air Lance VL 3,5 S heeft een lanspijp van glasvezelversterkte 
kunststof. Deze fungeert als een beschermende isolatie, zodat de VL 3,5 S 
ook kan worden gebruikt in de nabijheid van beschadigde hoogspannings-
kabels en andere apparatuur onder spanning.

Voor verschillende compressorklassen zijn mondstukken verkrijgbaar die 
zijn aangepast aan de capaciteit.

rubberen be-
schermkap

standaard straal-
buis met mondstuk

lanspijp met 
handvat

bedieningselement

mondstuk
GFK-lanspijp met handvat en rubberen 

beschermkap
bedieningselement
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

 
De VOGT Air Lance VL 3,5 K is een bijzonder korte versie van de VOGT Air 
Lance. Hij heeft alle kenmerken van de VOGT Air Lance VL 3.5, maar is 
uitgerust met een bijzonder korte lanspijp en mondstuk voor gebruik in 
kleine ruimtes.

Werktuig/componenten

Er zijn verschillende uitbreidingen beschikbaar voor aanpassing aan de 
werkomgeving.

Bedieningselementen van de VOGT Air Lance

1. Bedieningshendel

Met de bedieningshendel wordt de VOGT Air Lance gestart. De perslucht 
stroomt naar buiten zolang de bedieningshendel wordt ingedrukt.

2. Afsluitkraan

Het debiet en dus de intensiteit van de luchtstraal kan worden aangepast 
door de afsluitkraan gedeeltelijk te openen. De afsluitkraan moet volledig 
gesloten zijn zolang de lans niet in gebruik is.

 

rubberen be-
schermkap

mond-
stuk

lanspijp kort  
met handvat

bedienings-
element

1

2

gebogen straalbuis 
met mondstuk

standaard straalbuis 
met mondstuk

verlengbuis in verschillen-
de lengtes

360° mondstuk

GFK- verlengbuis in ver-
schillende lengtes

mondstukken in verschil-
lende uitvoeringen

straalopzetstuk

sproeiopzetstuk

flexibele 
verlenging
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Extra apparaat VOGT straalopzetstuk

Het VOGT straalopzetstuk vult de VOGT Air Lance aan met een aanzuigin-
richting voor straalgoed. Dit wordt via een slangleiding aangezogen en 
vermengd met de ontsnappende perslucht. Op die manier kunnen zelfs 
uiterst	hardnekkige	coatings	zoals	graffiti,	bitumen	of	verf	worden	verwij-
derd zonder resten achter te laten.

Extra apparaat VOGT sproeiopzetstuk

Het VOGT sproeiopzetstuk vult de VOGT Air Lance aan met een aanzuigin-
richting	voor	vloeistoffen.	Deze	worden	via	een	slangleiding	aangezogen	
en vermengd met de ontsnappende perslucht. Een speciaal mondstuk 
zorgt	voor	een	fijne	verstuiving	en	een	gelijkmatige	verdeling.

2�2 Identificatie	van	uw	apparaat

Aan de hand van de volgende informatie kan het apparaat worden geïden-
tificeerd:

1. fabrikant

2. bouwjaar

3. serienummer 
 
 

1

32
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3 Algemene veiligheidsvoorschriften

3�1 Principes

Het apparaat mag alleen in technisch perfecte staat worden gebruikt.

Bij storingen, fouten of veranderingen in de prestaties tijdens het gebruik 
moet het persluchtgereedschap onmiddellijk worden stilgelegd en moet 
de storing worden verholpen.

3�2 Beoogd gebruik

De VOGT Air Lance is ontworpen als een hand-held apparaat voor

 � het schadevrij vrijleggen van toevoerleidingen, boom- of struikwortels 
door middel van perslucht

 � het droog reinigen met perslucht

 � het droog reinigen met straalgoed in combinatie met VOGT straalop-
zetstuk

 � het nat reinigen door middel van lucht-vloeistofmengsel in combinatie 
met VOGT sproeiopzetstuk

 � het	opbrengen/vernevelen	van	vloeistoffen	door	middel	van	lucht-
-vloeistofmengsel in combinatie met VOGT sproeiopzetstuk

3�3 Voorzienbaar misbruik

Gebruik in een explosieve zone of in een explosieve omgeving. 

3�4 Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

Voor alle werkzaamheden met de persluchtgereedschappen moet voor 
voldoende verlichting worden gezorgd.

Het gebruik in explosieve zones / in een explosieve omgeving is verboden. 
Het gebruik ervan kan leiden tot ontstekingsbronnen in de vorm van von-
ken, hete oppervlakken, enz. die een explosie kunnen veroorzaken.

De handleiding bevat basisinformatie over een veilig gebruik en de restri-
sico's die tijdens het gebruik kunnen optreden. De gebruiker of de werkge-
ver	van	de	gebruiker	moet	de	specifieke	risico's	voor	het	geplande	gebruik	
evalueren en maatregelen nemen om de risico's te beperken en de ge-
zondheid te beschermen. De veiligheidsvoorschriften in de handleiding 
moeten tijdens het gebruik altijd in acht worden genomen.
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De VOGT Air Lance mag niet worden gewijzigd. Veranderingen kunnen de 
effectiviteit	van	de	veiligheidsmaatregelen	verminderen	en	de	risico's	voor	
de bediener vergroten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens de werkzaamheden met de persluchtgereedschappen moeten 
altijd de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen:

 � veiligheidsschoenen

 � veiligheidshandschoenen

 � veiligheidsbril

 � gelaatbescherming

 � gehoorbescherming

 � veiligheidshelm (bij werkzaamheden boven het hoofd)

Tijdens het transport

Zorg ervoor dat het persluchtgereedschap altijd in een stabiele positie 
staat en beschermd is tegen omvallen en neervallen. Gebruik de trans-
portkoffer	of	een	vergelijkbare	container	voor	opslag	na	het	werk	en	voor	
transport over langere afstanden.

Tijdens de werking

De persluchttoevoer moet worden afgesloten, de luchtslang moet dru-
kloos worden gemaakt en de VOGT Air Lance moet worden losgekoppeld 
van de persluchttoevoer:

 � als hij niet in gebruik is.

 � voor het vervangen van werktuigen of accessoires.

 � voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

Uitglijden, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwon-
dingen op de werkplek. Houd er rekening mee dat oppervlakken door het 
gebruik van de machine glad kunnen zijn en dat de luchtslang een potenti-
eel struikelgevaar is.

Gebruik voor verschillende werkzaamheden altijd geschikte accessoires 
om overbelasting van het lichaam te voorkomen. Voor diverse werkzaam-
heden zijn verschillende lengtes lanspijpen, accessoires en persoonlijke 
beschermingsmiddelen verkrijgbaar.

Gebruik de VOGT Air Lance altijd met de rubberen beschermkap. Bescha-
digde of versleten rubberen beschermkappen moeten onmiddellijk wor-
den vervangen. 
Rubberen beschermkappen zijn op korte termijn beschikbaar als reserve-
onderdelen (035 240).

Klauwkoppelingen op de persluchtslang moeten worden vastgezet met 
slangklemmen. De slangklem voorkomt dat het slanguiteinde gaat zwiepen 
als de koppeling onbedoeld onder druk wordt losgelaten.

Breng de afsluitkraan van de VOGT Air Lance na de werkzaamheden 
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steeds terug in de vergrendelingspositie om een ongecontroleerde pers-
luchtstroom te voorkomen.

Ga in een onbekende omgeving voorzichtig te werk. Er kunnen gevaren 
zijn door verborgen, beschadigde of onder spanning staande voorwerpen. 
De "standaard lans" (type 3,5 / 3,5 K) is niet geïsoleerd tegen contact met 
elektrische stroombronnen! Gebruik de spanningsgeïsoleerde lans (type 
3.5 S) indien beschadigde, stroomvoerende voorwerpen te verwachten 
zijn. Bij gebruik van een andere variant van de VOGT Air Lance moet de 
werkruimte vrij zijn van beschadigde stroomdraden of voorwerpen. 

Zorg ervoor dat de perslucht en de pneumatische componenten van de 
persluchtgereedschappen op de juiste manier worden behandeld:

 � Richt de luchtstroom en het werktuig nooit op jezelf of op andere men-
sen of dieren.

 � Rondslingerende slangleidingen kunnen ernstige verwondingen ver-
oorzaken. Controleer daarom altijd of de slangen en hun bevestigingen 
onbeschadigd zijn en niet zijn losgekomen.

 � Zorg ervoor dat de opgegeven bedrijfsdruk niet wordt overschreden.

 � Draag of trek de VOGT Air Lance nooit aan de slang. 

Bij gebruik van het VOGT straalopzetstuk

Gebruik bij werkzaamheden met het VOGT straalopzetstuk de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Daartoe behoren bescherming van 
gelaat, ogen en ademhalingswegen, veiligheidshandschoenen, bescher-
mende schoenen en tegen stoten beschermende kleding voor schouders 
en lichaam.

De daadwerkelijk geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
afhankelijk van de straalmethode en moeten door de bediener/gebruiker 
van de lans worden vastgesteld en ter beschikking van de bediener/gebrui-
ker van de lans worden gesteld.

Voor Duitsland: 
DGUV Regel 100-500 "Bediening van arbeidsmiddelen", hoofdstuk 2.24 
"Werken	met	straalapparatuur	(straalwerkzaamheden)"	definieert	de	ver-
eiste PBM's afhankelijk van de straalmethode.

Bij gebruik van het VOGT sproeiopzetstuk

Gebruik bij werkzaamheden met het VOGT sproeiopzetstuk de juiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Daartoe behoren bescherming van 
gelaat, ogen en ademhalingswegen, veiligheidshandschoenen, bescher-
mende schoenen en tegen stoten beschermende kleding voor schouders 
en lichaam.

De daadwerkelijk geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
afhankelijk van het sproeimedium en moeten door de bediener/gebruiker 
van de lans worden vastgesteld en ter beschikking van de bediener/gebrui-
ker van de lans worden gesteld.
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3�5 Restrisico's

Lawaai
Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan permanente gehoorbescha-
diging	en	andere	problemen	zoals	tinnitus	(rinkelen,	suizen,	fluiten	of	
zoemen in het oor) veroorzaken als er onvoldoende gehoorbescherming 
wordt gedragen. De exploitant moet een risicobeoordeling uitvoeren met 
betrekking tot deze gevaren en maatregelen nemen om het lawaai te ver-
minderen en de gezondheid te beschermen. Neem de volgende punten in 
acht:

 � De VOGT Air Lance moet worden bediend en onderhouden volgens de 
aanbevelingen in de handleiding.

 � Besteed aandacht aan extra geluidsreductie op de werkplek.

 � Gebruik gehoorbescherming volgens de instructies van uw werkgever 
en/of volgens de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het 
werk.

Stof / dampen
Bij het gebruik van de lans voor chemisch reinigen / zandstralen kunnen 
laag-giftige (schadelijk voor de gezondheid), giftige, zeer giftige, kankerver-
wekkende,	vruchtbeschadigende	of	mutagene	stoffen	in	de	werkomgeving	
/ op de te reinigen voorwerpen vrijkomen. De exploitant moet een risico-
beoordeling uitvoeren met betrekking tot deze gevaren en maatregelen 
nemen	om	schadelijke	stoffen	te	voorkomen,	op	te	vangen	en	te	lozen	en/
of persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Neem de 
volgende punten in acht:

 � Bij de risicobeoordeling moet rekening worden gehouden met het stof 
dat tijdens het gebruik ontstaat en het stof dat kan worden opgewer-
veld.

 � Als er stof of dampen ontstaan, is de belangrijkste taak om deze te 
controleren op de plaats waar ze vrijkomen.

 � De VOGT Air Lance moet worden bediend en onderhouden volgens de 
aanbevelingen in de handleiding.

 � Neem	de	veiligheidsinformatiebladen	van	de	gebruikte	stoffen	in	acht.

 � Gebruik beschermende ademhalingsapparatuur volgens de instructies 
van uw werkgever en/of volgens de voorschriften voor veiligheid en 
gezondheid op het werk.

Wegslingeren van  
objecten

Tijdens het werk kunnen voorwerpen, stof, materialen, losse werkstukken 
of de lans zelf worden weggeslingerd:

 � Er moet voor worden gezorgd dat een te bewerken onderdeel of werk-
stuk veilig wordt vastgezet.

 � Gebruik altijd een stootvaste oogbescherming. De beschermingsgraad 
moet voor elke toepassing afzonderlijk worden geëvalueerd.

 � Draag een veiligheidshelm bij werkzaamheden boven het hoofd.

 � Beoordeel ook de risico's voor andere personen in de omgeving van de 
plaats van gebruik en neem passende veiligheidsmaatregelen.
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3�6 Kwalificatie	van	het	personeel

De	bediener	heeft	de	volgende	kwalificaties:

 � Is meerderjarig en in het bezit van volledige fysieke en mentale vaar-
digheden en moet fysiek in staat zijn om de grootte, het gewicht en de 
kracht van het gereedschap aan te kunnen.

 � Heeft de veiligheidsvoorschriften en de voor de bediening relevante 
delen van de handleiding gelezen en begrepen en neemt deze in acht.

Het	geautoriseerde	onderhoudspersoneel	heeft	de	volgende	kwalificaties:

 � Het is meerderjarig en in het bezit van volledige fysieke en mentale 
vaardigheden.

 � Het heeft de veiligheidsvoorschriften en de voor het onderhoud rele-
vante delen van de handleiding gelezen en begrepen en neemt deze in 
acht.

 � Het is vertrouwd met de veiligheidsconcepten en veiligheidsregels van 
de persluchttechniek.

 � Het kan mogelijke gevaren van de persluchttechniek herkennen en 
persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen door op een veilige 
manier te handelen.

 � Het is opgeleid en bevoegd om het onderhoud van deze persluchtge-
reedschappen veilig uit te voeren.

3�7 Veiligheidsstickers

Op het bedieningselement van de persluchtgereedschappen plakt de vol-
gende sticker:

De sticker moet altijd leesbaar zijn. Stickers die zijn afgevallen, beschadigd of 
onherkenbaar zijn geworden, moeten onmiddellijk worden vervangen! Stic-
kers kunnen als reserveonderdelen worden besteld.

Symbool Betekenis
1 Gehoorbescherming dragen
2 Voetbescherming dragen
3 Handleiding in acht nemen
4 Handschoen dragen
5 Oogbescherming dragen

1 2 3 4 5
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4 Transporteren

De VOGT persluchtgereedschappen worden naar de plaats van gebruik 
gedragen.	Het	is	aan	te	bevelen	om	de	VOGT	transportkoffer,	die	verkrijg-
baar is als accessoire, of een vergelijkbare transporthulp te gebruiken. De 
transportkoffer	biedt	plaats	aan	het	persluchtgereedschap,	de	belangrijk-
ste accessoires, de handleiding en eventueel verdere documenten.

Zorg er bij het transport in een voertuig voor dat het VOGT persluchtge-
reedschap is beveiligd tegen wegglijden, omvallen, heen en weer rollen en 
neervallen.	Een	gebruikte	transportkoffer	moet	altijd	goed	gesloten	zijn.

OPMERKING: De	VOGT	Air	Lance	VL	3,5	S	wordt	zonder	transportkoffer	
geleverd.
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5 In bedrijf nemen

Voordat u met uw VOGT Air Lance gaat werken, moet deze worden gemon-
teerd en aangesloten op een geschikte persluchttoevoer.

5�1 VOGT Air Lance monteren

Vóór het gebruik moet de VOGT Air Lance in elkaar worden gezet. De werk-
wijze verschilt naargelang het type VOGT Air Lance:

Wegslingerende onderdelen of onbedoelde active-
ring!

Zwaar lichamelijk letsel!

 ¾ Sluit de afsluitkraan van de VOGT Air Lance 
voordat u werktuigen / componenten monteert of 
vervangt.

 ¾ Controleer of de schroefverbindingen goed vast-
zitten.

VL 3,5 en VL 3,5 K
1. Schuif de rubberen beschermkap op de lanspijp.

2. Schroef (afhankelijk van de toepassing en de uitrusting):

 − de standaard straalbuis met mondstuk op de lanspijp.
 − de gebogen straalbuis met mondstuk op de lanspijp.
 − een mondstuk op de lanspijp.
 − een verlengbuis met mondstuk op de lanspijp.

VL 3,5 S
1.  Schroef (afhankelijk van de toepassing en de uitrusting):

 − de standaard straalbuis met mondstuk op de lanspijp.
 − de gebogen straalbuis met mondstuk op de lanspijp.
 − een mondstuk op de lanspijp.
 − een verlengbuis met mondstuk op de lanspijp.

 
 
 
 
 

WAARSCHUWING
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5�2 VOGT Air Lance met VOGT straalopzetstuk monteren

Wanneer u het VOGT straalopzetstuk gebruikt, moet u ervoor zorgen dat 
het straalgoed droog is en geen klonters bevat. Vochtig straalgoed klontert 
en is een frequente oorzaak van bedrijfsstoringen. Maximum korrelgrootte 
1,5 mm.

Om de VOGT Air Lance met het VOGT straalopzetstuk te monteren, gaat u 
als volgt te werk:

1. Schuif de rubberen beschermkap op de lanspijp.

2. Schroef het VOGT straalopzetstuk op de lanspijp.

3. Steek de aanzuigbuis met de aanzuigslang in het straalgoed.

5�3 VOGT Air Lance met VOGT sproeiopzetstuk monteren 

Om de VOGT Air Lance met het VOGT sproeiopzetstuk te monteren, gaat u 
als volgt te werk:

1. Schuif de rubberen beschermkap op de lanspijp.

2. Schroef het VOGT sproeiopzetstuk op de lanspijp.

3. Steek de aanzuigbuis met de aanzuigslang in het vloeistofreservoir.

5�4 Persluchttoevoer tot stand brengen

De persluchttoevoer (bijv. van een compressor) moet aan de volgende 
eisen voldoen:

 � Alleen ongeoliede en condensaatvrije perslucht. Gebruik indien nodig 
een unit voor de voorbereiding van perslucht.

 � Bedrijfsdrukbereik van 3 tot 10 bar (43 - 145 psi). 
Voor verschillende materialen die moeten worden verwerkt, worden 
verschillende bedrijfsdrukken aanbevolen. In het algemeen geldt: Hoe 
lager de weerstand van het materiaal, hoe lager de aanbevolen be-
drijfsdruk.

 � Een	effectieve	afleverhoeveelheid	van	ten	minste	2.500 l / min	tot	
3.400 l / min	(standaard).	Indien	de	afleverhoeveelheid	afwijkt,	moet	
een aangepast mondstuk worden gebruikt.
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Persluchttoevoer aansluiten

Zo verbindt u de VOGT Air Lance met de persluchttoevoer:

1. Borg de aansluitkoppeling met een slangklem (I91 011).

2. Controleer of de afsluitkraan van de VOGT Air Lance gesloten is.

3. Verbind de persluchttoevoer (bijv. een compressor) en het bedienings-
element met een geschikte slang. Zorg dat de klauwkoppelingen cor-
rect zijn aangebracht. U hebt een luchttoevoerslang met een binnendi-
ameter van ten minste 3/4 inch nodig.

4. Open de persluchttoevoer van de persluchtvoorziening.

5. Controleer de slangen en koppelingen op dichtheid. Onderbreek de 
persluchttoevoer in geval van lekken en vervang de slang onmiddellijk!

 
 

Bedrijfsdruk kiezen

De bedrijfsdruk wordt direct aan de persluchttoevoer of met behulp van 
een tussenliggende drukregelaar (Z 410) ingesteld.
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6 Veilig gebruik

De VOGT persluchtgereedschappen maken snelle en energiebesparende 
toepassingen mogelijk. Met krachtige persluchtgereedschappen zijn echter 
ook gevaren verbonden. Neem de informatie in hoofdstuk 3 „Algemene 
veiligheidsvoorschriften“ in acht en volg de instructies om VOGT perslucht-
gereedschap op een veilige manier te kunnen gebruiken.

Algemene informatie
Houd de VOGT Air Lance tijdens het werken altijd met beide handen vast, 
met de ene hand op het handvat van de lanspijp en de andere hand op het 
bedieningselement.

Neem voor het werk met de VOGT Air Lance een comfortabele houding 
aan, let op een veilige stand en vermijd ongunstige posities of posities 
waarbij het moeilijk is om het evenwicht te bewaren. Tijdens langdurige 
werkzaamheden moet u uw lichaamshouding veranderen, wat kan helpen 
om ongemak en vermoeidheid te voorkomen.

Bij het gebruik van het gereedschap kunnen de handen van de bediener 
worden blootgesteld aan gevaren zoals slagen, snijwonden, schaafwon-
den, kou en hitte. Draag geschikte handschoenen om de handen te be-
schermen.

De bedieners moeten fysiek in staat zijn om de grootte, het gewicht en het 
vermogen van het gereedschap aan te kunnen.

Als de persluchttoevoer onverwacht wordt onderbroken, laat u de bedie-
ningshendel onmiddellijk los.

Symptomen zoals aanhoudende ongemakken, klachten, kloppen, pijn, tin-
telingen, gevoelloosheid, een brandend of stijf gevoel zijn waarschuwings-
signalen die u niet mag negeren. Onderbreek de werkzaamheden, breng 
uw werkgever op de hoogte en raadpleeg een arts.

Onderbreking van 
het werk

Neem bij onderbrekingen van het werk de volgende punten in acht:

 � Voordat u het persluchtgereedschap neerlegt, sluit u de afsluitkraan 
om onbedoelde activering te voorkomen.

 � Zorg ervoor dat het luchtgereedschap stabiel ligt / staat en niet kan 
omvallen of neervallen.

Beëindiging van het werk
Neem bij na de beëindiging van het werk de volgende punten in acht:

 � Schakel de persluchttoevoer uit.

 � Verwijder de restlucht uit de slang door de bedieningshendel in te 
drukken.

 � Sluit de afsluitkraan en koppel de drukloze slang los.
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VOGT Air Lance bedienen

U kunt alleen hoge prestaties bereiken als de compressorlucht correct is 
gedoseerd en de bedieningstechniek van de VOGT Air Lance juist is. De 
hoek waaronder u de VOGT Air Lance gebruikt, is uiterst belangrijk. Als de 
hoek te gestrekt is, glijdt de luchtstroom van het oppervlak en levert hij 
geen arbeidsprestatie. Een hoek van ten minste 60° wordt aanbevolen; de 
optimale hoek is 90°.

De	VOGT	Air	Lance	bewerkt	vast	materiaal	zeer	doeltreffend	door	cirkel-
vormige bewegingen. Het is belangrijk dat de op te breken oppervlakken 
vrij worden gehouden van losgekomen materiaal.

1. Open de afsluitkraan.

2. Plaats de VOGT Air Lance lichtjes op het materiaal. Reeds een afstand 
van meer dan twee centimeter van het te bewerken voorwerp maakt 
de	luchtstroom	ondoeltreffend.

3. Bedien de bedieningshendel handmatig. Hij mag in geen geval met 
hulpmiddelen worden vastgezet.

4. Regel de uitstromende hoeveelheid lucht aan de afsluitkraan.

5. Laat de bedieningshendel los zodra u de positie wijzigt of het werk is 
voltooid.
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7 Onderhouden

Kleine fouten kunnen grote fouten worden als ze niet op tijd worden ver-
holpen. Los daarom elke ontdekte fout onmiddellijk op of neem contact op 
met de VOGT-klantenservice.

Reiniging
 � Reinig het VOGT persluchtgereedschap, de slang en andere accessoi-

res met een droge of oliehoudende schone doek.

 � Bewaar uw VOGT persluchtgereedschap indien mogelijk altijd in de 
daarvoor	bedoelde	VOGT	transportkoffer.	Bewaar	het	altijd	droog	en	
zo stofvrij mogelijk.
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8 Hulp bij storingen

8�1 Aanpak in geval van storingen of fouten

Verhelp onmiddellijk alle soorten storingen om grotere schade aan het 
VOGT persluchtgereedschap te voorkomen.

Koppel het VOGT persluchtgereedschap in geval van storingen onmiddel-
lijk los van de persluchttoevoer. Controleer de druk opnieuw voordat u 
begint te zoeken naar fouten en storingen.

8�2 Storingen verhelpen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Lans start niet 
als de bedie-
ningshendel 
wordt inge-
drukt.

Afsluitkraan nog 
gesloten.

 � Open de afsluitkraan.

Klep of afdichtings-
set defect of ver-
vuild.

 � Druk de bedieningshendel een paar keer na elkaar in 
en laat hem weer los.

 � Als de fout niet op deze manier kan worden verhol-
pen, laat de lans dan repareren door een gespeciali-
seerde werkplaats of door de fabrikant.

Lans schakelt 
niet uit.

Versleten of onge-
schikt mondstuk 
gemonteerd.

 � Vervang de straalbuis.

Klep of afdichtings-
set defect of ver-
vuild.

 � Druk de bedieningshendel een paar keer na elkaar in 
en laat hem weer los.

 � Als de fout niet op deze manier kan worden verhol-
pen, laat de lans dan repareren door een gespeciali-
seerde werkplaats of door de fabrikant.

De bodem kan 
niet worden 
losgemaakt

Compressorvermo-
gen te laag.

 � Gebruik een krachtigere compressor.

Verkeerd mondstuk 
gemonteerd.

 � Kies een mondstuk dat geschikt is voor de capaciteit 
van de compressor (zie hoofdstuk 10 "Technische 
gegevens").

Bodem te droog.  � Bevochtig de bodem.

VOGT straal-
opzetstuk is 
verstopt.

Straalgoed vochtig, 
straalgoed samen-
geklonterd.

 � Demonteer en reinig het VOGT straalopzetstuk.
 � Gebruik een compressor met droge lucht en droog 

straalgoed.

Verkeerd straalgoed 
gebruikt.

 � Vervang het straalgoed en reinig het straalopzetstuk 
inclusief de slangleiding.
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9 Buiten bedrijf stellen en verwijderen

Defecte en onherstelbare onderdelen moeten op een milieuvriendelijke 
manier en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden 
verwijderd.

Scheid alle componenten volgens de volgende klassen en recycle ze vervol-
gens:

 � metalen en legeringen

 � aluminium

 � kopen

 � staal

 � rvs

 � kunststoffen

 � rubber

 � verpakking

 � hout

De lokale overheden of speciale afvalverwerkingsbedrijven kunnen infor-
matie verstrekken over milieuvriendelijke afvalverwijdering.
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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


