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Venkovní omítky

LinoleumObkladačky Vnitřní omítky pohodlně, bez lešení a ohýbaní

Parkety

Asfaltové desky

VOGT Hammer / /- sada /obkladači   malíři   zedníci / sanace

Dlažby PotěrySpáry

Jednoduché odstranění vnitřních, venkovních a
dekorativních omítek

Odstranění všech podlahových krytin a lepidla
Odstranění nátěrů a tmelů

Očištění spár betonu po bednění

Odstranění obkladaček z malty a z lepidla

Rozbití zdiva, betonu a potěru
Odstranění asfaltové izolace

VOGT Hammer - výkoný a všestrannný

H
 2

5

... odstraní vše!

- Pneumatické kladivo

Nejlepší řešení pro zedníky a obkladače



®

Pro stísn né prostoryě
šachty

Výhody :

H 50H 25

Pro práci na lešení
dlaža, omítky, nát ryě

Pro práci na st ně ě
odstran ní omítky v celé výšce místnostiě

Pro práci na podlaze pod strm jším úhlemě
sanace most , epoxidové prysky ice, stropní omítkyů ř

Pro práci na podlaze ve svislé poloze
podlahové krytiny, izolace, sanace

Jiné délky rukojeti  k dispozici

Díky nízké váze je práce snadná
a bez námahy
Velká úderová síla i při velkém
plošném záběru
Oklepání celé stěny bez
použití lešení nebo žebříků
Ergonomické úchyty
a variabilní délka rukojeti

Velký výběr nástrojů
s rychlospojkou
Široké spektrum použití
Nízká spotřeba vzduchu
dovoluje i použití
230V kompresorů
Záruka 2 roky na
vybavení i nástroje

Odstranění sádrové, vápenné,
cementové a dekorativní omítky

Začištění stěny po bednění

Odstranění obkládacích dlaždic
Odstranění vyrovnávacích hmot
Odstranění betonového potěru

Odstranění bednění malty
a stříkaného azbestu
Čištění spár

,

Odstranění všech podlahových krytin
koberec  parkety  linoleum

Odstranění cementových omítek
Odstranění dlažby z malty

(PVC, , , ...)

Odstranění asfaltové lepenky
Bourání otvorů
Kopání tvrdé zeminy pod
základy  domovní přípojky
Zhutnění betonu a hlíny

(
, ...)

72 cm

3,2 kg

25-40

72 cm

4,7 kg

50-40

112 cm

3,6 kg

25-80

112 cm

5,4 kg

50-80

58 cm

3,0 kg

25-20

58 cm

4,3 kg

50-20

92 cm

3,4 kg

25-60

92 cm

5,0 kg

50-60

132 cm

3,8 kg

25-100

132 cm

5,7 kg

50-100

Technická data

VOGT Hammer  VH 25

VOGT VH 50Hammer

Provozní tlak
Počet úderů
Spotřeba vzduchu

Provozní tlak
Počet úderů
Spotřeba vzduchu

3,0 - 6,0 bar
3200/min
190 l/min / 6,0 bar

3,0 - 6,0 bar
1960/min
255 l/min / 6,0 bar

Typ VH

Celková délka

Váha

Typ VH

Celková délka

Váha

Krátká lopata
do zúžených míst

Sekáč plechu
plechové střechy

Čistič spár s kolečky
čištění spár

(H 100 B)
Držák škrabky M 5000
s příčným nožem
uvolnění a řezání
měkých povrchů

Široký sekáč 80 mm
obklady, dlažba

Široký sekáč 60 mm
omítka, dlažba

Široký sekáč 40 mm
omítka, obklady, potěr

Zahnutý plochý sekáč
při práci u stěny

Plochý sekáč 25 mm
zdivo

Špičatý sekáč
beton, vápenec

M 100

M 200

M 200 B

M 340

M 360

Sekáč - rýč
šířka délka= 65 mm = 400
rytí do tvrdé zeminy

M 365

M 380

M 5000

M 5000

M 5000

M 650

M 608 R

Sekáč se žlábkem
rozšíření spár

M 725

GA 140 HTA 85 H GA 120 KH V 1140 H

Lopata
štěrk

zemina
kořeny

,
,

Rýč
85/120x
260mm
hlína

Úhlový delta sekáč
šířka
šířka

=
=

80 mm
100 mm

parkety, laminát, asfalt
silná dlažba dřevěné podlahy
přírodní kamenné desky omítky

, ,
,

M 408 P

M 410 P

Nástroje

Další nástroje k dispozici

M 5000

Zubatá deska
zubů60mm 7

0mm 98 zubů
beton

S 860 H

Držák škrabky
na výběr jsou tyto škrabky
šířka

M 5000

= 100 mm (B 100 S)
120 mm (B 120 S)
160 mm (B 160 S)
200 mm (B 200 S)

šířka
šířka
šířka

=
=
=

podlahové krytiny všeho druhu
lepené dlaždice omítky
e i ové desky cement,
asfalt barvy
přebytečný materiál
nivelační potěr

, ,
pox d ,

, ,
,

Držák škrabky se zubatou
škrabkou šířka

a parketový klín
u

M 5000
= 120 mm

(B 120 LF)
volnění parket a

laminátových povrchů

www.vogt-baugeraete.de
info@vogt-baugeraete.de

VOGT Baugeräte GmbH

Industriestrasse 39
D-95466 Weidenberg

+49 (0) 92 78 /774 33-0
+49 (0) 92 78 /774 33-11

b štěrk
jíl

eton, ,

Dusadlo
yForm :

VH 25-80 VH 50-80nebo

VH 25-60 VH 50-60nebo

VH 25-40 VH 50-40nebo

VH 25-20 VH 50-20nebo

VH 25-100 VH 50-100nebo

- Pneumatické kladivo
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Info@vogt-naradi.cz
www.vogt-naradi.cz

Výhradní zastoupení pro ČRVOGT Baugeräte GmbH

Branišov 53
CZ - 59251 Dolní Rožínka

+ 42(0)777/337 215
+ 42(0)566/567 967


