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NAC introducerer endnu et nyt 
og innovativt produkt til skade-
servicebranchen - Vogt Hammer
Aldrig har det været så nemt og hurtigt 
at fjerne stort set alle slags overflade-
belægninger i forbindelse med vand og 
fugtskader m.m. 

Traditionelle værktøjer som slaghamre 
og mejselhamre er tunge og belaster 
kroppen gennem dårlig arbejdsstilling 
og arbejdsbevægelser. Endvidere er 
disse værktøjer uegnede til større opga-
ver, hvor tid og effektivitet er afgørende 
for din konkurrenceevne og fortjeneste. 

VOGT Hammeren er simpelthen et ge-
nialt tysk højkvalitets trykluftsværktøj, 

som sætter en ny standard gennem 
optimal arbejdsstilling og dine opgaver 
løses nu med garanti 2-4 gange hurti-
gere end med alle andre værktøjer, du 
nogensinde har haft i dine hænder. 

Du kan med en VOGT Hammer i dit 
arsenal af udstyr arbejde væsentligt 
hurtigere og mere effektivt og gøre dit 
arbejde til en sand fornøjelse. 

NAC giver fuld tilfredshedsgaranti på 
dette unikke værktøj.
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Værktøj

Tryklufthamre har eksisteret i lang tid, alligevel er VOGT  
Hamrene anderledes. Den lette, lanseformede konstruktion 
giver dig ideelle arbejdsbetingelser. 
Den praktiske robuste opbygning, overlegen materialekvalitet, 
håndværksmæssig udførelse og lang levetid på værktøjer gør 
VOGT Hammeren velegnet til mange krævende opgaver. 
Et kæmpe udvalg af værktøjer og muligheden for nemt at skifte 
mellem forskellige hammerstørrelser åbner en unik vifte af 
anvendelsesmuligheder. Derfor er Vogt Hammeren et meget 
populært produkt blandt håndværkere i mange forskellige  
brancher herunder også skadeservicebranchen.

anvendelse
· Afskrælning og skæring af limede gulvbelægninger.
·  Fjernelse af tykke lag maling, spartelmasse, skumbagsider  

og lim.
· Afskrabning af bitumenbaner og gummibelægninger.
· Opstemning af parket limet med elastisk parketlim.

· Fjernelse af keramiske gulv- og vægfliser.
· Opbrydning af cement- og gipsbaserede tyndpudslag.
· Afrensning af grater og toppe på nystøbt beton.

fordele
·  Fjern alle slags overfladebelægninger 2-4 gange hurtigere  

end med andre værktøjer.
· Let håndtering p.g.a. lav vægt og udformning.
· Forskellige skaftlængder til opgaver på gulv og væg.
· Ergonomi i top - Optimal arbejdsstilling - Skåner kroppen.
· Opgaver hurtigere udført = større fortjeneste.
· Vibrationsdæmpet.
· Stort værktøjssortiment.
· Hurtigt og nemt værktøjsskift.
· Beskedent luftforbrug - kan drives med 230 V kompressor.

VoGt hammer – i en klasse for sig selv
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VOGT Hammer VH30 – den lette
Den lille VH30 VOGT Hammer er kun halvt så tung som tilsvarende elektriske hamre, hvilket 
forenkler arbejde over hovedhøjde. Allerede med VH30-70 når man fra lofts- til gulvhøjde 
uden brug af stillads og uden at skulle bukke sig. Den højere slagfrekvens på VH30 er ideel 
til sprøde materialer: epoxy-harpiks, puds, spartelmasse, tynde fl iser, fl iseklæb, mørtel og 
betonrester. Det lille slagværk bruger kun 190 liter i minuttet.

VH30-90S / Basis-sæt
Skadeservice, malere, murere og fl iselæggere

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

VH30-130S
17.389,00

VH30-110S
17.389,00

VH30-90S
17.389,00

VH30-70S
17.389,00

 Luftforbrug Længde Vægt

 190 l/min / 6,0 bar 90 cm 3,8 kg

VH30-90S (14 mm)

Værktøj
1 Delta-P kniv M410P
1 bredmejsel M340
1 skrabejernsholder M5000
1 skrabejern B120S

Tilbehør
1 adapter ¾" til standardtilslutning Z200
1 præcisions oliedosering til slange Z300
7 mtr. trykluftslange komplet med tilslutning
0,1 ltr. VOGT specialolie
Ringnøgle 15/19

Beskyttelsesudstyr
Arbejdshandsker
Beskyttelsesbriller
Ørepropper

Metal-transportkuffert
med betjeningsvejledning

Fås i følgende længder 
til samme pris:

70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg

90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg

110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg

130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg
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Værktøj

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

VOGT Hammer VH30 – den lette
Den lille VH30 VOGT Hammer er kun halvt så tung som tilsvarende elektriske hamre, hvilket 
forenkler arbejde over hovedhøjde. Allerede med VH30-70 når man fra lofts- til gulvhøjde 
uden brug af stillads og uden at skulle bukke sig. Den højere slagfrekvens på VH30 er ideel 
til sprøde materialer: epoxy-harpiks, puds, spartelmasse, tynde fl iser, fl iseklæb, mørtel og 
betonrester. Det lille slagværk bruger kun 190 liter i minuttet.

VH30-90S XL / XL-sæt
Skadeservice, malere, murere og fl iselæggere

VH30-130S 
XL 

18.522,00

VH30-110S 
XL 

18.522,00

VH30-90S XL 
18.522,00

VH30-70S XL 
18.522,00

 Luftforbrug Længde Vægt

 190 l/min / 6,0 bar 90 cm 3,8 kg

VH30-90S XL  (14 mm)

Værktøj
1 Delta-P kniv M410P
1 bredmejsel M340
1 fl admejsel M200
1 skrabejernsholder M5000
1 skrabejern B100S
1 skrabejern B120S
1 skrabejern B160S

Tilbehør
1 adapter ¾" til standardtilslutning Z200
1 præcisions oliedosering til slange Z300

7 mtr. trykluftslange komplet med tilslutning
0,1 ltr. VOGT specialolie
1,0 ltr. VOGT specialolie
Ringnøgle 15/19

Beskyttelsesudstyr
Arbejdshandsker
Beskyttelsesbriller
Ørepropper

Metal-transportkuffert
med betjeningsvejledning

Fås i følgende længder 
til samme pris:

70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg70 cm - 3,5 kg

90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg90 cm - 3,8 kg

110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg110 cm - 4,1 kg

130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg130 cm - 4,4 kg
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70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg

90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg

110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg

130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg

VH60 – den stærke 
VH60 er et nummer større: den mere kraftfulde kolbe er velegnet til seje, kompakte 
materialer: bitumen, cement, gips og murværk. Selv seje limrester fra parketgulve kan 
ikke modstå det stærke slagværk. Den stærke 18 mm mejsel betyder, at løfteevnen i 
forbindelse med underminering eller opbrydning af fl ade tage er høj. 

VH60-130 18B Basis-sæt
Flise- og parketlæggere 

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

VH60-130 
18B

21.051,00

VH60-110 
18B

21.051,00

VH60-90 
18B

21.051,00

VH60-70 
18B

21.051,00

 Luftforbrug Længde Vægt

 255 l/min / 6,0 bar 130 cm 6,4 kg

VH60-130 18B (18 mm)

Værktøj
1 Delta-P kniv M408UP
1 skrabejernsholder M5000
1 skrabejern B160S
1 skrabejern B200S

Tilbehør
1 håndtag Z650
1 præcisions oliedosering til slange Z300
7 mtr. trykluftslange komplet med tilslutning
0,1 ltr. VOGT specialolie
Ringnøgle 15/19

Beskyttelsesudstyr
Arbejdshandsker
Beskyttelsesbriller
Ørepropper

Metal-transportkuffert
med betjeningsvejledning
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Værktøj

70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg70 cm - 5,2 kg

90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg90 cm - 5,6 kg

110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg110 cm - 6,0 kg

130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg130 cm - 6,4 kg

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

VH60 – den stærke 
VH60 er et nummer større: den mere kraftfulde kolbe er velegnet til seje, kompakte 
materialer: bitumen, cement, gips og murværk. Selv seje limrester fra parketgulve kan 
ikke modstå det stærke slagværk. Den stærke 18 mm mejsel betyder, at løfteevnen i 
forbindelse med underminering eller opbrydning af fl ade tage er høj. 

VH60-130 18B-XL / XL-sæt
Skadeservice, malere, murere og fl iselæggere

VH60-130 
18B-XL

25.410,00

VH60-110 
18B-XL

25.410,00

VH60-90 
18B-XL

25.410,00

VH60-70
18B-XL

25.410,00

 Luftforbrug Længde Vægt

 255 l/min / 6,0 bar 130 cm 6,4 kg

VH60-130 B-XL (18mm)

Værktøj
1 Delta-P kniv M408UP
2 skrabejernsholder M5000
1 skrabejern B120S
1 skrabejern B160S
1 skrabejern B200S
1 Franken specialklinge B120LF
1 parketkile PK90
1 krydsklingeholder m. krydsklinge H100B

Tilbehør
1 håndtag Z650
1 præcisions oliedosering til slange Z300

7 mtr. trykluftslange komplet med tilslutning
0,1 ltr. VOGT specialolie
1,0 ltr. VOGT specialolie
Ringnøgle 15/19

Beskyttelsesudstyr
Arbejdshandsker
Beskyttelsesbriller
Ørepropper

Metal-transportkuffert
med betjeningsvejledning
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VOGT Hammer VH30-70 (14 mm)
VOGT Hammer VH30-90 (14 mm)
VOGT Hammer VH60-130.18 (18 mm)

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

M408UP
1.455,00

M408.18UP
1.542,00

M410UP
1.542,00

M410.18UP
1.629,00

M100
450,00

M100.18
537,00

902005
225,00

902004
217,00

902008
217,00

B160S
520,00

B200S
537,00

B100S
468,00

B120S
485,00

M5000
1.750,00

M5000.18
1.836,00

Skrabejernsholder
L x B = 300 x 100 / vinklet, med fastgøringssæt 902 011
M5000 til 14 mm
M5000.18 til 18 mm

Skraber 
Puds på jævnt underlag, belægninger, tyndpuds, sprøjteasbest, 
limede fl iser, limrester, betonrester, vejmarkeringer
B100S L120 x B100 - B120S L120 x B120

Skraber 
Rester af bitumen, lim, maling og spartelmasse. PVC-, vinyl-, 
linoleum- og gummibelægninger. Kork, nålefi lt, tæppe.
B160S L120 x B160 - B200S L120 x B200

Monteringsskruer
Fastgøringsskruer til skrabejernsholder

Forstærkningsplade 
Lille forstærkningsplade til skrabejernsholder 
til skrabere op til 120 mm bredde

Forstærkningsplade 
Stor forstærkningsplade til skrabejernsholder 
til skrabere fra 160 mm bredde

Delta-P kniv
Vinklet med underslibning, Kalk- og gipspuds, parket, laminat, 
bitumen, kraftige klinker, naturstensplader, magnesitbundne 
træulds-, letvægts- og gipskartonplader, lægteværk.
M408UP til 14 mm, L300 x B80
M408.18UP til 18 mm, L300 x B80
M410UP til 14 mm, L300 x B100
M410.18UP til 18 mm, L300 x B100

Spidsmejsel
Beton, klippe, kalksandstensmure
M100 til 14 mm, L = 260
M100.18 til 18 mm, L = 300

VH30-70
13.204,00

VH30-90
13.204,00

VH60-130.18
15.907,00
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Værktøj

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

M200
537,00

M200.18
624,00

M340
589,00

M340.18
676,00

M360
823,00

M360.18
910,00

M605R
1.334,00

M607R
1.334,00

S860H
1.074,00

S860.18H
1.161,00

GA140H
1.854,00

GA140.18H
1.940,00

B120LF
1.074,00

PK90
970,00

H100B
1.403,00

H200B
2.027,00

B55
468,00

H425.18H
2.720,00

Fladmejsel
Beton, klippe, murværk, støbte gulve, klinker på kraftigt 
underlag, cementpuds
M200 til 14 mm, L260 x B25 - M200.18 til 18 mm, L300 x B25

Bredmejsel
Hårdnakket puds, murværk, klinker på kraftigt underlag, 
svømmende gulve
M340 til 14 mm, L260 x B40 - M340.18 til 18 mm, L300 x B40

Bredmejsel
Cement- og kalkcementpuds
M360 til 14 mm, L260 x B60 - M360.18 til 18 mm, L300 x B60

Stokhammer
Opkradsning og nedbrydning af kanter af beton, støbte gulve, 
sandsten og granit, 7 x 7 tænder
S860H til 14 mm, L60 x B60 - S860.18H til 18 mm, L60 x B60

Gravespade
Universel, hård jordbund (*Reduceret slagkraft ved VH30)
GA140H til 14 mm, L420 x B140 *
GA140.18H til 18 mm, L420 x B140

Fugemejsel
Fugemejsel på ruller. Fjerner smalle fuger, puds og 
cementsamlinger i en ensartet dybde op til 20 mm.
M605R til 14 mm, L300 x B5 - M607R til 14 mm, L300 x B7

Franken specialklinge 
Opskæring af elastisk PU-lim under parket og laminat, under faca-
debelægning og skibsdæk. Jo sejere klæbestoffet er, desto smallere 
skal klingen være. L200 x B120. Til panelbredde 100 til 150 mm

Parketkile
Med fastgøringssæt 90 20 60, reducerer gnidningsmodstanden 
på PU-limen. B = 90 mm

Krydsklingeholder m. klinge
Krydsklingeholder til opskæring af bløde belægninger 
i vilkårlige bredder.

Dobbelt krydsklingeholder med klinger
Dobbelt krydsklingeholder til opskæring af bløde belægninger i 
baner. Jo hårdere/kraftigere belægning, desto smallere dobbelt 
krydsklingeholder. B = 200 mm

Krydsklinge – slebet på begge sider
Løsner og skærer bløde belægninger. 
Egnet til H100B, B120B, H160B, H200B.

Opsprætningsværktøj
Skærer bløde belægninger og et- eller fl erlags tætninger. 
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VOGT Hammer

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

Z100 
1.854,00

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Metal slangetromle
PU-trykluftsslange 10 x 15 mm.

Komplet med tilslutninger 
og knækbeskyttelse.

L = 20 m

B25
476,00

Z110 
866,00

Opsprætningsklinge
Skærer bløde belægninger og et- eller fl erlags tætninger. 

PU-trykluftslange
Meget fl eksibel slange 9 x 14 mm.
 
Komplet med tilslutninger.

L = 10 m
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Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

Værktøj Alle priser 
er anført i DKK

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse Listepris DKK Rabat

KC400/30PW
13.912,00

pr. stk.

Kaeser Premium Compact
Effektiv 2-cylindret kompressorblok, produceret i 
Tyskland, med lyddæmpende luftfi ltre. Specielt design 
giver nem håndtering. Ideel til anvendelse sammen 
med VOGT Hammer. 
Tekniske data: inds. luft: 450 l/min, eff. luft: 370 l/
min, frit afgivet luftmængde ved 7 bar: 282 l/min, 
tankindhold: 30 l, energi 230 V / 16 A / 2,2 kW.

Z200
416,00

Z220
693,00

Z700
849,00

Z400
936,00

Z300
901,00

Z510
182,00

Z500
295,00

Z550
849,00

Z625
849,00

Z650
849,00

Adapter
¾" med standardtilslutning

Adapter
¾" med 2 x standardtilslutning

Tryklufttilslutning
Tryklufttilslutning til lastvogn.
Til anvendelse af apparat vha. trykluft fra lastvogn.

Trykregulator
Med manometer-metalbeskyttelse, standardtilslutning, 
justering fra 0,5 – 10 bar.

Præcisions-ledningssmøreapparat
Vedligeholdelsestilbehør til VH / VTS, smører apparatet 
og mejslens trykabsorbering.

VOGT special-olie
Udskiller ikke harpiks – sørger for konstant slagkraftstyrke.
Z510 0,1 liter
Z500 1 liter
Z550 5 liter

Håndtag
Optimerer kontrollen af apparatet.
Z625 til VH30
Z650 til VH60 




