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1 Par šo lietošanas instrukciju

Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi vai arī, ja vēlaties veikt citus darbus 
ierīcei, izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Īpaši ievērojiet 3. nodaļu „Vispārīgi drošības noteikumi“.

1�1 Vispārēja informācija

Šai instrukcija jums jāatvieglo ierīces iepazīšanu un izmantoto mērķim 
atbilstošas izmantošanas iespējas. 
Lietošanas instrukcijā ir doti svarīgi norādījumi, lai droši un lietpratīgi lieto-
tu ierīci.

Lietošanas instrukciju:

 � Jāizlasa un jāpielieto visiem cilvēkiem, kuri veic darbus ar pneimatisko 
ierīci.

 � Jāglabā tā, lai tā jebkurā brīdī būtu pieejama visiem lietotājiem. Ietei-
cams instrukciju pārvadāt pneimatiskās ierīces transportēšanas koferī.

 � Kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju nododiet trešajām perso-
nām kopā ar pneimatisko ierīci.

To ievērošana palīdz:

 � Novērst apdraudējumus.

 � Samazināt remonta izmaksas un dīkstāves.

 � Palielināt ierīces uzticamību un darbmūžu.

Vienlaikus ar šo lietošanas instrukciju jāievēro arī lietošanas valstī un 
ekspluatācijas vietā spēkā esošie nelaimes gadījumu profilakses un vides 
aizsardzības noteikumi.

Instrukcijas derīgums
Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādām pneimatiskajām ierīcēm:

 � 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 Izmantotās zīmes un simboli

Rīcības instrukcijas ir iedalītas šādi:

 � Rīcības soļi

 � Lietošanas padomi optimālai izmantošanai

Jebkura informācija tiek apzīmēta ar simbolu:

Simbols Nozīme

1�

2�

3�

Rīcības soļi: Šie rīcības soļi ir numurēti un tos nepiecie-
šams veikt norādītajā secībā pēc kārtas.

NORĀDE Pielietojuma padoms: Papildu informācija par izstrādāju-
ma optimālu izmantošanu.

1�3 Brīdinājuma norādījumu uzbūve

Signālvārds Izmantošana ��� Iespējamās sekas, ja brī-
dinājuma norāde netiek 
ievērota:

APDRAUDĒ-
JUMS

Traumas 
(tieši draudi)

Smagas vai nāvējošas trau-
mas!

BRĪDINĀ-
JUMS

Traumas 
(iespējama bīstama 
situācija)

Smagas vai nāvējošas trau-
mas!

UZMANĪBU Traumas Vieglas vai nelielas traumas!

UZMANĪBU Materiālie zaudējumi Bojājumi ierīcei un videi

Brīdinājuma norādījumi ir veidoti šādi:

 � Brīdinājuma zīme ar signālvārdu atbilstoši brīdinājuma pakāpei

 � Apdraudējuma veids (apdraudējums apraksts)

 � Apdraudējuma sekas (apdraudējuma seku apraksts)

 � Izvairīšanās no apdraudējuma (darbības, lai novērstu apdraudējumu)

Apdraudējuma veids

Apdraudējuma sekas

 ¾ Izvairīšanās no apdraudējuma

APDRAUDĒJUMS
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2 Komponenti un instrumenti

2�1 Sistēmas komponenti un instrumenti

VOGT Air Lance lielā ātrumā izpūš paātrinātu gaisa plūsmu. Tā ir paredzē-
ta:

 � Ātrai, efektīvai sakņu un padeves vadu atbrīvošanai.

 � Rūpīga tīrīšana bez ūdens.

Gaisa plūsma ir pietiekami spēcīga, lai bez problēmām atbrīvotu padeves 
vadus. Atbrīvojot saknes, smalkās augu saknes netiek sabojātas. 
 
VOGT Air Lance ir pieejams trīs variantos. Tie atšķiras pēc garuma un šķē-
pa caurules materiāla.

VOGT Air Lance VL 3,5

VOGT Air Lancem VL 3,5 ir vadības korpuss ar uzstādītu šķēpa cauruli, uz-
stādāmu gumijas aizsargvāku un uzskrūvējamu standarta strūklas cauruli 
ar sprauslu.

Darbības jaudai piemērotas sprauslas ir pieejamas dažādām kompresoru 
klasēm.

VOGT Air Lance VL 3,5 S

 
 
VOGT Air Lancem VL 3,5 S ir šķēpa caurule no stiklšķiedras plastmasas. Tā 
darbojas kā aizsargājoša izolācija, lai ar VL 3,5 S ir iespējams strādāt arī 
bojātu strāvas vadu un citu strāvas vadošu ierīču tuvumā.

Darbības jaudai piemērotas sprauslas ir pieejamas dažādām kompresoru 
klasēm.

Gumijas aizsargvāks
Standarta strūklas 
caurule ar sprauslu

Sprausla

Šķēpa caurule 
ar rokturi

Stiklšķiedras šķēpa caurule ar rokturi un 
gumijas aizsargvāku

Vadības korpuss

Vadības korpuss
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VOGT Air Lance VL 3,5 K

VOGT Air Lance VL 3,5 K ir īpaši īsa VOGT Air Lance versija. Tam ir visas tās 
pašas īpašības kā VOGT Air Lancem VL 3,5 un tas ir paredzēts lietošanai 
šaurākās zonās, bet tas ir aprīkots ar īpaši īsu šķēpa cauruli un sprauslu.

Instrumenti / komponenti

Lai pielāgotu lietošanas videi, ir pieejami dažādi paplašinājumi.

VOGT Air Lance vadības elementi

1. Palaides svira

Palaides svira ir paredzēta VOGT Air Lance palaidei. Ja palaides svira ir 
nospiesta, izplūst saspiestais gaiss.

2. Noslēgvārsts

Daļēji atverot noslēgvārstu, iespējams pielāgot caurplūdes daudzumu un 
līdz ar to gaisa plūsmas intensitāti. Noslēgvārstam jābūt pilnībā aizvērtam, 
ja VOGT Air Lance netiek lietots.

1

2

Izliekta strūklas caurule 
ar sprauslu

Standarta strūklas 
caurule ar sprauslu

Dažādu garumu pagari-
nājuma caurules

360° sprausla

Stiklšķiedras dažādu 
garumu pagarinājuma 
caurules

Dažādu modeļu sprauslas

Strūklas uzlika

Smidzināšanas uzlika

Lokana 
Pagarinājums

Gumijas aizsargvāks Sprausla
Īsā šķēpa caurule 

ar rokturi
Vadības kor-

puss
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Papildu ierīce: VOGT strūklas uzlika

VOGT strūklas uzlika papildina VOGT šķēpu ar strūklojamā materiāla iesūk-
šanas mehānismu. Tas tiek iesūkts ar šļūteni un piemaisīts izpūstošajam 
saspiestajam gaisam. Šādi pilnībā iespējams notīrīt īpaši noturīgus netīru-
mus, piemēram, grafiti, bitumeni vai krāsojumu.

Papildu ierīce: VOGT smidzināšanas uzlika

VOGT smidzināšanas uzlika papildina VOGT šķēpu ar šķidrumu iesūkšanas 
mehānismu. Tas tiek iesūkts ar šļūteni un piemaisīts izpūstošajam saspies-
tajam gaisam. Īpaša sprausla nodrošina smalku izsmidzināšanu un vien-
mērīgu dalījumu.

2�2 Jūsu ierīces identifikācija

Lai veiktu identifikāciju, uz ierīces ir šāda informācija:

1. Ražotājs

2. Ražošanas gads

3. Sērijas numurs 
 
 

1

32
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3 Vispārīgi drošības noteikumi

3�1 Pamatprincipi

Lietojiet ierīci tikai tehniski nevainojamā darba stāvoklī.

Traucējumu, kļūdu un darbības īpašību izmaiņu gadījumā nekavējoties 
apturiet pneimatisko ierīci un novērsiet traucējumu.

3�2 Noteikumiem atbilstoša ekspluatācija

VOGT Air Lance ir rokā turama ierīce, lai veiktu šādas darbības:

 � Padeves vadu, koku un krūmu sakņu atbrīvošana bez bojājumiem, 
izmantojot saspiestu gaisu.

 � Sausā tīrīšana ar saspiestu gaisu.

 � Sausā tīrīšana ar strūklojamu materiālu kombinācijā ar VOGT strūklas 
uzliku.

 � Mitrā tīrīšana ar gaisa-šķidruma maisījumu kombinācijā ar VOGT smi-
dzināšanas uzliku.

 � Šķidrumu izstrāde/izsmidzināšana ar gaisa-šķidruma maisījumu kombi-
nācijā ar VOGT smidzināšanas uzliku.

3�3 Paredzams nepareizs lietojums

Lietotas sprādziennedrošās zonās vai sprādzienbīstamās vidēs. 

3�4 Drošības noteikumi

Vispārējie norādījumi

Visiem darbiem ar pneimatiskajām ierīcēm jānodrošina pienācīgs apgais-
mojums.

Aizliegta izmantošana sprādzienbīstamās zonās/vidēs. Lietošanas laikā var 
veidoties aizdedzes avoti, piemēram, dzirksteles, karstas virsmas utt., kas 
var radīt sprādzienu.

Lietošanas instrukcijā ir pamata informācija par drošu lietošanu un atli-
kušajiem riskiem, kas var rasties lietošanas laikā. Lietotājam vai lietotāja 
darba devējam jānovērtē plānotās lietošanas specifiskie riski un jāveic dar-
bības risku mazināšanai un veselības aizsardzībai. Lietošanas laikā vienmēr 
ievērojiet instrukcijā iekļautos drošības noteikumus.

Nekādā gadījumā nemainiet VOGT šķēpu. Izmaiņas var samazināt drošības 
pasākumu efektivitāti un palielināt riskus lietotājam.
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Individuālais aizsargaprīkojums

Darbu laikā ar pneimatiskajām ierīcēm vienmēr lietojiet šādu individuālo 
aizsargaprīkojumu:

 � drošības apavus;

 � aizsargcimdus;

 � aizsargbrilles;

 � sejas aizsargmasku;

 � ausu aizsargus;

 � ķiveri (tikai veicot darbus virs galvas).

Transportēšanas laikā

Nodrošiniet, lai pneimatiskā ierīce vienmēr atrodas stabilā stāvoklī un lai 
tā būtu aizsargāta pret apgāšanos un nokrišanu. Glabāšanai pēc darba un 
transportēšanai lielākos attālumos izmantojiet pieejamo transportēšanas 
koferi vai līdzīgu glabātuvi.

Ekspluatācijas laikā

Noslēdziet saspiestā gaisa padevi, izlaidiet spiedienu no gaisa šļūtenes un 
atvienojiet VOGT šķēpu no saspiestā gaisa pievades:

 � Ja tas netiek lietots.

 � Pirms instrumentu vai piederumu daļu maiņas.

 � Pirms remonta darbu veikšanas.

Izslīdēšana, paklupšana un nokrišana ir galvenie traumu cēloņi darba vietā. 
Uzmanieties no virsmām, kas ierīces lietošanas rezultātā var būt kļuvušas 
slidenas, un no aizķeršanās riskiem, ko rada gaisa šļūtene.

Dažādiem darbiem vienmēr izmantojiet piemērotus piederumus, lai no-
vērstu ķermeņa pārslodzi. Dažādiem darbiem ir pieejamas dažādas šķēpu 
caurules, piederumi un individuālais aizsargaprīkojums.

Vienmēr lietojiet VOGT šķēpu ar gumijas aizsargvāku. Nekavējoties nomai-
niet bojātus vai nodilušus gumijas aizsargvākus. 
Gumijas aizsargvāki ātri ir pieejami kā rezerves daļas (035 240).

Pneimatiskās šļūtenes skavu savienojumus jānostiprina ar šļūtenes fiksato-
riem. Šļūtenes fiksators novērš šļūtenes nekontrolētu kustēšanos nejauši 
atbrīvojot zem spiediena esošu savienojumu.

Vienmēr pēc darba pārslēdziet VOGT Air Lance noslēgvārstu atpakaļ bloķē-
šanas stāvoklī, lai novērstu nekontrolētu saspiestā gaisa izplūšanu.

Nezināmos lietošanas apstākļos rīkojieties uzmanīgi. Iespējami apdraudē-
jumi, ko rada slēpti, bojāti, strāvu vadoši priekšmeti. "Standarta VOGT Air 
Lance" (tips 3,5 / 3,5 K) nav izolēts pret kontaktu ar elektriskiem strāvas 
avotiem! Ja iespējami bojāti, strāvu vadoši priekšmeti, lietojiet šķēpu ar 
strāvas izolāciju (tips 3,5 S). Izmantojot citu VOGT Air Lance variantu, darba 
zonā nedrīkst būt bojāti strāvu vadoši vadi vai priekšmeti. 

Rīkojoties pareizi ar saspiesto gaisu un pneimatisko ierīču pneimatiskajiem 
komponentiem:
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 � Nekādā gadījumā nevērsiet gaisa plūsmu un instrumentu savā vai citu 
cilvēku un dzīvnieku virzienā.

 � Nekontrolētā kustībā esošas šļūtenes var radīt būtiskas traumas. Tādēļ 
vienmēr pārbaudiet, vai šļūtenes un to stiprināšanas līdzekļi nav bojāti 
un nav atvienoti.

 � Nodrošiniet, lai netiktu pārsniegts norādītais darba spiediens.

 � Nekādā gadījumā nenesiet vai nevelciet VOGT šķēpu aiz šļūtenes.

Lietojot VOGT strūklas uzliku

Strādājot ar VOGT strūklas uzliku, lietojiet piemērotu individuālo aizsargap-
rīkojumu. Tas ir sejas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi, aizsarga-
pavi, kā arī plecus un ķermeni nosedzošs prettriecienu apģērbs.

Precīzi piemērotais aizsargaprīkojums ir atkarīgs no strūklošanas proce-
sa, un tas jānosaka šķēpa operatoram/lietotājam un jānodrošina, lai būtu 
pieejams šķēpa operatoram/lietotājam.

Vācijā: 
DGUV noteikumu 100-500 "Darba līdzekļu lietošana" 2.24. nodaļā "Strādā-
šana ar strūklošanas ierīcēm (strūklošanas darbi)" ir noteikti nepieciešamie 
IAL atkarībā no strūklošanas procesa.

Lietojot VOGT smidzināšanas uzliku

Strādājot ar VOGT smidzināšanas uzliku, lietojiet piemērotu individuālo 
aizsargaprīkojumu. Tas ir sejas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargcimdi, 
aizsargapavi, kā arī plecus un ķermeni nosedzošs prettriecienu apģērbs.

Precīzi piemērotais aizsargaprīkojums ir atkarīgs no smidzināšanas proce-
sa, un tas jānosaka šķēpa operatoram/lietotājam un jānodrošina, lai būtu 
pieejams šķēpa operatoram/lietotājam.
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3�5 Atlikušie riski

Troksnis
Augsta trokšņu līmeņa iedarbība ar nepietiekamu dzirdes aizsardzību var 
radīt ilgstošus dzirdes orgānu bojājumus un citas problēmas, piemēram, 
tinītu (zvanīšana, sīkšana, svilpšana vai dūkšana ausīs). Operatoram jāveic 
šo apdraudējumu risku novērtējums un jāveic darbības, lai samazinātu 
trokšņus un aizsargātu veselību. Ņemiet vērā šādus punktus:

 � Lietojiet VOGT šķēpu un veiciet tā apkopi atbilstoši ieteikumiem ins-
trukcijā.

 � Nodrošiniet trokšņa papildu samazināšanu darba vietā.

 � Izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekļus atbilstoši sava darba devēja un / 
vai darba un veselības aizsardzības noteikumu prasībām.

Putekļi / tvaiki
Lietojot šķēpu sausajai tīrīšanai / tīrīšanai ar smilšu strūklu, lietošanas vidē 
/ no tīrāmajiem priekšmetiem iespējams var atdalīties vidēji indīgas (vese-
lībai kaitīgas), indīgas, ļoti indīgas, vēzi izraisošas, auglību ietekmējošas vai 
pārmantoto gēnu kopumu izmainošas vielas. Operatoram jāveic šo ap-
draudējumu risku novērtējums un jāveic darbības, lai kavētu, uztvertu un 
novadītu kaitīgo vielu veidošanos un / vai nodrošinātu individuālo aizsarga-
prīkojumu. Ņemiet vērā šādus punktus:

 � Risku novērtējumā jāņem vērā lietošanas laikā radītos putekļus un 
iespējamos saceltos, esošos putekļus.

 � Ja veidojas putekļi vai tvaiki, galvenais uzdevums ir tos kontrolēt to 
veidošanās vietā.

 � Lietojiet VOGT šķēpu un veiciet tā apkopi atbilstoši ieteikumiem ins-
trukcijā.

 � Ņemiet vērā attiecīgi izmantoto ekspluatācijas materiālu drošības datu 
lapas.

 � Izmantojiet elpceļu aizsarglīdzekļus atbilstoši sava darba devēja un / 
vai darba un veselības aizsardzības noteikumu prasībām.

Priekšmetu aizsviešana
Darba laikā iespējama priekšmetu, putekļu, materiālu, nenostiprinātu de-
taļu vai paša šķēpa aizsviešana.

 � Nodrošiniet, lai apstrādājamā konstrukcija vai detaļa ir droši nostipri-
nāta.

 � Vienmēr lietojiet triecienizturīgus acu aizsarglīdzekļus. Aizsardzības 
pakāpi novērtējiet katram pielietojumam atsevišķi.

 � Strādājot virs galvas, lietojiet aizsargķiveri.

 � Novērtējiet arī riskus citiem cilvēkiem pielietojuma vietas tuvumā un 
veiciet atbilstošus drošības pasākumus.
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3�6 Personāla kvalifikācija

Operatoriem ir šāda kvalifikācija:

 � Viņi ir pilngadīgi, fiziski un garīgi veseli, kā arī fiziski spējīgi rīkoties ar 
ierīces svaru un jaudu.

 � Viņi ir sapratuši un ievēros drošības norādījumus un ar vadību saistītās 
lietošanas instrukcijas daļas.

Sertificētajam apkopes personālam ir šāda kvalifikācija:

 � Viņi ir pilngadīgi, fiziski un garīgi veseli.

 � Viņi ir sapratuši un ievēros drošības norādījumus un ar apkopi saistītās 
lietošanas instrukcijas daļas.

 � Viņi ir iepazinušies ar pneimatiskās tehnikas drošības koncepcijām un 
drošības noteikumiem.

 � Viņi spēj atpazīt pneimatiskās tehnikas iespējamos riskus un ar drošu 
rīcību novērst traumas un mantisko vērtību bojājumus.

 � Viņiem ir izglītība un tiesības, kas atļaut droši veikt šo pneimatisko 
ierīču apkopi.

3�7 Drošības uzlīmes

Uz pneimatisko ierīču vadības korpusa atrodas šādas uzlīmes:

Nodrošiniet, lai uzlīmes vienmēr būtu salasāmā stāvoklī. Nekavējoties nomai-
niet nokritušas, bojātas vai nesalasāmas uzlīmes! Uzlīmes iespējams pieprasīt 
kā rezerves daļas.

Simbols Nozīme
1 Lietot dzirdes aizsarglīdzekļus
2 Lietot kāju aizsarglīdzekļus
3 Ievērot instrukciju
4 Lietot roku aizsarglīdzekļus
5 Lietot acu aizsarglīdzekļus

1 2 3 4 5
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4 Transportēšana

VOGT pneimatiskās ierīces līdz izmantošanas vietai tiek nestas. Tam ietei-
cams izmantot kā piederumu pieejamo VOGT transportēšanas koferi vai 
līdzīgu transportēšanas palīglīdzekli. Transportlīdzeklis nodrošina vietu 
pneimatiskajai ierīcei, svarīgākajiem piederumiem, lietošanas instrukcijai 
un nepieciešamības gadījumā papildu dokumentiem.

Transportēšanas laikā transportlīdzeklī nodrošiniet, lai VOGT pneimatiskā 
ierīce būtu nodrošināta pret izslīdēšanu, apkrišanu, ripošanu uz priekš 
un atpakaļ un nokrišanu. Izmantotajam transportēšanas koferim vienmēr 
jābūt rūpīgi aizvērtam.

NORĀDE: VOGT Air Lance VL 3,5 S tiek piegādāts bez transportēšanas 
kofera.
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5 Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms darba ar savu VOGT šķēpu to nepieciešams samontēt un savienot ar 
saspiestā gaisa padevi.

5�1 VOGT Air Lance montāža

Pirms VOGT Air Lance lietošanas to nepieciešams samontēt. Precīzā rīcība 
atšķiras atkarībā no VOGT Air Lance tipa:

Izmestas daļas vai nejauša palaide!

Smagas traumas!

 ¾ Pirms instrumentu / komponentu uzstādīšanas 
vai maiņas aizveriet VOGT Air Lance noslēgvārstu.

 ¾ Pārbaudiet, vai skrūvsavienojumi ir nostiprināti.

VL 3,5 un VL 3,5 K
1. Uzbīdiet gumijas aizsargvāku uz šķēpa caurules.

2. Uzskrūvējiet (atkarībā no pielietojuma mērķa un aprīkojuma):

 − Standarta strūklas cauruli ar sprauslu uz šķēpa caurules.
 − Izliekto strūklas cauruli ar sprauslu uz šķēpa caurules.
 − Sprauslu uz šķēpa caurules
 − Pagarinājuma cauruli ar uzskrūvējamu sprauslu uz šķēpa caurules.

VL 3,5 S
1.  Uzskrūvējiet (atkarībā no pielietojuma mērķa un aprīkojuma):

 − Standarta strūklas cauruli ar sprauslu uz šķēpa caurules.
 − Izliekto strūklas cauruli ar sprauslu uz šķēpa caurules.
 − Sprauslu uz šķēpa caurules
 − Pagarinājuma cauruli ar uzskrūvējamu sprauslu uz šķēpa caurules.

BRĪDINĀJUMS
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5�2 VOGT Air Lance ar VOGT strūklas uzliku montāža

Lietojot VOGT strūklas uzliku, pārliecinieties, vai strūklojamais materiāls ir 
sauss un vai tas nav pikās. Mitrs strūklojamais materiāls saiet pikās un tas 
ir biežs darbības traucējumu cēlonis. Maksimālais daļiņu izmērs: 1,5 mm.

Lai uzstādītu VOGT šķēpu ar VOGT strūklas uzliku, rīkojieties šādi:

1. Uzbīdiet gumijas aizsargvāku uz šķēpa caurules.

2. Uzskrūvējiet VOGT strūklas uzliku uz šķēpa caurules.

3. Ievietojiet iesūkšanas cauruli ar sūkšanas šļūteni strūklojamajā mate-
riālā.

5�3 VOGT Air Lance ar VOGT smidzināšanas uzliku montāža 

Lai uzstādītu VOGT šķēpu ar VOGT smidzināšanas uzliku, rīkojieties šādi:

1. Uzbīdiet gumijas aizsargvāku uz šķēpa caurules.

2. Uzskrūvējiet VOGT smidzināšanas uzliku uz šķēpa caurules.

3. Ievietojiet iesūkšanas cauruli ar sūkšanas šļūteni šķidruma tvertnē.

5�4 Saspiestā gaisa padeves izveide

Saspiestā gaisa padevei (piemēram, no kompresora) jāatbilst šādiem 
priekšnoteikumiem:

 � Tikai eļļu un kondensātu nesaturošs saspiestais gaiss. Nepieciešamības 
gadījumā izmantojiet saspiestā gaisa sagatavošanas mezglu.

 � Darba spiediena diapazons ir no 3 līdz 10 bar (43 - 145 psi). 
Dažādi apstādāmajiem materiāliem ieteicams izmantot dažādus darba 
spiedienus. Vienmēr ir spēkā - jo mazāka materiāla pretestība, jo ma-
zāks darba spiediens.

 � Efektīvais padeves daudzums minimāli ir no 2500 l / min. līdz 
3400 l / min. (standarta). Ja padeves daudzums ir atšķirīgs, izmantojiet 
pielāgotu sprauslu.
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Saspiestā gaisa padeves pieslēgšana

Savienojiet VOGT šķēpu ar saspiestā gaisa padevi šādi:

1. Nostipriniet savienojumu ar šļūtenes fiksatoru (I91 011).

2. Pārliecinieties, vai VOGT Air Lance noslēgvārsts ir aizvērts.

3. Savienojiet saspiestā gaisa padevi (piem., kompresoru) un vadības kor-
pusu ar atbilstošu šļūteni. Īpaši pārliecinieties, vai skavu savienojumi 
ir novietoti pareizi. Jums ir nepieciešama padeves gaisa šļūtene, kuras 
iekšējais diametrs ir vismaz 3/4 collas.

4. Atveriet saspiestā gaisa padevi.

5. Pārbaudiet šļūteņu un savienojumu hermētiskumu. Ja rodas noplūdes, 
pārtrauciet saspiestā gaisa padevi un nekavējoties nomainiet šļūteni!

Darba spiediena izvēle

Darba spiediens tiek iestatīts tieši ar saspiestā gaisa padevi vai izmantojot 
uzstādītu spiediena regulatoru (Z 410).
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6 Droša lietošana

VOGT pneimatiskās ierīces nodrošina ātru strādāšanu, taupot spēkus. To-
mēr jaudīgās pneimatiskās ierīces vienmēr rada riskus. Ievērojiet norādes 
3. nodaļā „Vispārīgi drošības noteikumi“ un turpmāk tekstā dodos norādī-
jumus, lai droši lietotu VOGT pneimatiskās ierīces.

Vispārējie norādījumi
Strādājot turiet VOGT šķēpu ar abām rokām - vienu roku uz šķēpa caurules 
roktura daļas un otru roku uz vadības korpusa.

Strādājot ar VOGT šķēpu, ieņemiet ērtu stāvokli, nodrošiniet stabilitāti un 
izvairieties no neērtiem stāvokļiem vai arī tādiem stāvokļiem, kuros ir grūti 
noturēt līdzsvaru. Ilgstoša darba laikā izmainiet ķermeņa stāvoklī, lai palī-
dzētu novērst diskomfortu un nogurumu.

Lietojot ierīci, lietotāja rokas var tikt pakļautas apdraudējumiem, piem., 
triecieniem, griezumiem, noberzumiem, aukstumam un karstumam. Valkā-
jiet piemērotus cimdus roku aizsardzībai.

Lietotājam jābūt fiziski spējīgam pārvaldīt ierīces izmēru, svaru un jaudu.

Ja saspiestā gaisa padeve negaidīti tiek pārtraukta, nekavējoties atlaidiet 
palaides sviru.

Sajūtot kādus simptomus, piem., nepārejošu sliktu pašsajūtu, sūdzības, 
sirds sitienus, sāpes, kņudoņu, tirpšanu, dedzināšanu vai stīvumu, neig-
norējiet šīs pazīmes. Pārtrauciet darbu, informējiet savu darba devēju un 
konsultējieties ar ārstu.

Darba pārtraukums
Pārtraucot darbu, ievērojiet šādus punktus:

 � Pirms pneimatiskās ierīces novietošanas aizveriet noslēgvārstu, lai 
novērstu nejaušu ieslēgšanos.

 � Nodrošiniet, lai pneimatiskā ierīce būtu novietota / stāvētu stabili, lai tā 
nevarētu apgāzties vai nokrist.

Darba beigas
Pabeidzot darbu, ievērojiet šādus punktus:

 � Izslēdziet saspiestā gaisa padevi.

 � Nospiediet palaides sviru, izlaidiet no šļūtenes atlikušo gaisu.

 � Aizveriet noslēgvārstu un atvienojiet bez spiediena esošo šļūteni. 
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VOGT Air Lance vadība

Augstu jaudu varat panākt tikai tad, ja kompresora gaiss tiek pareizi dozēts 
un VOGT Air Lance vadības tehnika ir pareiza. Leņķis, kādā lietojat VOGT 
šķēpu, ir īpaši svarīgs. Ja leņķis ir pārāk lēzens, gaisa plūsma tiek novirzīta 
no virsmas un tai nav darba jaudas. Minimālais ieteicamais leņķis ir 60°; 
optimālais leņķis ir 90°.

VOGT Air Lance ar apļveida kustībām ļoti efektīvi apstrādā cietu materiālu. 
Ir svarīgi, lai uz apstrādes virsmām nebūtu vaļīgs materiāls.

1. Atveriet noslēgvārstu.

2. Viegli novietojiet VOGT šķēpu uz materiāla. Pat ja attālums līdz apstrā-
des objektam ir lielāks nekā divi centimetri, gaisa plūsma kļūst neefek-
tīva.

3. Ar roku nospiediet palaides sviru. To nekādā gadījumā nedrīkst nofik-
sēt ar palīglīdzekļiem.

4. Ar noslēgvārstu regulējiet izplūstošo gaisa daudzumu.

5. Atlaidiet palaides sviru, tiklīdz izmainiet pozīciju vai pabeidziet darbu.
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7 Kopšana

Ņemiet vērā, ka mazas kļūdas kļūst par lielām kļūdām, ja tās laicīgi netiek 
novērstas. Tādēļ, atklājot jebkādu kļūdu, sazinieties ar VOGT klientu apkal-
pošanas dienestu.

Tīrīšana
 � Notīriet VOGT pneimatisko ierīci, šļūteni un citus piederumus ar sausu 

drānu vai tīru drānu, kura satur eļļu.

 � Glabājiet VOGT pneimatisko ierīci pēc iespējas tam paredzētajā VOGT 
transportēšanas koferī. Glabājiet to vienmēr sausā vietā, kurā nav 
putekļu.
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8 Palīdzība traucējumu gadījumos

8�1 Rīcība traucējumu vai kļūdu gadījumā

Nekavējoties novērsiet jebkura veida traucējumus, lai novērstu lielāku 
bojājumus VOGT pneimatiskajai ierīcei.

Ja rodas kļūdas, nekavējoties atvienojiet VOGT pneimatisko ierīci no sa-
spiestā gaisa padeves. Atkārtoti pārbaudiet, vai nav spiediena, pirms sākat 
kļūdu vai traucējumu meklēšanu.

8�2 Traucējumu novēršana

Kļūda Iespējamais cēlo-
nis

Remonts

Nospiežot palai-
des sviru, VOGT 
Air Lance nesāk 
darboties.

Slēgvārsts vēl ir 
slēgts.

 � Atveriet slēgvārstu.

Bojāts vai netīrs 
vārsts vai blīvējumu 
komplekts.

 � Vairākas reizes pēc kārtas nospiediet un atlaidiet 
palaides sviru.

 � Ja traucējumu nav iespējams novērst, lūdziet speciali-
zētā darbnīcā vai ražotājam to salabot.

VOGT Air Lance 
neizslēdzas.

Uzstādīta nodilusi 
vai nepiemērota 
sprausla.

 � Nomainiet strūklas cauruli.

Bojāts vai netīrs 
vārsts vai blīvējumu 
komplekts.

 � Vairākas reizes pēc kārtas nospiediet un atlaidiet 
palaides sviru.

 � Ja traucējumu nav iespējams novērst, lūdziet speciali-
zētā darbnīcā vai ražotājam to salabot.

Augsni nav ie-
spējams notīrīt / 
uzirdināt.

Kompresora jauda ir 
pārāk maza.

 � Izmantojiet jaudīgāku kompresoru.

Uzstādīta nepareiza 
sprausla.

 � Izvēlieties sprauslu atbilstoši kompresora jaudai (ska-
tiet 10. nodaļu "Tehniskie dati").

Augsne ir pārāk 
sausa.

 � Samitriniet augsni.

VOGT strūklas 
izlika ir nosprū-
dusi.

Augsne mitra, sagā-
jusi pikās.

 � Izjauciet un iztīriet VOGT strūklas uzliku.
 � Lūdzu, izmantojiet kompresoru ar sausu gaisu un 

sausu strūklojamo materiālu.

Izmantots neparei-
zais strūklojamais 
materiāls.

 � Nomainiet strūklojamo materiālu un iztīriet strūklas 
uzliku ar šļūteni.
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9 Ekspluatācijas pārtraukšana un utilizācija

Videi draudzīgā veidā un ievērojot likumu noteikumus, utilizējiet bojātas un 
neremontējamas sastāvdaļas.

Sadalies visus komponentus pēc to klasēm un pēc tam nododiet tās otrrei-
zējai pārstrādei:

 � Metāli un lējumi

 � Alumīnijs

 � Varš

 � Tērauds

 � Nerūsējošais tērauds

 � Plastmasas

 � Gumija

 � Iepakojums

 � Koks

Vietējais komunālās saimniecības uzņēmums vai utilizācijas specializētie 
uzņēmumi sniegs informāciju par videi draudzību utilizāciju.
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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


