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Σύμβολα 
 

 

Προειδοποίηση - Γενικοί κίνδυνοι! 

 

 

Τεχνικές ή γενικές πληροφορίες 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Να διαβαστεί πριν τη θέση σε λειτουργία! 
 
Αγαπητέ μας πελάτη, 
 
με αυτό το σταθμό απόρριψης VOGELSANG – έχετε στη 
διάθεσή σας μια εγκατάσταση υψηλής ποιότητας.  
Για να λειτουργεί αξιόπιστα η εγκατάσταση για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, πρέπει να συντηρείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Για αυτόν το λόγο 
πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες αυτές οι οδηγίες 
στο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης και να τηρούνται 
με ακρίβεια: 
Ο χειρισμός αυτής της εγκατάστασης πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο από ενημερωμένο και 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό! 
Οι εργασίες στο σταθμό και με το σταθμό απόρριψης 
επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο τηρώντας τους 
γενικά ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.. 

 

Σε περίπτωση εργασιών σε περιστρεφόμενα ή ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να τηρούνται οι γενικά 
ισχύουσες οδηγίες περί ασφάλειας στην εργασία. 
Για ζημιές που έχουν προκληθεί εσκεμμένα ή για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τη μη τήρηση των 
οδηγιών λειτουργίας, δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής. 
Τα μέρη που έρχονται σε επαφή με υγρά και τα κινούμενα μέρη νοούνται ως αναλώσιμα 
 
Οι οδηγίες συντήρησης και λειτουργίας της εταιρείας μας ενημερώνονται τακτικά. Με τις δικές σας προτάσεις 
βελτίωσης συμβάλλετε στο να διατυπώνονται οι προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας με τρόπο 
φιλικότερο στο χρήστη. Στείλτε μας τις προτάσεις σας στο τμήμα Παραγωγής στον αριθμό φαξ: 
+49  5434  83  10 ή μέσω e-mail προς wilken@vogelsang-gmbh.com. 
 
Σημειώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pos: 7 /ungültig/------Seitenumbruch-------- @ 0\mod_1108370097250_134681.doc @ 134682 @  
 



Προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας με κατάλογο ανταλλακτικών/αναλώσιμων 

Σταθμός απόρριψης σκαφών 

PierPump SB160 w w w . v o g e l s a n g . i n f o
 

26.08.2010 WBV.VAKB.003.EL 4/12
 

 
Pos: 8 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Verwendungszweck  @ 0\mod_1109924656778_134681.doc @ 134685 @ 1 
 

 

1 Σκοπός χρήσης 
Pos: 9 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Verwendungszweck @ 34\mod_1239006873797_134681.doc @ 139285 @  
 

Απόρριψη ανθρωπογενών αποβλήτων 
Με το σύστημα απόρριψης είναι δυνατή η απόρριψη της δεξαμενής ανθρωπογενών αποβλήτων από σπορ 
σκάφη.  
Για τη σύνδεση στο στόμιο απόρριψης επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά εξοπλισμού που επιτρέπει ο 
κατασκευαστής. 
 

 

Για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από μη ενδεδειγμένη χρήση της 
εγκατάστασης, από φθορά ή για λοιπές ζημιές που έχουν προκληθεί 
σκοπίμως δεν ευθύνεται ο κατασκευαστής. 

 
Pos: 10 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Sicherheitshinweise  @ 0\mod_1109924781006_134681.doc @ 134686 @ 1 
 

2 Υποδείξεις ασφαλείας 
Pos: 11 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Sicherheitshinweise @ 2\mod_1138707543107_134681.doc @ 135189 @  
 

• Πριν από τη θέση σε λειτουργία διαβάστε επιμελώς και τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας. 
• Πριν από την έναρξη της λειτουργίας εξοικειωθείτε με όλες τις διατάξεις και τα στοιχεία χειρισμού, 
καθώς και με 
 τις λειτουργίες τους. 
• Τηρείτε επιπρόσθετα τις προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας για την αντλία περιστροφικού 
εμβόλου. 
 
 

 

Οι τοποθετημένες πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων δίνουν 
σημαντικές υποδείξεις για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία. Η τήρηση 
του περιεχομένου αυτών των πινακίδων συμβάλλει στην ασφάλειά σας. Δεν 
επιτρέπεται η αφαίρεση των πινακίδων υποδείξεων. 

 

 
 

 

Πριν από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής απενεργοποιήστε το 
μηχανισμό κίνησης. 
 Το άτομο που εκτελεί την εργασία πρέπει να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός 
κίνησης δε θα ενεργοποιηθεί ξανά κατά λάθος. 

 

 
 
 

 

Ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης έχει τυλιχθεί χαλαρά μόνο στο χώρο 
αποθήκευσης ελαστικού σωλήνα. Σε περίπτωση πολύ χαλαρής περιέλιξης ο 
ελαστικός σωλήνας μπορεί να βρίσκεται στο δάπεδο και να εμποδίζει τη 
διέλευση. 
Προσοχή! Κίνδυνος παραπατήματος! 

 

 

 

Πριν την έναρξη της αντλίας πραγματοποιήστε συνδέστε σταθερά το σύνδεσμο 
αναρρόφησης και μόνο τότε ανοίξτε το σύνδεσμο αναρρόφησης, διαφορετικά 
Κίνδυνος αναρρόφησης ξένων σωμάτων. 
Προσοχή! Όταν λειτουργεί η αντλία μην έχετε ποτέ το χέρι σας μπροστά 
από ή μέσα στο σύνδεσμο αναρρόφησης. Κίνδυνος αναρρόφησης! 
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3 Συναρμολόγηση 
Pos: 13 /WBV/Vakuumtechnik/Montage @ 2\mod_1138708493066_134681.doc @ 135190 @  
 

Η συναρμολόγηση πραγματοποιείται από ενημερωμένους τεχνικούς. 
Για περαιτέρω ερωτήσεις απευνθείτε στον κατασκευαστή. 
Pos: 14 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Inbetriebnahme @ 27\mod_1212652359713_134681.doc @ 138313 @ 1 
 

4 Θέση σε λειτουργία 
Pos: 15 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Erstbenutzung/Inbetriebnahme @ 32\mod_1228734718902_134681.doc @ 138922 @  
 

Το σύστημα απόρριψης μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με κατάλληλη καθοδήγηση και τηρώντας τις 
προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας της αντλίας. 
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Pos: 17 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Betrieb @ 2\mod_1137060096240_134681.doc @ 135147 @ 1 
 

5 Λειτουργία 
Pos: 18 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 2 /Absaugung Fäkalien @ 34\mod_1239003268212_134681.doc @ 139278 @ 2 
 

5.1 Αναρρόφηση ανθρωπογενών αποβλήτων 
Pos: 19 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Betrieb S160 @ 32\mod_1227793626748_134681.doc @ 138893 @  
 

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης [1] από το χώρο αποθήκευσης ελαστικών σωλήνων 
και συνδέστε το σύνδεσμο αναρρόφησης με τον κατάλληλο προσαρμογέα στο στόμιο αναρρόφησης 
της δεξαμενής ανθρωπογενών αποβλήτων. 

2. Ανοίξτε το μοχλό της σφαιρικής βάνας. 

3. Ρίξτε τη μάρκα στο άνοιγμα [2]. 

4. Ξεκινήστε την εγκατάσταση αντλίας πιέζοντας το πλήκτρο [3]. (Ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας είναι 
χρονισμένος) 
Ξεκινά η αναρρόφηση, η δεξαμενή αδειάζει. 

5. Αφού αδειάσει η δεξαμενή κλείστε τη σφαιρική βάνα. 
Σύσταση κατασκευαστή: Ανοίξτε για λίγο τη σφαιρική βάνα 2 έως 3 φορές, η δεξαμενή αδειάζει έτσι 
πλήρως. Απασφαλίστε και χαλαρώστε λίγο το σύνδεσμο αναρρόφησης αλλά αφήστε τον στο στόμιο 
αναρρόφησης. Ανοίξτε για λίγο τη σφαιρική βάνα αναρροφήστε συμπληρωματικά αέρα, έτσι ώστε να 
αδειάσει ο σύνδεσμος αναρρόφησης και ο ελαστικός σωλήνας. Κλείστε τη σφαιρική βάνα και βγάλτε το 
σύνδεσμο αναρρόφησης από το στόμιο αναρρόφησης. 

6. Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη βάση του ελαστικού σωλήνα, έτσι ώστε ο ελαστικός 
σωλήνας να μη βρίσκεται στο διάδρομο διέλευσης. 

7. Η εγκατάσταση αντλίας απενεργοποιείται χρονισμένα. Πιέζοντας το πλήκτρο [4] είναι δυνατός ο 
πρόωρος τερματισμός του χρόνου λειτουργίας. 

Pos: 20 /Grafiken/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Betrieb Fäkalien SB160 @ 34\mod_1239003064717_134681.doc @ 139277 @  
 

 
Εικ. 1: Λειτουργία 
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Pos: 22 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 2 /Absaugung Bilgewasser @ 34\mod_1239003328207_134681.doc @ 139279 @ 2 
 

5.2 Αναρρόφηση ακάθαρτων νερών πυθμένα 
Pos: 23 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Betrieb Bilgewasser SB160 @ 34\mod_1239003476352_134681.doc @ 139281 @  
 

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης [5] από το χώρο αποθήκευσης ελαστικού σωλήνα και 
συνδέστε το σύνδεσμο αναρρόφησης με τον κατάλληλο προσαρμογέα στο στόμιο αναρρόφησης των 
ακάθαρτων νερών πυθμένα. 

2. Ανοίξτε το μοχλό της σφαιρικής βάνας. 

3. Ρίξτε το κέρμα στο άνοιγμα [6]. 

4. Ξεκινήστε την εγκατάσταση αντλίας πιέζοντας το πλήκτρο [7]. (Ο χρόνος λειτουργίας της αντλίας είναι 
χρονισμένος) 
Ξεκινά η αναρρόφηση, η δεξαμενή αδειάζει. 

5. Αφού αδειάσει η δεξαμενή κλείστε τη σφαιρική βάνα. 
Σύσταση κατασκευαστή: Ανοίξτε για λίγο τη σφαιρική βάνα 2 έως 3 φορές, η δεξαμενή αδειάζει έτσι 
πλήρως. Απασφαλίστε και χαλαρώστε λίγο το σύνδεσμο αναρρόφησης αλλά αφήστε τον στο στόμιο 
αναρρόφησης. Ανοίξτε για λίγο τη σφαιρική βάνα αναρροφήστε συμπληρωματικά αέρα, έτσι ώστε να 
αδειάσει ο σύνδεσμος αναρρόφησης και ο ελαστικός σωλήνας. Κλείστε τη σφαιρική βάνα και βγάλτε το 
σύνδεσμο αναρρόφησης από το στόμιο αναρρόφησης. 

6. Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη βάση του ελαστικού σωλήνα, έτσι ώστε ο ελαστικός 
σωλήνας να μη βρίσκεται στο διάδρομο διέλευσης. 

7. Η εγκατάσταση αντλίας απενεργοποιείται χρονισμένα. Πιέζοντας το πλήκτρο [8] είναι δυνατός ο 
πρόωρος τερματισμός του χρόνου λειτουργίας. 
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Εικ. 2: Λειτουργία ακάθαρτων νερών πυθμένα 
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Pos: 26 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Entnahme der Wertmarken @ 32\mod_1227793874607_134681.doc @ 138895 @ 1 
 

6 Αφαίρεση των μαρκών 
Pos: 27 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Entnahme Wertmarken SB160 @ 34\mod_1239003643453_134681.doc @ 139282 @  
 

 

Απασφαλίστε τα μάνταλα [1] της θυρίδας χειρισμού. 
Ανοίξτε τη θυρίδα στη λαβή [2] τραβώντας προς τα εμπρός. 
 
 

 

Η θυρίδα ασφαλίζεται με αλυσίδα. 

Κατά το άνοιγμα ελέγξτε αν η αλυσίδα 
ασφάλισης εδράζει σταθερά και αν 
κρέμεται ελεύθερη. 
 

 

 

 

Απασφαλίστε το ηλεκτρικό κιβώτιο (πίνακα) χειρισμού με 
κατάλληλο κλειδί [3] και ανοίξτε τη θυρίδα προς τα πάνω. 
 
 
 

 

Κατά το άνοιγμα του ηλεκτρικού 
κιβωτίου είναι δυνατή η πρόσβαση σε 
ρευματοφόρα εξαρτήματα! 

  

 

Απασφαλίστε το έλασμα κάλυψης [4] με το ίδιο κλειδί για το 
άνοιγμα της θυρίδας χειρισμού και ανοίξτε προς τα πάνω. 
Είναι δυνατή η πρόσβαση στη θήκη συλλογής των 
νομισμάτων. 

 

Αφαίρεση μαρκών, 
 
Κλείσιμο της εγκατάστασης σε αντίθετη σειρά 
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Pos: 29 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Wartung @ 0\mod_1110193029776_134681.doc @ 134724 @ 1 
 

7 Συντήρηση 
Pos: 30 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 2 /Wartungshinweise @ 2\mod_1138709061440_134681.doc @ 135192 @ 2 
 

7.1 Υποδείξεις συντήρησης 
Pos: 31 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Wartungshinweise @ 40\mod_1263453732443_134681.doc @ 150587 @  
 

Εξάρτημα Εργασία συντήρησης  Διάστημα 

Ελαστικός σωλήνας και 
σύνδεσμος 

Οπτικός έλεγχος για φθορά μία φορά τη βδομάδα 

Αντλία Βλέπε αντλία WBV βλέπε αντλία WBV 

Ηλεκτρικά εξαρτήματα Σύμφωνα με BGV A3 Σύμφωνα με BGV A3

Θερμάνσεις Έλεγχος λειτουργίας 
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πριν 
την έναρξη της περιόδου παγετού. 

 
 

 

Ο φορέας λειτουργίας ή ο κύριος του έργου πρέπει να φροντίζει για την τακτική 
συντήρηση και φροντίδα του συστήματος. Τα διαστήματα ελέγχου και συντήρησης 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά. 
Η κατάλληλη συχνότητα των διαστημάτων πρέπει να προσδιορίζεται από το φορέα 
λειτουργίας ή τον κύριο του έργου μετά από επαρκή παρατήρηση και έλεγχο του 
συστήματος. 
Οι εργασίες αυτές πρέπει να πρωτοκολλούνται και να αποδεικνύονται εφ' όσον 
ζητηθεί για τη διασφάλιση της βάσης της εγγύησης. 

Εάν δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν τα επαρκή διαστήματα ελέγχου και 
συντήρησης από την πλευρά του φορέα λειτουργίας / του κυρίου του έργου, 
ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργίες, 
βλέπε "Σχέδιο Service". 

 
Pos: 32 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Hilfestellung bei Einsatzproblemen @ 1\mod_1127818361779_134681.doc @ 135007 @ 1 
 

8 Βοήθεια σε προβλήματα κατά τη χρήση 
Pos: 33 /WBV/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Hilfestellung bei Einsatzproblemen @ 8\mod_1172139275178_134681.doc @ 136402 @  
 

 

Πρόβλημα πιθανή αιτία Βοήθεια 

Ελέγξτε τα σημεία σύνδεσης του 
ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης για 
σταθερή έδραση / στεγανότητα. Η εγκατάσταση αναρροφά 

αέρα 
Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα 
αναρρόφησης για ζημιές. 

Δε δημιουργείται κενό ή 
δημιουργείται πολύ αργά 

Η αντλία δε δημιουργεί κενό Βλέπε εγκατάσταση αντλίας WBV. 

Θέρμανση χαλασμένη 
Αναθέστε την αντικατάσταση της 
θέρμανσης σε εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. Η θέρμανση (προαιρετικά) δε 

θερμαίνεται 
Ο γενικός διακόπτης 
βρίσκεται στο "0" 

Αναθέστε σε εξουδιοτημένο 
προσωπικό να θέσει ξανά σε 
λειτουργία την εγκατάσταση. 

 

 

Προσοχή! Η θέρμανση αποτελεί ειδικό εξοπλισμό. Σε συσκευές χωρίς 
θέρμανση πρέπει να προσέχετε για την τοποθέτηση σε σημεία με 
προστασία έναντι παγετού (βλέπε προδιαγραφές συντήρησης και 
λειτουργίας της αντλίας) 

 
Pos: 34 /ungültig/------Seitenumbruch-------- @ 0\mod_1108370097250_134681.doc @ 134682 @  
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Pos: 35 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Serviceplan @ 0\mod_1109925815762_134681.doc @ 134693 @ 1 
 

9 Σχέδιο Service 
Pos: 36 /WBV/Vakuumtechnik/Serviceplan @ 40\mod_1268730931626_134681.doc @ 179377 @  
 

Ημερομηνία Περιγραφή της εργασίας ώρες λειτουργίας Υπογραφή 
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Pos: 38 /Überschriften für Inhaltsverzeichnis /Überschrift 1/Ersatz-/Verschleißteilliste @ 2\mod_1138710790863_134681.doc @ 135197 @ 1 
 

10 Κατάλογος ανταλλακτικών/αναλώσιμων 
Pos: 39 /ETL/Vakuumtechnik/Info Verschleißteil @ 15\mod_1183711971793_134681.doc @ 137171 @  
 

 

Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με υγρά, καθώς και τα κινούμενα 
μέρη νοούνται ως αναλώσιμα! 

 
Pos: 40 /Grafiken/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/Ersatz-/Verschleißteilliste PierPump SB160 @ 34\mod_1239003868629_134681.doc @ 139283 @  
 

 
Εικ. 3: Κατάλογος ανταλλακτικών/αναλώσιμων – SB160 
Pos: 41 /ungültig/------Seitenumbruch-------- @ 0\mod_1108370097250_134681.doc @ 134682 @  
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Pos: 42 /ETL/KOPFzeile/KOPFzeile  @ 6\mod_1169192905195_134681.doc @ 136090 @  
 
 

Θέσ. 
Αριθμός 
ανταλλακτικού 

Ονομασία  Διαστάσεις Παρατήρηση 
Πλήθ
ος 

Ποσότη
τα 

 
Pos: 43 /ETL/Vakuumtechnik/Bootsentsorgung/SB160 - Ersatzteilliste @ 34\mod_1239003940359_134681.doc @ 139284 @  
 
 

1 IBS0267 Βάση μονάδας αντλίας  1.4301  2 

2 RYL0168 Έλασμα επένδυσης t=2 1.4301  1 

3 RYL0160 Εγκάρσια τραβέρσα επάνω t=2 1.4301  1 

4 RYL0156 Έλασμα οροφής t=2 1.4301  1 

5 RYL0171 Έλασμα συντήρησης αντλίας t=2 1.4301  1 

6 RYL0165 Θυρίδα συστήματος ελέγχου t=2 1.4301  1 

7 RYL173 Έλασμα συντήρησης  1.43.01  1 

8 NYV0001 
Κλειδαριά ασφαλείας 
(σπανιολέττα) με κλειδί 

   2 

9 IBN0165 
V100-45QHD με angefl. 
Κινητήρας 

   2 

10 IBA0096 Σύνδεση, συμπαγής V100-45Q   4 

11 NWE.200 Γωνία 
2“ Εσωτερικό 
σπείρωμα – 
Εξωτερικό σπείρωμα 

  3 

12 NWE.202 Γωνία 
2“ Εσωτερικό 
σπείρωμα – 
Εσωτερικό σπείρωμα 

  3 

13 HRS0010 Μαστός σωλήνα 2“ x 100mm   3 

14 NVE.011 
Μαστός σύνδεσης ελαστικού 
σωλήνα 

2“ x 50mm   4 

15 NVE.005 Τυφλό πώμα 2“   2 

16 NVE.031 Μείωση 

2“ εξωτερικό 
σπείρωμα – 
1 ½“ εσωτερικό 
σπείρωμα 

  4 

17 ZZSYD.001 Βαλβίδα κενού 1 ½“   2 

18 HSC.066 Ελαστικός σωλήνας DN50 PUR   1,3m 

19 NSS.028 Σφιγκτήρας σιαγόνας σύσφιγξης 59-63   6 

20 HPN.002 
Μαστός σύνδεσης ελαστικού 
σωλήνα 

2“ - DN50 PVC  2 

21 HPB.112 Σωλήνας διέλευσης δεξαμενής 2“ PVC  2 

22 HPB.113 Γωνία 
2“ Εσωτερικό 
σπείρωμα – 
Εσωτερικό σπείρωμα 

PVC  2 

23 HPZ.052 Μείωση 

2“ εξωτερικό 
σπείρωμα – 
1 ½“ εσωτερικό 
σπείρωμα 

PVC  2 

24 NVE.027.E 
Μαστός σύνδεσης ελαστικού 
σωλήνα 

1 ½“ – DN40   4 

25 IBS0270 Βάση ελαστικού σωλήνα    1 

26 NSS.048 Σφιγκτήρας σιαγόνας σύσφιγξης 48 – 51   4 

27 HSC0002 Ελαστικός σωλήνας DN40   2 

28 GHN.021 Σφαιρική βάνα 2“   2 

29 NKU.012 Kamlok μέρος M 2“   2 

30 RYL0925 
Έλασμα κάλυψης συσκευής 
ελέγχου αυθεντικότητας 
νομισμάτων 

   1 

31 IBA0225 
Θυρίδα συσκευής ελέγχου 
αυθεντικότητας νομισμάτων 

   1 

32  Σύστημα ελέγχου    1 

33 EPM0051 
Συσκευή ελέγχου 
αυθεντικότητας νομισμάτων 

   1 

34 EPM.066 Θέρμανση 250W VA  2 

35 EPM0064 Θερμοστάτης στο περίβλημα    1 

36 IBA0105 
Βάση ελαστικού σωλήνα με 
πλαίσιο υποστήριξης 

   1 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 
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   Stammhaus / Headquarters 
   Vogelsang Deutschland West 
 

Hugo Vogelsang 
Maschinenbau GmbH 
D-49632 Essen (Oldb.) 
 

 +49 54 34 83 0 

 +49 54 34 83 10 

 info@vogelsang-gmbh.com 

 www.vogelsang.info 
 

 

 Vogelsang Deutschland Ost 
 

Vogelsang Maschinenbau GmbH 
D-06295 Rothenschirmbach 
 

 +49 3 47 76 2 05 81 

 +49 3 47 76 2 05 82 

 rsb@vogelsang-gmbh.com 

 www.vogelsang.info 

 

 

 Vogelsang USA 
 

Vogelsang USA Ltd. 
USA-Ravenna, OH 44266 
 

 +1 33 02 96 38 20 

 +1 33 02 96 41 13 

 sales@vogelsangusa.com 

 www.vogelsangusa.com 

 

 Vogelsang Danmark 
 

Vogelsang A/S  
DK-6880 Tarm 
 

 +45 97 37 27 77 

 +45 97 37 30 77 

 vogelsang@adr.dk 

 

 Vogelsang Great Britain 
 

Vogelsang Ltd. 
GB-Crewe, Cheshire CW1 6YY 
 

 +44 12 70 21 66 00 

 +44 12 70 21 66 99 

 sales@vogelsang.co.uk 

 www.vogelsang.co.uk 
 

 Vogelsang France 
 

Vogelsang France S.A.R.L. 
F-26740 Montboucher Sur Jabron 
 

 +33 4 75 52 74 50 

 +33 4 75 52 76 61 

 info@vogelsang.fr 

 www.vogelsang.fr 
 

 

 Vogelsang Italia 
 

Vogelsang S.r.l. 
IT-26025 Pandino (CR) 
 

 +39 03 73 22 03 12 

 +39 03 73 91 08 7 

 info@vogelsang-srl.it 

 www.vogelsang-srl.it 
 

 

 Vogelsang España 
 

Vogelsang S.L. 
ES-43800 Valls (Tarragona) 
 

 +34 977 60 67 33 

 +34 977 60 67 33 

 info@vogelsang.es 

 www.vogelsang.es 

 

 Vogelsang Polska 
 

Vogelsang Sp. z o.o. 
PL-52-214 Wroclaw 
 

 +48 71 7 98 9 5 80 

 +48 71 7 98 9 5 82 

 info@vogelsang.pl 

 www.vogelsang.pl 
 

 

 Vogelsang Romania 
 

Vogelsang Romania SRL 
RO-021041 Bucuresti 
 

 +40 753 105 777 

 +40 31 427 2757 

 info@vogelsang.ro 

 www.vogelsang.ro 

 

 Vogelsang Malaysia 
 

Vogelsang Malaysia 
MY-52200 Kuala Lumpur  
 

 +60 1 22 11 42 23 

 +60 3 62 72 91 87 

 chan@vogelsang-gmbh.com 

 

 Vogelsang China 
 

Vogelsang Mechanical Engineering 
(Shanghai) Co., Ltd 
CN-Shanghai 200436 
 

 +86 21 61 39 85 01 

 +86 21 61 39 85 02 

 sales@vogelsang.com.cn 

 www.vogelsang.com.cn 

 

 Vogelsang Australia 
 

Vogelsang Pty Ltd 
AU-Peakhurst NSW 2210 
 

 +61 2 9534 5984 

 +61 2 533 7349 

 brad@vogelsang.com.au 

 www.vogelsang.com.au 

 

 Vogelsang India 
 

Vogelsang India Pvt. Ltd. 
IN-Noida, 201301 (Uttar Pradesh) 
 

 +91 120 42 12 901 06 
 +91 965 09 14 499 (mobile) 

 +91 120 42 12 908 

 info@vogelsangindia.com 

 www.vogelsangindia.com 
 

 


