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0 Algemeen 
 
Voor ingebruikname, tijdens het gebruik en tijdens onderhoud van de 
Ruthmann hoogwerker zijn de hierna volgende aanwijzingen, de 
maatregelen voor de bediener en de voorschriften zoals ze in deze 
handleiding zijn beschreven te allen tijde op te volgen. 

 

0.1 VOORWOORD 
 
Deze gebruikshandleiding geeft aan hoe te handelen bij het gebruik en 
onderhoud van de Ruthmann hoogwerker. Met betrekking tot gebruik en 
onderhoud van het voertuig verwijzen we u echter nadrukkelijk naar de 
desbetreffende handleiding van de voertuigfabrikant. 
 
Het in acht nemen van de bovengenoemde instructies helpen u de 
Ruthmann hoogwerker veilig, overeenkomstig het toepassingsgebied en 
rendabel te gebruiken, het voorkomen van gevaren, reparatiekosten en 
stilstand te voorkomen en de betrouwbaarheid en levensduur van de 
Ruthmann hoogwerker te verhogen. 
Het is aan u de inzetbaarheid en veiligheid van de Ruthmann hoogwerker 
te waarborgen, doordat u de aanwijzingen doorneemt en beacht evenzo 
de aanwijzingen opvolgt en met regelmaat onderhoud pleegt. 
De gebruikshandleiding moet altijd bij de Ruthmann hoogwerker 
beschikbaar zijn. 
Werken er naast u ook andere personen met of aan de RUTHMANN-
Truckhoogwerker dan dienen deze personen ook voorgelicht te zijn en 
bekend te zijn met deze gebruikersinstructie. 
 

In principe geldt: 
 
Degene die de Ruthmann hoogwerker bediend is ervoor verantwoordelijk 
dat niets of niemand, geen mens, dier, of voorwerp dat zich in het 
gevarenbereik van de Ruthmann hoogwerker bevindt schade wordt 
toegebracht. 
 
De op de Ruthmann aangebrachte stickers moeten in acht genomen 
worden. 
 
 
U kunt ons telefonisch, per email of per fax benaderen. Voor het 
beantwoorden van vragen staan wij u graag ter beschikking. Bij 
telefonische of schriftelijke vragen en vooral bij onderdeelbestellingen 
alstublieft altijd het type en bouwnummer van de Ruthmann hoogwerker 
vermelden. 
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Wij wensen u een gute Fahrt! 
 
 
Postadres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruthmann GmbH & Co. KG 
 

Postbus 12 63 

 

D-48705 Gescher-Hochmoor 

 

 

Tel.: +49(0) 28 63 – 204-0 

Fax: +49(0) 28 63 – 204-212 

e-mail: info@ruthmann.de 

www.ruthmann.de 
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0.2 EG conformiteitverklaring 

 
De Ruthmann-hoogwerker is met CE-markering en EG-
Conformiteitsverklaring volgens machine richtlijn (2006/42EG) en de 
richtlijn voor geluid van mobiele werktuigen (2000/14/EG) geleverd. 
 

 

 

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring is in het 
hoogwerkerdossier bijgevoegd. 
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0.2.1 Eigenhandige aanpassingen / wijzigingen achteraf 

 
Middels het Europees eenvormigheidsattest, dat is bijgevoegd bij de 
Ruthmann hoogwerker en de CE markering op de typeplaat van de 
Ruthmann hoogwerker bevestigen wij de overeenstemming van de 
Ruthmann hoogwerker met de Machinerichtlijn. Door het eigenhandig 
aanbrengen van wijzigingen zoals bijvoorbeeld 
 
 wijzigingen in de opbouw, 
 het plaatsen of verwijderen van materiaalkasten, aanhanger 

koppeling, laadvloerwanden, lieren, laadkraan of overige opbouw, 
 wijzigingen aan het voertuig, 
 het wijzigen van de maximaal toegestane massa van het voertuig, 
 het buiten gebruik stellen van veiligheidsvoorzieningen, het 

verstellen van veiligheidsventielen, 
 het veranderen van functies en/of prestaties van de Ruthmann 

hoogwerker, 
 etc. 

worden het oorspronkelijke Europees eenvormigheidsattest en CE 
markering ongeldig. De toestemming de machine in gebruik te nemen 
vervalt.  Wordt bijvoorbeeld door een eigenhandige wijziging het 
gebruik of de veiligheid van de Ruthmann hoogwerker wezenlijk 
beïnvloed of veroorzaakt een wezenlijke verandering in de Ruthmann 
hoogwerker, kan er vanuit worden gegaan dat ten gevolge van de 
wijziging de opbouw als een nieuwe machine te betrachten is. De 
Machinerichtlijn dient opnieuw te worden toegepast. Diegene die de 
wijziging doorvoert geldt nu als fabrikant en moet aan de verplichting 
van de Machinerichtlijn tegemoet komen. Eigenhandige, niet met 
ons afgestemde wijzigingen ontbinden ons van enigerlei 
aansprakelijkheid. 
Ook het voertuig maakt onderdeel uit van de machine Ruthmann 
hoogwerker. Wijzigingen aan het voertuig dienen niet enkel te worden 
gezien in samenhang met deelname aan het openbaar verkeer, maar 
kunnen ook van invloed zijn op de Ruthmann hoogwerker als 
machine. Dientengevolge mag ook het voertuig niet eigenhandig 
worden gewijzigd. Dit geldt ook voor het wijzigen van de maximaal 
toegestane massa van het voertuig, ook wanneer dit op basis van het 
voertuigtype middels een formele bevestiging van de 
voertuigfabrikant mogelijk zou zijn. Het verhogen van de maximaal 
toegestane massa kan bijvoorbeeld overbelasting van de steun-
constructie tot gevolg hebben. De stand zekerheid van de Ruthmann 
hoogwerker is mogelijk door de gewijzigde gewichtsverdeling in het 
geding.  
Of een wijziging van de Ruthmann hoogwerker door het vervangen 
van of toevoegen van nieuwe componenten onderhevig is aan 
toepassing van het conformiteit proces overeenkomstig de 
Machinerichtlijn moet individueel worden beoordeeld. 
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Volgens de EN 280 gelden als “wezenlijke veranderingen” of 
“wezenlijke herstelwerkzaamheden” wijzigingen van de gehele 
Ruthmann hoogwerker of delen daarvan die op de standzekerheid, 
de stabiliteit of de wijze van gebruik van invloed zijn. Wij adviseren u 
wijzigingen, ook met het oog op de benodigde vakkennis,   door onze 
service dienst te laten controleren, uitvoeren, en indien noodzakelijk 
in overeenstemming met Nationale voorschriften te laten inspecteren. 
 
Bij het achteraf plaatsen van apparaten die het op afstand mogelijk 
maken bedrijfsgegevens uit te lezen of via GPS de Ruthmann 
hoogwerker te lokaliseren dient men in acht te nemen dat de 
benodigde antenne  buiten de noodbedieningskast wordt geplaatst 
zodat het functioneren van de elektronische componenten niet 
beïnvloed wordt.   Vooral bij apparaten waarbij de antenne 
geïntegreerd is in de behuizing, één unit, dient het geheel buiten de 
noodbedieningskast te worden geplaatst. Het spreekt overigens van 
zelf dat plaatsing van deze apparaten in de noodbedieningskast niet 
is toegestaan daar de behuizing van metaal is en daardoor het 
signaal afschermt. Maak voor het plaatsen van dergelijke apparaten, 
op grond van de benodigde vakkennis, gebruik van onze service 
dienst, of door ons geautoriseerd personeel. 
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0.3 Opbouw en inhoud van de gebruikshandleiding en 
onderhoud instructie 
De gebruikshandleiding en onderhoud instructie richt zich tot de 
gebruiker, de bediener en het onderhoud personeel van de 
Ruthmann hoogwerker. Deze is bestemd voor de op het voorblad 
genoemde Ruthmann hoogwerker met overeenkomstig 
fabrieksnummer en niet in zijn algemeenheid geldig. Afwijkingen 
tussen de in de gebruikshandleiding en onderhoud instructie 
weergegeven afbeeldingen en de uitleveringstoestand zijn mogelijk 
ten gevolge van verschillende type hoogwerker en voertuig 
configuraties, zijn echter nagenoeg niet van invloed op de 
behandeling van de Ruthmann hoogwerker. 
De gebruikshandleiding en onderhoud instructie bevat de informatie 
die noodzakelijk is voor het voorgeziene gebruik. Ze heeft betrekking 
op de verschillende stadia, zoals bijvoorbeeld ingebruikname, 
hoogwerker gebruik, gebruik van de noodbediening en onderhoud. 
De gebruikshandleiding en onderhoud instructie dient als een 
document betracht te worden. Een enkel hoofdstuk is geen 
volledige gebruikshandleiding. 
Bij de beschrijving van de functies van de machine als ook de 
beschrijving van de onderhoudswerkzaamheden staat de veiligheid 
van het personeel voorop. Een algemeen hoofdstuk met 
veiligheidsaanwijzingen gaat aan de gebruikshandleiding en 
onderhoud instructie vooraf. In de volgende hoofdstukken worden bij 
de verschillende stadia van toepassing zijnde aanwijzingen gegeven. 
Grondslag voor de samenstelling van deze gebruikshandleiding en 
onderhoud instructie zijn onder andere de Machine richtlijn 
2006/42/EG en daarop gebaseerde geharmoniseerde normen zoals 
de EN ISO 12100 en EN 280 en EN 82079-1, BGR 500 – 2.1 en BGG 
945. 
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0.3.1 Verklaring van de pictogrammen 
 

 
 

 

Gevaar! 

Bijzondere vermeldingen resp. een verbod ter 
voorkoming van persoonlijk letsel en/of omvangrijke 
materiële schade. 
 

 

   
   

 

 

Pas op! 

Waarschuwing ter voorkoming van schade. 

   
   

 

 

Aanwijzing 

Verwijzingen, onder andere m.b.t. gebruik van de 
machine waar in het bijzonder op gelet dient te worden. 

   
   

 

 

Aanwijzingen m.b.t. het sparen van het milieu. 

   
   

 

 

Verwijzing naar overige hoofdstukken van de 
onderhoudsinstructie. 
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0.3.3 Structuur van de gebruikshandleiding en onderhoud 
instructie 

 
De inhoud van de gebruikshandleiding en onderhoud instructie is als 
volgt gestructureerd: 

 
 Voorblad 

Identificatie 
 “Originele gebruikshandleiding” of “Vertaling van de 

originele gebruikshandleiding”, in het laatste geval dient de 
originele gebruikshandleiding bijgevoegd te zijn. 

 Titel “Gebruikshandleiding en onderhoud instructie”, 
 Omschrijving van het soort machine, 
 Machine type, 
 Fabrieksnummer, 
 Adresgegevens van de fabrikant. 

 

 Algemeen 
Algemene informatie 
 Overzicht met betrekking tot het nut van de 

gebruikshandleiding en onderhoud instructie. 
 Toelichting op de eenvormigheid en het teniet doen daarvan 

bij het zonder overleg eigenhandig aanbrengen van 
wijzigingen. 

 Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker/ondernemer ten 
aanzien van beschikbaar stellen, instrueren/scholen en 
onderhouden van de Ruthmann hoogwerker. 

 Verklaring van in de gebruikshandleiding en onderhoud 
instructie gebruikte begrippen. 
 

 Toepassingsgebied en veiligheidsaanwijzingen 
Omvat de beschrijving van het toepassingsgebied en vooraf in 
te schatten onjuist gebruik evenals veiligheidsaanwijzingen met 
betrekking tot het veilige gebruik van de Ruthmann hoogwerker. 
Het gebruik wordt gedefinieerd. Verder bestaat de inhoud van 
dit hoofdstuk uit algemene en specifieke 
veiligheidsaanwijzingen die door het bedienend personeel 
gelezen en in acht genomen dienen te worden. Handeling 
gerelateerde waarschuwingen, worden in de betreffende 
hoofdstukken weergegeven, hetzij voorafgaand aan of in de 
beschrijving van de handeling afloop.  
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 Technische gegevens 

Technische informatie betreffende de Ruthmann hoogwerker 
 

 Beschrijving van de Ruthmann hoogwerker 
Beschrijving van componenten, functies en bedieningsplaatsen 

 
 Bedieningselementen en aanwijzingen 

Beschrijving van Nood-uit en de voor het bedienend personeel 
relevante bedieningselementen zowel van het “normale” 
gebruik als van de noodbediening. 

 
 Ingebruikname 

Informatie betreffende het voorbereiden van de Ruthmann 
hoogwerker en de opstelplaats om de Ruthmann hoogwerker in 
gebruik te nemen. In de vorm van een “checklist” zijn 
voorwaarden, maatregelen en controles opgesomd zodat de 
Ruthmann hoogwerker veilig in gebruik genomen kan worden. 

 
 Bediening 

Gebruik van de Ruthmann hoogwerker. De op één volgende 
handelingen worden punt voor punt aangeduid, ook hier in 
zekere zin in de vorm van een “checklist”. 

 
 Noodbediening 

Bediening van de Ruthmann hoogwerker in geval van uitval van 
de hoofdaandrijving, elektriciteit, elektronica,  etc. 

 
 Verhelpen van bedrijfsstoringen 

Verhelpen van problemen tijdens het gebruik van de Ruthmann 
hoogwerker (besturingsproblemen). Verhelpen van storingen. In 
tabelvorm worden eventuele gebruiksproblemen beschreven, 
de mogelijke oorzaak genoemd en oplossing geboden. De 
betekenis van de foutmeldingen, voor zover voorhanden, wordt 
toegelicht. 

 
 Het instand houden van de hoogwerker 
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 Speciale uitvoering 
Voorzieningen die in het standaard gedeelte van de 
gebruikshandleiding en onderhoud instructie niet beschreven 
staan. 
 

 Hydraulisch schema 
Eventueel benodigd bij onderhoud van de Ruthmann 
hoogwerker 
 

 Elektrische schema’s 
Schema van de elektrische installatie van de Ruthmann 
hoogwerker. Eventueel benodigd bij onderhoud van de 
Ruthmann hoogwerker 
 

 Onderdelen 
Lijst met de leverbare originele onderdelen van de Ruthmann 
hoogwerker 
 

 Bijlage 
Werkdiagrammen, veiligheidsbladen, etc. 
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0.4 Aanwijzingen voor de bediener / eigenaar 
 

 
 

 

 

Aanwijzing 

Naast de hier genoemde aanwijzingen moeten in het 
bijzonder de aanwijzingen in hoofdstuk 1 in acht genomen 
worden. 

 
 
0.4.1  Eisen aan ter beschikking stellen en gebruik 
 

 De eigenaar / ondernemer moet overeenkomstig de 
Arbeidsomstandighedenwet, risico-inventarisatie en evaluatie, de 
noodzakelijke maatregelen treffen zodat het gebruik van de 
Ruthmann hoogwerker op een veilige manier geschiedt. Daarbij 
moet worden gelet op eventuele gevaren die onder andere door 
het gebruik van de Ruthmann hoogwerker zelf of door de locatie, 
of door wisselwerking tussen verschillende machines of 
hulpstoffen op de locatie veroorzaakt zouden kunnen worden. 

 De eigenaar / ondernemer moet de bedieners een Ruthmann 
hoogwerker ter beschikking stellen die geschikt is om op de 
bedoelde locatie te worden ingezet, die voldoet aan de 
voorwaarden die de locatie met zich mee brengt en geschikt is het 
geplande werk mee uit te voeren. 

 De gebruikshandleiding van de Ruthmann hoogwerker dient door 
de eigenaar / ondernemer te worden aangevuld met interne 
werkinstructies specifiek toegespitst op de te verrichten 
werkzaamheden. Dit in aansluiting op de RI&E. 

 De eigenaar / ondernemer heeft er op toe te zien dat het 
bedienend personeel de benodigde documenten ter kennis aan 
neemt. 

 Uitsluitend geschoold en geïnstrueerd personeel inzetten. Deze 
moeten door de ondernemer nadrukkelijk de opdracht hebben 
gekregen de Ruthmann hoogwerker te bedienen. De opdracht de 
hoogwerker te bedienen dient schriftelijk vast gelegd te zijn. 
Welke personeelsleden verantwoordelijk zijn voor het bedienen,   
inspecteren, onderhouden en repareren van de machine dient 
eenduidig te zijn vastgelegd. 
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0.4.2  Scholing / uitleg 

 
 Als eigenaar / ondernemer bent u verplicht het bedienende 

personeel te informeren over bestaande rechts- en 
ongevalvoorkomende voorschriften zowel de aanwezige 
veiligheidsinrichtingen op de Ruthmann hoogwerker te informeren 
en op te leiden.  

 Het bedienende personeel moet de opleiding begrepen hebben en 
opvolgen. Hierdoor zal een veiligheids- en gevaren bewust werken 
bereikt worden. De opleiding moet voor het bedienende personeel 
schriftelijk bevestigd worden. 

0.4.2.1 Voorbeelden voor scholing / uitleg thema's 

 
De hier volgende opsomming van thema's moeten het uitgangspunt 
zijn. Deze moeten voor een volledige opleiding aan de hand van de 
inzetplaats aangevuld worden. 

1. Veiligheid 

 Ongeval preventie voorschriften, 
 Algemene wetsvoorschriften, 
 Algemene veiligheidsvoorschriften, 
 Persoonlijke veiligheidsmiddelen, 
 Veiligheidsaanwijzingen voor ingebruikname van de Ruthmann 

hoogwerker,  
 Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik van de Ruthmann 

hoogwerker,  
 Betekenis van de aanwijzingen op de Ruthmann hoogwerker, 
 Maatregelen in noodgevallen, 
 Hoe te handelen bij ongevallen - eerste hulp, 
 enz.. 

2. Informatie met betrekking tot de Ruthmann hoogwerker 

 Technische gegevens, 
 Technische gegevens, 
 Werkbereik, 
 enz., 

 Opbouw, 
 Hydraulisch systeem, 
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 Besturing, noodbediening 
 enz.. 

3. Ingebruikname van de Ruthmann hoogwerker 

 Maatregelen, als zicht en functiecontroles, die noodzakelijk zijn, 
om de veiligheid van de Ruthmann hoogwerker te waarborgen. 

 Definitie van de transportstand en grondstelling, 
 Maatregelen op de werkplek, 

 Afzetten van het wegverkeer, 
 Steunondergrond, 

 Veiligheidsmaatregelen, zoals bijv. aarding, op grond van 
inwerkingen op de Hoogwerker, 
 Preventieve maatregelen voor wintergebruik, 
 enz.. 

4. Gebruik van de Ruthmann hoogwerker 

 Toegang (Betreden en verlaten van de werkgondel), 
 Gebruik en omgang met de nood uit inrichtingen, 

bedieningselementen / toelichting, 
 Veilig opstellen op werkplek, 
 Hoogwerker bewegingen, 
 Omgang met de noodbediening (nooddalen), alles 

overbruggend  noodbesturingssysteem en noodbediening in 
extreme gevallen,  

 Bijzondere ervaringen bij het gebruik met de Ruthmann 
hoogwerker, 

 enz. 

5. Onderhoud 

 Omgaan volgens de voorschriften wat betreft  gebruiks- en 
smeerstoffen, 

 Reiniging en verzorging, 
 Inspectie, onderhoud en reparatie, 
 Bijzondere ervaringen bij het onderhouden,, 
 enz.. 
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0.4.2.2 Voorbeeld "certificaat voor hoogwerkeropleiding" 

 
 

 

Kopfzeile Kopfzeile Kopfzeile Kopfzeile Kopfzeile Kopfzeile      Firmenlogo 

 
 

Bescheinigung 
 
 

Frau/Herr 
....... 
....... 
........ 

 
 

wurde am TT.MM.JJJJ  
in die Bedienung und Funktion des Ruthmann hoogwerkers, 

 

 Typ: --- 

 Fabrikations-Nr.: --- 

 
gemäß der Unfallverhütungsvorschrift „Betreiben von Hebebühnen“ (BGR 500 - 2.10) 

eingewiesen. 
 

Die Betriebsanleitung zum Ruthmann hoogwerker wurde in Empfang und / oder zur 
Kenntnis genommen. 

Die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen werden beachtet und eingehalten. 
 
 
 
 
 

Unterschrift Unterschrift 
des Einweisenden des Eingewiesenen 

........................ ........................... 
 
 

Ort, Datum Firma 
 Adresse 
 

Fußzeile Fußzeile Fußzeile Fußzeile Fußzeile Fußzeile Fußzeile Fußzeile Fußzeile 
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0.4.3  Het in stand houden van de hoogwerker. 
 

De Ruthmann hoogwerker is volgens bepalende 
veiligheidsvoorschriften en eisen ten aanzien van 
gezondheidsvoorschriften ontwikkeld en gebouwd. 

 
 
 

 

Aanwijzing 

Als eigenaar bent u ervoor verantwoordelijk dat de 
Ruthmann hoogwerker, met in achtneming van geldende 
regelgeving op het gebied van veiligheid eventueel 
aangevuld met specifieke Nationale regelgeving , aan de 
oorspronkelijke eisen blijft voldoen. 
 

 
 

Als eigenaar dient u met in achtneming van de laatste stand van de 
techniek alle noodzakelijke maatregelen te treffen zodat het 
bedienend personeel een mobiele hoogwerker ter beschikking 
gesteld is waarbij overeenkomstigheid met alle van toepassing zijnde 
regelgeving is gewaarborgd. Om de Ruthmann hoogwerker in een 
optimale staat te houden, en daarmee een veilig en effectieve 
inzetbaarheid,  is regelmatig reinigen en het plegen van onderhoud 
noodzakelijk. Het is uw verantwoording dat naast de in deze 
Gebruikshandleiding en Onderhoud instructie genoemde Inspectie en 
onderhoud intervallen tevens de geldende Nationale bepalingen 
betreffende de inzet van arbeidsmiddelen worden aangehouden en 
daaraan is voldaan. De hoogwerker dient regelmatig door een 
deskundige te worden geïnspecteerd en van die inspectie dient een 
schriftelijk verslag opgesteld te worden. Dit zodat preventief 
eventuele veiligheid relevante tekortkomingen, eventueel veroorzaakt 
door beschadiging, invloeden door weersomstandigheden, stof, 
vervuiling, roestige delen, veroudering, slijtage e.d. systematisch 
worden vastgesteld en verholpen. De inhoud van hoofdstuk 9 “Het 
instand houden van de hoogwerker”, en in het bijzonder 9.4 “Kontrole 
en onderhoud” en indien van toepassing de inhoud van hoofdstuk 10 
“Speciale uitvoering” betreffende het instand houden voorzien u van 
noodzakelijke informatie om in combinatie met de RI&E de in de DIN 
EN 13306 genoemde beheersmaatregelen samen te stellen. Volgens 
de DIN EN 31051 dienen de plannen voor onderhoud en inspectie 
o.a. gegevens van de Ruthmann hoogwerker te bevatten, de plaats, 
datum, maatregelen en aandachtpunten. 
 
De Ruthmann hoogwerker dient regelmatig overeenkomstig de 
intervallen uit deze gebruikshandleiding en onderhoud instructie 
te worden gecontroleerd en onderhouden, en uiterlijk na één jaar 
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door een deskundige te worden geïnspecteerd. Wij adviseren u 
hiervoor een beroep te doen op onze Service Dienst. 
 
Zo documenteert u richting bedienend personeel, medewerkers of 
klanten dat u aan de keuringseis voldoet. 
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0.5 Begrippen 

 
 Ruthmann-hoogwerker® 

Mobiele hoogwerker 

Mobiele machine die is voorgezien 
personen naar een werkplek te 
verplaatsen, onder voorwaarde dat de 
werkgondel enkel betreden of verlaten 
wordt in nabijheid van het 
grondoppervlak of vanaf de opstap 
aan het voertuig, en minimaal bestaat 
uit een werkgondel met 
bedieningselementen, een 
hefinrichting en een onderstel (EN 
280). 
 

 Overeenkomstig gebruik Gebruik van de Ruthmann 
hoogwerker overeenkomstig de 
informatie uit de gebruikshandleiding 
en onderhoud instructie. 
 

 Vooraf in te schatten onjuist 
gebruik 

Gebruik van de Ruthmann 
hoogwerker op een volgens de 
gebruikshandleiding en onderhoud 
instructie niet bedoelde wijze, die door 
eventueel lichtzinnig menselijk 
handelen veroorzaakt kan zijn. 
Dergelijk gebruik is verboden. 
 

 Bedienend personeel Personeel, minimaal 18 jaar oud, in 
het bezit van het noodzakelijke 
rijbewijs, in goede geestelijke en 
lichamelijke gezondheid verkerend en 
verantwoordelijk zijnd voor 
ingebruikname, gebruik van, het 
reinigen, dagelijkse inspectie en het 
transport van de hoogwerker. 
 

 Ruststand van de hoogwerker Vast gedefinieerde stand van de 
Ruthmann hoogwerker, waarin deze 
naar de werk locatie gebracht kan 
worden. 
 

 Transportstand Vast omschreven stand, in welke de 
Ruthmann hoogwerker naar de werk 
locatie gebracht wordt. 
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 Componenten Bestanddeel dat in combinatie met 

andere delen aan de functionaliteit 
van de Ruthmann hoogwerker 
bijdraagt. 

 Grote arm 
 
 
 
Hefarm 

Draagconstructie, die het mogelijk 
maakt de werkgondel naar de 
gewenste werkplek te bewegen. 
 
Telescopeerbare verbindingsarm 
tussen toren en werkgondel. 
 

 Kleine arm Verbindingsarm tussen telescooparm 
en werkgondel  
 

 Werkgondel (dragend element) Draagconstructie die, met last, naar 
de werkplek gebracht kan worden van 
waaruit werkzaamheden verricht 
kunnen worden. 
 

 Maximaal draagvermogen Toelaatbaar mee te nemen gewicht in 
de werkgondel. 
 

 Toelaatbaar aantal personen Maximaal toelaatbaar aantal personen 
in de werkgondel. 
 

 Toelating werkgondel Maximale toelating van de werkgondel 
met materiaal afhankelijk van het 
aantal personen in de werkgondel 
zodat het Max. draagvermogen niet 
overschreden wordt. 
 

 Hoogwerkergebruik Gebruik van de Ruthmann 
hoogwerker door personeel vanuit de 
werkgondel. 
 

 Vergrendeling Buiten werking zetten van bepaalde 
bewegingen/functies. 
 

 Bedieningshendels Stuurhendels op bedieningspaneel in 
de werkgondel. 
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 Functietoetsen (druktoets enkel) Schakeling die per drukknop wordt 

aangestuurd waarbij voor de knop 
geldt dat deze telkens in de 
uitgangspositie terug springt. 
 

 Functietoetsen (druktoets met 
pauze) 

Schakeling die per drukknop wordt 
geactiveerd en waarbij de knop 
ingedrukt blijft totdat door nogmaals 
drukken de knop in de uitgangspositie 
terug springt. 
 

 Lampschakelaar toets Functietoets waarbij de drukknop 
transparant is, en van binnen een 
lampje zit, die door dat deze brandt 
een schakelsituatie aangeeft. 
 

 Waarschuwing en 
controlelampen 

Waarschuwingslampen die door op te 
lichten storingen of vergrendelingen 
aangeven. 
 

 Led Lichtdiode. 
 

 Ids Informatie en diagnose systeem  
 

 Alles overbruggend NOOD 
besturingssysteem 

Voorziening die het mogelijk maakt de 
hoogwerker in ruststand te plaatsen 
bij uitval van de hoofdaandrijving. 
Bewegingen worden vanaf de 
werkgondel aangestuurd. 
 

 Noodbediening Extra besturingssysteem onder bij het 
hoogwerkerchassis dat uitsluitend 
bedoeld is voor een nooddaling en 
gebruik bij 
onderhoudswerkzaamheden. 
 

 Afstempelbasis Op de stempelvarianten betrokken 
steunbreedte van de Ruthmann 
hoogwerker. 
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Volle afstempeling 
 
Aan beide kanten horizontaal en 
verticaal uitgeschoven steunen. 

 Eenzijdige afstempeling binnen 
voertuigprofiel 

Eenzijdig in voertuigprofiel verticaal – 
en eenzijdig horizontaal en verticaal 
uitgeschoven steunen. 

  
Tweezijdige afstempeling binnen 
voertuigprofiel 
 

 
Aan twee zijden binnen voertuigprofiel 
verticaal uitgeschoven steunen. 

 Minimale afstempeling Steunen achter verticaal tot 
bodemcontact uitgeschoven. Steunen 
voor indien gewenst. Naar wens kan 
de afstempeling met alleen de 
steunen achter of met alle vier 
uitgevoerd worden. 

  
Gevarenbereik 

 
Bereik in de omgeving van de 
Ruthmann hoogwerker indien zich één 
of meerdere personen zich in de 
gevarenzone bevinden. 

  
Werkbereik 

 
Bereik, waarbinnen de personen 
vanuit de werkgondel overeenkomstig 
de afstempelvariant van de Ruthmann 
hoogwerker met inachtneming van de 
toelaatbare gondelbelasting en 
krachten onder normale 
bedrijfsomstandigheden (Betrieb 
Hoogwerker) werkzaamheden kunnen 
uitvoeren. Onder omstandigheden  
kan de Ruthmann hoogwerker 
meerdere werkbereiken hebben. 
 

 Onderhoud De combinatie van alle technische, 
administratieve en bestuurlijke 
activiteiten tijdens de levenscyclus 
van een object, die zijn gericht op het 
behouden van of herstellen naar een 
toestand waarin het de vereiste 
functie kan uitvoeren (EN 
13306:2010). Als eenheid is de 
Ruthmann hoogwerker zelf, ook als 
een component daarvan te 
betrachten. 
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 Onderhoudsplan Gestructureerd en gedocumenteerd 

geheel van aspecten, bestaande uit 
werkzaamheden, processen, 
hulpmiddelen en tijdsplanning, die 
noodzakelijk zijn voor het onderhoud 
(EN 13306:2010). 
 

 Inspectie Handelingen ten behoeve van het 
kunnen vaststellen en beoordelen van 
de status van de Ruthmann 
hoogwerker inclusief vaststelling van 
oorzaken voor teruggang en afleiden 
van noodzakelijke consequenties voor 
toekomstig gebruik (DIN EN 
31051:2012). 
 

 Onderhoud Maatregels voor het instandhouden 
van de gewenste toestand, dus ervoor 
zorgen dat de daling van de 
vervangingsvoorraad (DIN EN 
31051:2012) tijdens de nuttige 
levensduur door geschikte 
maatregelen zo laag mogelijk wordt 
gehouden. De maatregelen dienen er 
toe de functionaliteit van de Ruthmann 
hoogwerker te behouden. 
 

 Reparaties Maatregels om de functionaliteit van 
een object te herstellen (DIN EN 
31051:2012). Deze dienen er toe de 
functionaliteit van de Ruthmann 
hoogwerker te herstellen. 
 

 Regelmatige inspectie Inspectie door een deskundig 
persoon, na ingebruikname in 
afstanden van maximaal één jaar, die 
moet aantonen dat het verlangde 
niveau van de veiligheid  behouden is. 
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 Bevoegd persoon (Deskundige) 

 
Een persoon die op basis van een 
vaktechnische opleiding en ervaring 
over voldoende kennis op het gebied 
van hoogwerkers, kennis heeft van 
toepasselijke wettelijke 
arbeidsomstandigheden en 
arbeidsmiddelen voorschriften 
beschikt en zodoende in staat is de 
veilige inzetbaarheid van de 
Ruthmann hoogwerker te beoordelen. 
 

 Expert Een persoon die op basis van een 
vaktechnische opleiding en ervaring 
over een ruime kennis op het gebied 
van hoogwerkers, kennis heeft van 
toepasselijke wettelijke 
arbeidsomstandigheden en 
arbeidsmiddelen voorschriften 
beschikt en zodoende in staat is  de 
Ruthmann hoogwerker te inspecteren 
en de bevindingen in een rapportage 
vast te leggen. 
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1 Toepassingsgebied en veiligheidsvoorschriften 
 

1.1 Toepassing van de Ruthmann hoogwerker 
 

1.1.1 Rechtmatig gebruik 

 
De Ruthmann hoogwerker is er op berekend personen naar werkplaatsen 
te brengen, waarbij vanuit de werkgondel gewerkt kan worden; bijv. wat 
betreft :   

 controle,  
 schoonmaak 
 montage, 
 onderhoud, 
 schilder, 
 reparatie, 
 boomverzorging werkzaamheden. 

De werkgondel dient via de daartoe bedoelde opening betreden en verlaten 
te worden.  
Tot het doelmatige gebruik hoort ook de inhoud van de voorgeschreven 
gebruiks-, onderhouds-, en instandhoudvoorschriften. Alleen personen die 
van alle voorschriften, aanwijzingen en gevaren op de hoogte zijn mogen 
gebruik maken van de Ruthmann hoogwerker. 
 

 

 

Aanwijzing: 
 
Men dient zich ook te houden aan de desbetreffende 
veiligheidsvoorschriften alsook aan de bindende veiligheids-, 
Arbotechnische en verkeerstechnische richtlijnen. 
 

 
De personen mogen de werkgondel enkel via de daartoe bedoelde opening 
in de nabijheid van het grondoppervlak of via de opstap aan het voertuig 
betreden en verlaten. Tot het rechtmatig gebruik horen ook nakoming van 
de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. De van toepassing zijnde 
voorschriften op het gebied van voorkoming van arbeidsongevallen evenzo 
overige algemeen erkende veiligheid-, arbo- en verkeerstechnische regels 
dienen te worden opgevolgd. De Ruthmann hoogwerker mag uitsluitend 
door personen gebruikt, onderhouden en gerepareerd worden die hiermee 
vertrouwd en op de gevaren gewezen zijn. 
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1.1.2 Onrechtmatig gebruik 

 
Gebruik anders dan in 1.1.1  beschreven, is niet toegestaan. 
 
De Ruthmann hoogwerker mag o.a. niet worden  
gebruikt voor:  

 kraanwerkzaamheden  
 brandweer werkzaamheden 
 het trekken van ladingen en aanhangers  
 het trekken van leidingen  
 voor transport van gevaarlijke goederen 
 voor transport van materialen en goederen in de werkgondel 
 voor straalspuiten (1) 
 voor het uitoefenen van sporten  
 inzet in gebieden met explosiegevaar (geen  

explosiebeveiliging) 
 

 

 

Aanwijzing 

(1) voor stralen is een bijzondere uitvoering van de 
Hoogwerker nodig. 
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1.2 Veiligheidsvoorschriften 
 

 

 

Gevaar! 

Door het in gebruik nemen van de Ruthmann 

hoogwerker kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. 

Ook indien alle voorschriften worden opgevolgd, zijn 

niet alle risico’s uitgesloten. 
 
 

 

Aanwijzing 

Naast de in dit hoofdstuk opgevoerde 
veiligheidsvoorschriften zijn ook de in de komende 
hoofdstukken ingevoegde veiligheidsaanwijzingen, duidend 
op mogelijk gevaarlijke situaties, op te volgen. 

 

1.2.1 Basisregels 

 
 Voor elke ingebruikname dient de Ruthmann hoogwerker gecontroleerd 

te worden op verkeer en arbeidsveiligheid. 
 Veiligheidsvoorzieningen mogen niet buiten werking gezet worden. 
 Veiligheidsvoorzieningen moeten voor en tijdens gebruik sneeuw en 

ijsvrij zijn. 
 De gebruiksinstructie van de Ruthmann hoogwerker moet gevolgd 

worden. 
 Naast de voorschriften uit de gebruiksinstructie dient u zich op de 

hoogte te stellen van wettelijke voorschriften en algemene voorschriften 
voor het veilig gebruik van de Ruthmann hoogwerker. 

 De gebruiksinstructie van de voertuigfabrikant dient aangehouden te 
worden. 

 Bij openbaar weggebruik, zijn de wettelijke verkeersregels te hanteren. 
 Indien de werkgondel en/of de grote arm, zijwaarts uitgezwenkt, lager is 

dan 4,5m boven de grond / boven een verkeerstoegankelijke weg, dan 
dient de ruimte onder de werkgondel en grote arm voor verkeer te 
worden afgesloten. 

 De bediening mag alleen aan personen worden toevertrouwd, die: 
- aangewezen zijn en dit schriftelijk bevestigd hebben, 
- tenminste 18 jaar oud zijn, 
- niet geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn, 
- in het bezit zijn van een geldig rijbewijs 

 Werken aan en bedienen van de Ruthmann hoogwerker onder invloed 
van alcohol of anderszins geestverruimende stoffen is verboden. 

 Het inzetten van de Ruthmann hoogwerker op een locatie waar 
explosiegevaar dreigt is verboden. 

 Indien meerdere personen tegelijkertijd met de Ruthmann hoogwerker 



1 Toepassingsgebied en 
 veiligheidsvoorschriften  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker    TB270.3 1-4 
 

werken, dan is 1 persoon als toezichthouder aan te wijzen. 
 Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de bedieners vertrouwd 

te zijn met alle voorzieningen en besturingselementen en de werking 
ervan. Tijdens de werkzaamheden is het daarvoor te laat. 

 Contact alleen vanuit de voertuigcabine aanzetten. De motor mag niet 
gestart worden door het veroorzaken van kortsluiting op de startmotor. 

 Voor het in beweging zetten van de Ruthmann hoogwerker de directe 
omgeving controleren. Zorg voor voldoende zicht! 

 In de omgang met brandstof dient men uiterst voorzichtig te werk te 
gaan. 

- verhoogd brandgevaar!! - 
  Brandstof nooit bij open vuur of bij vuurvattende vonken bijvullen.  

  Tijdens tanken niet roken. 
 Voorzichtig zijn in de omgang met remvloeistof en  accuzuur. 

     - giftig en bijtend!! - 
 Werken alleen bij voldoende licht en zicht. 
 In de volgende situaties bestaat het gevaar beklemd te raken : 

   - bij het openen en sluiten van de deuren en ramen  
     van de voertuigcabine. 
   - bij het openen en sluiten van overige deuren en  
     luiken op de Hoogwerker. 
   - bij het openen en sluiten van de afdekking van de  
     noodbediening.   
   - tijdens het in/uit schuiven van de steunen. 
   - tijdens het dalen van de grote arm. 
   - tijdens het zwenken van de grote arm. 
   - openen en sluiten van de toegang tot de  
     werkgondel. 
   - bewegingen van de werkgondel in de buurt van  
     voorwerpen op de werkomgeving. 

 Het betreden van de Ruthmann hoogwerker onderbouw, laadbak 
  of het dak van de kastopbouw is verboden zolang de  
  Ruthmann hoogwerker in gebruik is. 

 Tijdens het gebruik is het verboden dat de Ruthmann hoogwerker, de 
werkgondel of de grote arm opstoot tegen een hindernis. 

 Bij de volgende bewegingen is met nadruk te letten op uitglijden, 
struikelen en vallen. 

- betreden van de afdekking en laadbak 
- instappen in de voertuigcabine. 
- instappen in de werkgondel. 
- uitstappen uit de voertuigcabine. 
- uitstappen uit de werkgondel. 

 Risico op verbranding en verschroeiing bestaat op de volgende 
plaatsen van de Ruthmann hoogwerker: 

- olieleidingen hydraulische systeem (bij defect) 
- koelwatersysteem 
- voertuigmotor en uitlaat 
- verwarming van het voertuig 
- remsysteem. 

 Overleg en afspraken met het bedienend personeel afstemmen. 
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 Werkzaamheden dienen direct stilgelegd te worden indien: 
- de veiligheidsvoorzieningen uitvallen 
- bewegingen worden niet uitgevoerd 
- er in het besturingssysteem een weigering of  
  storing optreedt (foutfunctie/meldingen) 
- onverwachte stabiliteitsterugval 
- het zicht terug loopt 
- de windsterkte onregelmatig en boven het toegestane  
  stijgt. 
- vermoeidheid optreedt of het concentratie vermogen 
  afneemt. 

 Tijdens onweer dient het werk stilgelegd te worden. 
 Als er gevaar optreedt in of in de omgeving van de Ruthmann 

hoogwerker dan dient het waarschuwingssysteem ingeschakeld te 
worden. 

 Onleesbare of ontbrekende tekstaanduidingen dienen direct te worden 
vervangen. 

 Ontbrekende waarschuwingsvoorzieningen dienen direct vervangen te 
worden. 

 Het lucht systeem dient afgevuld te zijn alvorens de Ruthmann 
hoogwerker in gebruik genomen wordt. 

 Bij het positioneren dient op de verkeersveiligheid en op een voldoende 
draagkrachtige ondergrond gelet te worden. 

 Bij positionering op een helling de wielkeggen gebruiken. 
 De maximale as belasting en het toelaatbare gewicht van de Ruthmann 

hoogwerker  mogen niet worden overschreden. 
 De ondergrond moet de maximale belasting kunnen dragen. 
 De Ruthmann hoogwerker dient zo horizontaal mogelijk opgesteld te 

worden.  
Let op de maximaal toelaatbare scheefstand! 

 De Ruthmann hoogwerker mag niet uit balans gebracht worden. Abrupte 
bewegingen dienen te worden vermeden. 

 Bij een windkracht sterker dan 6 Beaufort (windsnelheid 12,5 m/s) dient 
het werk stilgelegd te worden. 

 Het is verboden welk voorwerp dan ook op de Ruthmann hoogwerker 
aan te brengen dat de invloed van de wind verhoogt. 

 Tijdens werkzaamheden is onnodig oponthoud op de Ruthmann 
hoogwerker of in het zwenkbereik verboden. 

 Bij het intreden van duisternis of bij afnemend zicht dient de verlichting 
ingeschakeld te worden. 

 Zolang de voertuigmotor loopt mag de Ruthmann hoogwerker niet 
onbeheerd achtergelaten worden. 

 Voertuigmotor en verwarming mogen in een gesloten ruimte of tijdens 
het tanken niet ingeschakeld zijn. 

- vergiftigingsgevaar! - 
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1.2.2 Personenvervoer 

 
 Een medepassagier mag slechts dan vervoerd worden indien er een 

zitplaats is die aan de wettelijke voorschriften voldoet. 
 In alle andere gevallen is het meenemen van een medepassagier niet 

toegestaan! 
 
 

1.2.3 Rijden (Verplaatsen) 

 
 De gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant dient aangehouden te 

worden. 
 Alvorens te gaan rijden dienen de volgende onderdelen sneeuw en ijsvrij 

gemaakt te worden: 
 het dak van de voertuigcabine, 
 het dak van de kastopbouw (optie), 
 afdekkingen en laadvloer, 
 overige oppervlakten waarvan ijs en sneeuw los kan raken tijdens 

het rijden. 
 Tijdens het rijden moet: 

 Hoogwerker in transportstelling, 
 Deuren van het voertuig gesloten, 
 afdekkingen, kleppen en overige deuren van het voertuig,  
 deuren en rolluiken van de kastopbouw (optie) gesloten zijn. 

 De rijbaan dient dusdanig te zijn dat de standzekerheid niet wordt 
beïnvloed. 

 De bestuurder moet tijdens het rijden een goed overzicht hebben.  
 Transport van de Ruthmann hoogwerker over langere afstand mag 

alleen met de Ruthmann hoogwerker in transportstand en met 
onbemande werkgondel.  
Transport van goederen en materiaal in de werkgondel is verboden. Op 
de rijroute mogen geen obstakels zijn. 

 Rustig versnellen en afremmen. Abrupte bewegingen zijn verboden. 
 Bij berg op of afritten of ritten haaks op de hellingshoek is het raadzaam 

plotselinge bochten te vermijden. 
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 Tijdens een bergafrit niet schakelen of ontkoppelen. Het hoge 

zwaartepunt beïnvloedt het rijgedrag, sturen en remmen nadelig. Let op 
voldoende rem en stuur mogelijkheden. 

 Voldoende afstand bewaren tot begroeiing en greppels e.d. 
 Tijdens het passeren van viaducten, bruggen e.d.  nadrukkelijk op de 

max. doorrijhoogte van het voertuig letten. 
 Bij het nemen van bochten moet gelet worden op het uitzwenken van het 

achterste deel van het voertuig, bepaald door de achterbouw van het 
voertuig.  

 Bij uitval van de voertuig aandrijving de Ruthmann hoogwerker conform 
de aanwijzingen van de voertuigfabrikant af laten voeren. 

 
 

1.2.4 Werken met de Ruthmann hoogwerker 

 
 Het bedienend personeel van de Ruthmann hoogwerker dient erop te 

letten dat bij geen enkele beweging zijzelf of anderen in gevaar gebracht 
worden. 

 In het geval dat de Ruthmann hoogwerker door één persoon bediend 
wordt dienen ramen en deuren van de voertuigcabine afgesloten te zijn. 

 De werkgondel mag alleen betreden en verlaten worden via de daartoe 
geschikte opening. 

 Het maximaal toelaatbare gewicht van de werkgondel mag nooit 
overschreden worden. 

- Gevaar van kantelen! - 
 Wij raden aan tijdens het werk in de werkgondel veiligheidsgordels te 

dragen. 
 Bij het gebruik van een kettingzaag moet, vanaf twee personen in de 

werkgondel, overeenkomstig GBG 1 “Arbeitssicherheit bei 
Baumarbeiten” en UVV 4.2§3 “Gartenbau, Obstbau und Parkanlagen” 
van de Gartenbau-Berufsgenossenschaft, een scheidingshekwerk tussen 
de gebruiker van de motorzaag en de overige personen zijn geplaatst. 

 De grote arm van de Ruthmann hoogwerker mag pas geheven worden 
nadat de steunen op de juiste wijze zijn afgestempeld. 

 Voorwerpen (bijv. gereedschap) in de werkgondel dienen zo te zijn 
aangebracht dat een onvoorziene beweging ervan voorkomen wordt. 

 Vanuit de werkgondel mag op een object een max. manuele kracht 
uitgeoefend worden van 400N. 
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 Het trekken van leidingen is niet toegestaan. 
 Het is niet toegestaan voorwerpen vanaf of naar de gondel te werpen. 
 Belading die de standzekerheid van de Ruthmann hoogwerker in gevaar 

brengt is verboden. 
- Gevaar van kantelen! - 

 Het werkbereik mag door ladders, planken of andere voorwerpen niet 
verhoogd of verbreed worden. 

 Bewegingen van de werkgondel in het kader van de te verrichten 
werkzaamheden mogen alleen vanuit de werkgondel worden 
aangestuurd. 

 De noodbediening mag alleen gebruikt worden als de besturing in de 
werkgondel is uitgevallen en het bedienend personeel in de werkgondel 
daarmee instemt en tijdens onderhoudswerkzaamheden. 

 In het geval er een defect is in het besturingssysteem en in de 
noodvoorziening dient direct de brandweer gewaarschuwd te worden 
zodat personeel in de werkgondel gered kan worden. 

 
 

1.2.5 Afsluiten van de Ruthmann hoogwerker 

 
 De Ruthmann hoogwerker bij het verlaten zekeren tegen wegrollen: 

 handrem aantrekken, 
 voertuigmotor uitzetten,. 
 wielkeggen gebruiken bij hellingen. 

 Bij het verlaten van de Ruthmann hoogwerker de contactsleutel uit het 
contact nemen en de voertuigcabine afsluiten 

 
 

1.2.6 Elektrische installatie van de Ruthmann hoogwerker 

 
 Voordat aan de elektrische installatie gewerkt wordt dient de accu 

(minpool) losgekoppeld te worden en de stekkerverbindingen van de 
elektronische componenten dienen bij uitgeschakeld contact te worden 
verbroken. Een externe netkoppeling mag niet aangesloten zijn. 

 Bij het verwisselen van de accu dient erop gelet te worden dat deze op 
de juiste wijze weer wordt aangesloten. Eerst de pluspool en daarna de 
minpool aansluiten. 

 Voorzichtig met accugas - deze zijn hoog explosief! 
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 In de omgeving van accu’s zijn vonken en open vlammen te vermijden. 
 Tijdens het opladen van de accu moet de kunststof afdekking verwijderd 

worden zodat er geen gas ophoping plaats vindt. Accu niet snel opladen. 
 Alleen gebruik maken van originele zekeringen. 

- Brandgevaar! - 
 Indien gebruik gemaakt wordt van een wandcontactdoos in de 

werkgondel moet er een aardlekschakelaar in het net opgenomen zijn. 
 

1.2.7 Hydraulische installatie van de Ruthmann hoogwerker 

 
 Onderdelen van het hydraulische systeem staan onder hoge druk! 
 Bij het opsporen van lekkage dient men met het oog op mogelijke 

verwondingen gebruik te maken van geschikte hulpmiddelen. 
 Voordat werkzaamheden aan het hydraulische systeem worden 

ondernomen dient de druk te worden weggenomen. 
 De hydraulische leidingen en slangen regelmatig controleren en bij 

beschadigingen of veroudering vervangen. 
 Veiligheidsvoorzieningen dienen regelmatig gecontroleerd te worden. 
 Het verwisselen van hydraulische aansluitingen is niet toegestaan. 

- Verhoogde kans op ongevallen! - 
 
 

1.2.8 Remmen, wielen en banden van het voertuig 

 
 Zie gebruikshandleiding van de voertuigfabrikant. 
 
 

1.2.9 Inspectie en reparatie 

 
 Overeenkomstig de “Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV” (o.a. §3 

en §4) dient de bediener voor een regelmatige inspectie van het 
arbeidsmiddel te zorgen. Hierdoor zullen eventuele veiligheidstechnische 
gebreken systematisch worden herkend en verholpen. Overeenkomstig 
de “Berufgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit“ (BGR 500 hoofdstuk 2.10 – Betreiben von Hebebühnen -) 
dient de bediener de hoogwerker minimaal éénmaal per jaar door een 
veiligheidsdeskundige te laten inspecteren. De inspectie van de 
veiligheidsdeskundige dient middels schriftelijk verslag aantoonbaar te 
zijn. Wij adviseren om op grond van de benodigde vakkennis voor de 
veiligheidsinspectie een beroep te doen op onze KWAK-Service.  
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 Na een overbouw of een ingrijpende reparatie van dragende delen is een 

inspectie door een deskundige noodzakelijk. 
 Reparaties en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden 

uitgevoerd door geschikte, vakbekwame personen. Wij adviseren u onze  
KWAK-Service daarvoor in te schakelen. 

 Vervangen van onderdelen moeten aan de door de fabrikant vastgelegde 
technische specificaties voldoen. Alleen originele Ruthmann 
fabrieksonderdelen of door ons goedgekeurde onderdelen mogen voor 
reparaties gebruikt worden. 

 Zorg tijdens onderhoudswerkzaamheden ervoor dat het voertuig niet kan 
gaan rollen. 

- handrem aantrekken. 
- wielkeg gebruiken. 

 Geheven delen van de Hoogwerker zijn tijdens 
onderhoudswerkzaamheden te beveiligen tegen onverwachte 
bewegingen. 

 bijv. grote arm in opvang of stutten. 
 Reparatie en onderhoud mogen alleen bij stilstaande motor en 

uitgeschakeld contact uitgevoerd worden. 
 De motor in een gesloten ruimte niet laten draaien zonder dat een 

uitlaatafvoer systeem is aangesloten. 
- Vergiftigingsgevaar! - 

 Voordat er elektrische laswerkzaamheden worden uitgevoerd dienen alle 
elektronische verbindingen te worden verbroken en de accu losgekoppeld 
en tegen weer inschakelen veilig te stellen. Stekkers van de elektronische 
verbindingen bij uitgeschakeld contact uitnemen. Massa van de 
lasapparatuur schoon en goed geleidend in de directe omgeving van waar 
gelast gaat worden aanbrengen. Bij het niet opvolgen van deze voorschriften 
kunnen zowel lagers, elektrische als elektronische componenten en 
sensoren verstoord raken/ beschadigd worden! 

 Indien overspuiten op elektrostatische wijze gebeurd, stekkerverbindingen 
van elektronische componenten met uitgeschakeld contact loskoppelen. 

 Hoge temperaturen tijdens het overspuiten dienen vermeden te worden. 
 Aanwezige restenergieën kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. 

Afhankelijk van de werkzaamheden: accu afklemmen, luchtdruktank 
ontluchten, motor uitschakelen en de cabine afsluiten. 

 Rondslingerend gereedschap veroorzaakt een bijzonder gevaar. Daarom is 
het zaak dat na elk onderhoud en elke reparatie zorgvuldig al het 
gereedschap van het voertuig verwijderd wordt 

 Voor reparaties van en onderhoud aan het voertuig is de gebruiksaanwijzing 
van de voertuigfabrikant bindend, in alle andere gevallen geldt deze 
gebruiksaanwijzing. 
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 Onder hoge druk ontsnappende vloeistoffen (brandstof, hydraulische olie, 

remvloeistof, water) kunnen door de huid heen dringen en zware 
verwondingen veroorzaken. In het geval zich dit voordoet een arts 
raadplegen, omdat anders zware infecties kunnen optreden. 

 Huidcontact met of het inademen van hydraulische olie, dampen vermijden, 
veiligheidshandschoenen en bril dragen.  

 Reinigingsmiddelen, remvloeistof, koelvloeistof, oliën, brandstof en filters op 
de juiste wijze afvoeren. 

 Tanken alleen bij uitgeschakelde motor. 
- Rookverbod! – 

 Alleen bedrijfsmiddelen gebruiken van de voorgeschreven kwaliteit en alleen  
opslaan in daartoe voorgeschreven containers. 

 Voorzichtig  met aftappen van hete olie!  
- Verbrandingsgevaar! - 

 De afgewerkte olie op de juiste manier afvoeren! 
 Na onderhoud en reparatie werkzaamheden moeten de afdekkingen terug 

geplaatst worden.  
 
 

1.2.10 Inzet van de hoogwerkers in de buurt van onder spanning 
staande delen van elektrische installaties 

 
 Nooit de werkgondel of delen van de Ruthmann hoogwerker tegen 

onbekende onder spanning staande delen van een elektrische 
installatie, bijvoorbeeld onbekende vrije leidingen, laten bewegen! 

- Levensgevaarlijk! - 

Het raken van onder spanning staande installaties kan dodelijke 

gevolgen hebben! 

 Bij werkzaamheden in de buurt van onder spanning staande installaties 
moeten de voorschriften van de eigenaar van de installatie nageleefd 
worden. 

 Kunnen de delen van de onder spanning staande installatie tijdens de 
werkzaamheden om de personen te beschermen bijv. niet 

 spanningsvrij geschakeld en geaard of 
 elektrisch geïsoleerd of 
 afgeschermd en / of afgeklemd, 
 of op een andere manier afgezekerd worden, 

moet beslist een voldoende veiligheidsafstand tot de onder spanning 
staande delen gehouden worden. Veiligheids maatregelen altijd in 
samenspraak met de eigenaar van de installatie vastleggen. 
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 Veiligheids afstanden (afschermafstand) volgens de  
„Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit” (BGV A3) voor het werken in de buurt van onder 
spanning staande installaties: 

Spanning Veiligheids afstand *1 

tot  1000 V (1 kV) 1,0 m 
> 1 kV tot 110 kV 3,0 m 
> 110 kV tot 220 kV 4,0 m 
> 220 kV tot 380 kV 5,0 m 
bij een onbekende spanning  5,0 m 

*1  Per land kunnen er verschillende veiligheids afstanden gelden. Het 

bedienend personeel is er voor verantwoordelijk op de hoogte te zijn 

van de voorschriften. 

 
De aangegeven veiligheids afstanden gelden voor alle Ruthmann 
hoogwerker bewegingen en mogen niet overschreden worden. Ze 
gelden voor alle richtingen, ook voor apparaten, gereedschap en 
hulpstukken. Invloeden zoals het zwaaien van de werkgondel en het 
zwaaien van elektro kabels door bijvoorbeeld de inwerking van wind 
moeten bij het bepalen van de veiligheids afstanden in acht genomen 
worden. 

 Is er geen informatie bekend over de vermoedelijk onder spanning 
staande installatie moet men met de grootste veiligheids afstand 
rekening houden. 

 Ook bij minder geleidende materialen kan bij vochtig weer 
stroomoverslag voorkomen. 

 
 

1.2.11 Aarden van hoogwerkers bij werkzaamheden aan 
zendinstallaties, windturbines en transformatorstations. 

 Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van bijvoorbeeld  
zendinstallaties, windturbines of transformatorstations gelden de 
voorschriften van de exploitant. 

 Voor aanvang van de werkzaamheden aan of in de omgeving van 
bijvoorbeeld  zendinstallaties, windturbines of transformatorstations dient 
de Ruthmann hoogwerker in voorkomende gevallen overeenkomstig de 
voorschriften te zijn geaard. 

 Is men niet op de hoogte van de te nemen maatregelen dan is het 
dringend noodzakelijk dat men zich daarvan, voor aanvang van de 
werkzaamheden, bij de exploitant van de installatie op de hoogte stelt. 
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1.2.12 Het gebruik van hoogwerkers in woon resp. stilte gebieden 

 
 Het gebruik van hoogwerkers in woon, resp. stiltegebieden worden door 

de desbetreffende instanties zelf geregeld (B. v. „Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung”). Woon, resp. stiltegebieden zijn o. a: 

 Woonwijk, kleine vestigingsgebieden 
 Kuur en verzorgingsgebieden, 
 Terreinen van Ziekenhuizen en verzorgingshuizen, 
 Asielzoekers verblijf, 
 Rustgebieden, die voor rust bedoeld zijn, 
 etc. 

 Voor het werkbegin in woon resp. stilte gebieden dient men ter plaatse 
te informeren wat daar de betreffende regels zijn. Voor inzet buiten de 
wettelijke voorschriften om dient in voorkomende gevallen een 
vergunning aangevraagd te worden. 

 
 

1.2.13 Het gebruik van hoogwerkers in hallen 

 
 Alvorens de Ruthmann hoogwerker in een hal te rijden en op te stellen 

dient dit te worden afgestemd met de verantwoordelijke bouwkundig 
ingenieur / eigenaar van de hal. Onder ander dient rekening te worden 
gehouden met de constructie en bouwkundige aspecten van de hal / de 
bodem van de hal, het soort banden, de aslasten, de steundruk van de 
afstempeling en de  emissiewaarde van de Ruthmann hoogwerker. 

 Dieselmotoremissie (DME) bevat gevaarlijke kankerverwekkende 
stoffen. De RI&E en overige wettelijke bepalingen dienen in acht 
genomen te worden. Afhankelijk aan de uitkomst van de RI&E 
voorafgaande aan de inzet dienen maatregelen te worden getroffen die 
de uitstoot verminderen zoals bijvoorbeeld nabehandeling van de 
uitlaatgassen, plaatsen van een filter of directe afvoer van de DME via 
directe aansluiting op de uitlaat naar een veilige plek buiten de 
omsloten ruimte. De voertuigmotor in een omsloten ruimte niet zonder 
één van voorgenoemde maatregelen laten lopen! – 

Vergiftigingsgevaar! -   De DME waarden zijn bijvoorbeeld bij de 
fabrikant van het voertuig te achterhalen. 

 Indien een alternatieve aandrijving (bijvoorbeeld aandrijving door 
elektromotor) ten opzichte van aandrijving middels de voertuigmotor 
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voorhanden is, dient deze mogelijk tijdens het gebruik in de hal te 
worden ingezet. 

 De op de inzet betrekking hebbende maatregelen voortvloeiend uit de 
RI&E dienen in de op de inzet betrekking hebbende werkinstructie te 
zijn opgenomen. 

 
 

1.2.14 Starthulp  

 
 Tijdens gebruikmaking van bijvoorbeeld startkabels of starthulp accu’s 

dient de Ruthmann hoogwerker elektronisch uitgeschakeld te zijn 
 De gebruiksaanwijzing van de voertuigfabrikant is bepalend 
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1.3 Markering 
 

 De veiligheid en waarschuwing tekstaanduiding die op de 
Ruthmann hoogwerker zijn aangebracht zijn op te volgen. Naast 
informatie betreffende de bedieningselementen voorziet het de 
gebruiker van de Ruthmann hoogwerker of diegene die zich in de 
omgeving van de Ruthmann hoogwerker ophoudt o.a. gerichte 
informatie betreffende veiligheids- en gezondheidsaspecten Door 
de combinatie van vorm, kleur, tekst en/of afbeeldingen 
(symbolen) worden bovengenoemde aanwijzingen verduidelijkt. 

 Aan de Ruthmann hoogwerker zijn de volgende 
veiligheidsmarkeringen aangebracht 

- Verbieden te doen, hierdoor kan gevaar ontstaan 
(verbod teken) 

- Waarschuwing voor risico’s of gevaar (waarschuwing 
teken) 

- Verdere aanwijzing inzake veiligheid (verwijzing) 
- Etc. 

Indien een aanwijzing van een verbod of waarschuwingsteken 
alleen niet voldoende dan zijn aanvullende tekens geplaatst. De 
aanvullende informatie is direct onder of naast het verbod of 
waarschuwingsteken geplaatst. 

 De markering op de Ruthmann hoogwerker moet altijd volledig en 
goed leesbaar gehouden worden. Zijn veiligheid en 
waarschuwingstekst aanduidingen beschadigd of onleesbaar, dan 
moet de bediener er zorg voor dragen dat de desbetreffende 
aanduidingen vernieuwd worden. 
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1.3.1 Afbeeldingen op veiligheidstickers 

 
 

 Verboden en waarschuwing tekens  
 
 

 

Algemeen verbods-teken. Het verbods-teken is 
altijd gecombineerd met een tweede teken. 

 
 

 

Betreden van het oppervlak is verboden! 

 
 

 

Betreden van het gevarenbereik is verboden! 
Oponthoud in het gevarenbereik is verboden! 

 
 

 

In geheven toestand moet de voertuigcabine leeg 
zijn en vrij van belading. Indien de vooras vrij van 
de ondergrond is, is oponthoud in de cabine 
verboden! Lading in de cabine, op of aanbouw aan 
de cabine zijn eveneens verboden! De 
opstaptreden aan de voorzijde mogen niet worden 
gebruikt! 

 
 

 

Toepassen van hogedruk, stralen met water of 
lucht, etc. is verboden! 

 
 

 

Het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de 
directe omgeving van delen van onder spanning 
staande elektrische installaties is verboden! 
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Waarschuwing voor een gevaar. Het 
waarschuwingsteken is altijd gecombineerd met 
een tweede teken. 

 
 

 Gebruik en aanwijzing tekens 
 
 

 

Op steunen letten! Knelgevaar! 
De in of uit schuivende steunen blijven 
observeren! 

 
 

 

 

Steundruk op de ondergrond. 

 
 

 

 
+ 

 
=    XXX kg 

 
 

 XXX Maximale draagkracht in de werkgondel. 

 
 

 

 

Toegestane aantal personen in de werkgondel. In 
dit voorbeeld twee personen. 

 
 

 

 

Toegestane lading in de werkgondel (bijvoorbeeld 
gereedschap en materialen. 

 
 

 

 

Toegestane handkracht. 
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Toegestane windkracht. 

 
 

 

Aansluitpunt voor veiligheidsharnas. In dit 
voorbeeld één persoon per aansluitpunt. 

 
 

 

 

Aarde aansluiting. 

 
 

 Fabriek tekstplaat 
 
 

 

Gemeten geluidsniveau 
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1.4 Persoonlijke veiligheidsuitrusting 
 

De persoonlijke veiligheids uitrusting van de het bedienende 
personeel is bij elke soort van inzet van de Ruthmann hoogwerker 
aangepast worden.  
Is het door bedrijfsmatige maatregelen zo dat het bedienende 
personeel uitgesloten is van veiligheids maatregelen, moet het 
bedienende personeel een persoonlijke veiligheids uitrusting dragen. 
Deze moet tijdens het werken in een goede toestand gehouden 
worden. 
 
Wij adviseren, ter verhoging van de veiligheid, tijdens hoogwerker 
gebruik in de werkgondel een valbeveiliging te gebruiken. De 
bevestigingspunten (bevestigingsogen voor valbeveiliging) in de 
werkgondel zijn gemarkeerd ( zie hoofdstuk “Afbeeldingen op 
veiligheidstickers”). De valbeveiliging kan bijvoorbeeld bestaan uit 
een harnas overeenkomstig EN 361 en een valbeveiliger met 
automatische lijnspanners overeenkomstig EN 360. In 
correspondentie met de norm voor bevestigingspunten in 
werkgondels moet de lijnspanner / schokdemper de kracht 
verminderen tot onder 3 kN. De verbindingskabel (≤ 1,8m) moet ten 
allen tijde zo kort mogelijk instelbaar zijn (bewegingsruimte). Ook al 
handelt het zich bij een harnas overeenkomstig de EN 361 om een 
valbeveiliging, het harnas in combinatie met de valbeveiliger met 
automatische lijnspanners is te zien als een voorziening ter 
voorkoming van valgevaar. De persoon dient in geval van gevaar in 
de gondel gehouden te worden en niet eruit geslingerd te worden. In 
het algemeen zijn harnassen voorzien van bevestigingsogen en 
praktische sluitingen. Afhankelijk van de uitvoering zijn de harnassen 
in het bereik van schouders, rug en benen voorzien van een 
comfortabele band zodat deze ook tijdens langdurig gebruik prettig 
zitten. De gordels rondom de benen en schouders zijn in de regel in 
de lengte instelbaar. Zodoende kan het harnas aan de individuele 
gebruiker worden aangepast. Het correct aangetrokken 
lichaamsharnas wordt met de karabijnhaak van de valbeveiliger aan 
het gemarkeerde punt in de werkgondel bevestigd. Nadere informatie 
betreffende het aantrekken, reinigen, onderhouden en overige zaken 
zijn  te ontlenen aan de gebruikshandleiding van de fabrikant. 
De voor de persoonlijke beschermingsmiddelen geldende wettelijke 
voorschriften dienen in acht genomen te worden. Zoals bijvoorbeeld 
Beleidsregels arbeidsomstandigheden wetgeving, Arbobesluit 
voorkomen valgevaar. 
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2 Technische gegevens 
 

2.1 Technische gegevens 

 Hoogwerker type TB 270.3 

 Bouwnummer 30046 

 Voertuig type MB 313 CDI / 3665 Euro 6 

 Chassis nummer WDB9061331N665733 
 
 

2.1.1 Afmetingen en gewichten van het totale voertuig 
 

 

 

 Totale lengte(Lges) in transportstand ca. 7,68 m 

 Doorrij hoogte(Bh) in transportstand ca. 3,03 m 

 Voertuigbreedte Max. ca. 2,20 m 

 Overhang voor (Üv) ca. 1,02 m 

 Wielbasis (R) van het voertuig ca. 3,67 m 

 Overhang achter (Üh) ca. 2,99 m 

 Plaatsing (P) ca. 2,50 m 
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 Banden  

 Voertuig                                         As 1 

                                                      As 2 

235 / 65 R 16 C  

235 / 65 R 16 C  
 
 

 Gewichten 

 Toelaatbare totaal gewicht 3500 kg 

 Toelaatbare vooras last (tijdens rijden) 1650 kg 

 Toelaatbare vooras last  (tijdens Hoog-
werker gebruik) 

1430 kg 

 Toelaatbare achteras belasting 2250 kg 

 Eigengewicht ca. 3310 kg 

 

 
 

 

Gevaar! 

Bij opgeheven vooras is het verboden zich in de cabine 

te bevinden! Extra lading of aanbouwen in of aan de 

voertuigcabine is ook verboden! Gebruik van de 

opstaptreden aan de voorzijde is verboden! 
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2.1.2 Hoogwerker opbouw gegevens 

 

2.1.2.1 Hoofdkenmerken 

 Werkhoogte Max. ca. 27,10 m 

 Vloerhoogte  Max. ca. 25,10 m 

 Max. rijkwijdte Ca. 16,40 m 

 maximale gondelbelasting 230 kg 

 Toelaatbare handkracht Max. 400 N 

 Windsterkte Max. Windsterkte 6 
  Windkracht 
 12,5 m/s 

 Toelaatbare opstel onnauwkeurigheid 
(scheefstand) 

Max. 5°; 
assen bodemvrij 
Tussen 1° en 5° met autom. 
rijkwijdteaanpassing 

 Te overbruggen bodemoneffenheid (bij 
het opstellen van de Hoogwerker binnen 
de toelaatbare opstel onnauwkeurigheid 
zonder de mogelijkheid de steunschotels 
te onderleggen) 

Lengte:   Ca. 8° 

Breedte: Ca. 9° 

 Isolatie 
(voorziening) 

Geen 
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2.1.2.2 Afstempeling 

 Soort steunen voor:    horizontaal-verticale  
            afstempeling 
achter: horizontaal-  
             verticaleafstempeling 

 Steunbreedte bij volledige afstempeling 
(buitenkant steunschotel) 

voor: ca. 3,66 m 
achter: ca. 3,50 m 

 Steunbreedte bij eenzijdig afstempeling in 
voertuigprofiel (buitenkant steunschotel) 

voor: ca. 2,93 m 
achter: ca. 2,85 m 

 Steunbreedte bij tweezijdig afstempeling 
in voertuigprofiel (buitenkant 
steunschotel) 

voor: ca. 2,20 m 
achter: ca. 2,20 m 

 Inwerkende kracht op steunondergrond 
(horizontale opstelling voertuig gelijkmatig 
geheven) 
 

Steunschotels 

voor links: 31 kN 
voor rechts: 31 kN 
achter links: 21 kN 
achter rechts: 21 kN 

voor: ca ø 0,20 m 
achter ca ø 0,20 m 

 
 

 

Let op! 

Wij bevelen aan de Ruthmann hoogwerker TB270.2 altijd 

met geschikte onderlegplaten op te stellen!  

 

2.1.2.3 Grote arm 

 Grote arm 5-voudige telescoop hefarm 

 Telescoop uitschuifbereik ca. 16,48 m (synchroon) 

 Oprichthoek ca. 78° 

  
Zwenkbereik grote arm 
(bij volledige afstempeling en gezwenkte 
werkgondel) 

 

ca. 2 x 225° 
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2.1.2.4 Werkgondel 

 Soort werkgondel (bij oplevering) TB . Alu . 230 - 00 . N . 0 

Aluminium werkgondel  

 Afmeting  ca. 1,40 x 0,70 m 

 Hoogte van de gondelwand ca. 1,10 m 

 Max. gondelbelasting  230 kg 

 Toelaatbaar aantal personen 2 

 Toelaatbare belading          
(Voorzieningen, gereedschap en 
materiaal gelden als belading!) 

70 kg 
= 
230 kg - 2 personen (160 kg) 

 Instap opening voor 
 

 Elektriciteitsaansluiting 230 V / 16 A / 50 Hz 

 Stekkerdoos                           
(Voorziening) 

 

Beweegbare schijnwerper, afneembaar 
(Voorziening) 

2-polig 12V 

 

 

12 V / 55 W 

 Lucht-/wateraansluiting         
(Voorziening) 

Bedrijfsdruk max. 150 bar 
Temperatuur max. +80° 

 Communicatie tussen voertuigcabine en 
werkgondel 

Geen 

 Zwenkhoek van de werkgondel 
 

ca. 2 x 85° 

 Isolatie 

(voorziening) 

Geen 
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2.1.2.5 Besturingssysteem / aandrijving 

 Besturing elektronisch proportioneel 

 Systeemspanning 12 V 

 Spanning van het besturingssysteem 12 V 

 Stroombron (intern) voertuigaccu 

 Besturingsplaatsen - Hoogwerkerbediening   
  (gondelbediening) 
- noodbediening 

 Bedrijfs-  en storingsinformatie 
voorzieningen 

- Waarschuwing en controle  
   lampen 
- tekstaanduiding 

 Toerentalregeling na inschakelen PTO Automatisch op ca. 1000 / 
1200 / 1500 min-1 

 Hydraulische pomp Tandwiel hydrauliekpomp 

 Hulpaandrijving voor nooddaling Handpomp 

 Temperatuur inzetmogelijkheden -15° C tot +50° C 
 

2.1.2.6 Geluidsniveau 

 Geluidsniveau   
                                       In de werkgondel 

 
 

L p  70 dB (A) (in  
                    transportstelling) 
L p  70 dB (A) (niet in  
                    transportstelling) 

                                 Bij de noodbediening L p  74 dB (A) 

 Gegarandeerd geluidsniveau  Lw 85 dB (A) 
 
Het geluidsniveau op de werkplek is sterk afhankelijk van het 
motortoerental van de hoofdaandrijving, afhankelijk van de 
uitgevoerde hoogwerker beweging. De aangegeven geluidsniveaus 
betreffen de hoogst gemeten waarden bij de verschillende 
meetpunten. Deze waarden kunnen worden gehanteerd voor de 
bepaling van de dagelijkse dosis waaraan men wordt blootgesteld. 
De aangeven waarde van het geluidsniveau bij de “werkgondel niet in 
transportstand” heeft betrekking op een positie van de werkgondel in 
de buurt van de hoofd geluidsbron. Indien de positie van de 
werkgondel een andere is, verder van de geluidsbron, dan is het 
geluidsniveau duidelijk lager. Bij het bepalen van de dagelijkse 
hoeveelheid geluid waaraan men wordt blootgesteld dient ook 
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rekening te houden met andere geluidsbronnen op de werkplek. 
Afhankelijk van de arbeidsomstandigheden dient er eventueel een 
nieuwe geluidsmeting uitgevoerd te worden. 
 

2.1.2.7 Vibraties 

 

 Effectieve waarde van de gemeten 
versnelling 
 
                                in de werkgondel 

 
 
 
Aw < 0.5 m/s² 

 
Overeenkomstig de Machinerichtlijn, indien de effectieve waarde < 
0,5 m/s² is, dient deze waarde aangegeven te worden.  
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2.1.3 Gegevens m.b.t. het voertuig 

 
De technische gegevens van het voertuig staan vermeld in de 
gebruikshandleiding van de voertuigfabrikant 
 

2.1.4 Statische en dynamische controles door de fabrikant 

 

 

De zakelijke bevoegdheid en de aard, de omvang en de 
werking van het onderzoek vóór de eerste ingebruikname, 
bijvoorbeeld het principe van de mentale aspecten BGG 945 
"Testen van liften 'deel I en EN 280 hoogwerkers" worden 
getoond. Volgende proeven werden tests op met de geplande 
ondersteuning in een horizontale positie, in de vaststelling van 
de conformiteit met de Si-veiligheidseisen en / of 
werkzaamheden verricht 
 Standzekerheidsproef 
 Overbelastingsproef 
 Functiebeproeving 

 
De resultaten van de tests zijn een van de testrapporten in het 
hoogwerkerdossier die bijgeleverd worden. 

 
Deze controles zeggen dat de Ruthmann Steiger: 

 Standzeker is, 
 Stabiel is, 
 Alle functies goed en zuiver functioneren, 
 Het keurmerk aangebracht is. 
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2.2  Fabriekstype plaatje, CE-kenmerk, inspectie 

keurmerk 

 
 Fabriekstype plaatje met CE-kenmerk en geluidsniveau (voorbeeld.) 

 
 

 
 
 
 
 

 Onze keuringssticker 
met de datum van de 
eerst volgende 
keuring. (voorbeeld.) 
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2.3 Werkbereik  
 
De werkbereiken zijn oa. Gebaseerd op de volgende 
afstempelvarianten: (De toelaatbare opstel schuinstand mag niet 
overschreden worden.) 
 

1. Volle afstempeling  
- Alle steunkokers horizontaal volledig uitgeschoven. 
- Alle steunen hebben bodemcontact. 
- De voertuigbanden hebben bodemvrijheid.. 

2. Linkszijdig afstempeling binnen voertuigprofiel 
- De steunkokers blijven aan de linker kant horizonaal  
  volledig ingeschoven. Aan de tegenoverliggende zijde zijn  
  de steunkokers volledig uitgeschoven. 
- Alle steunen hebben bodemcontact. 
- De voertuigbanden hebben bodemvrijheid. 

3. Rechtszijdig afstempeling binnen voertuigprofiel 
- De steunkokers blijven aan de rechter kant horizonaal  
  volledig ingeschoven. Aan de tegenoverliggende zijde zijn  
  de steunkokers volledig uitgeschoven. 
- Alle steunen hebben bodemcontact. 
- De voertuigbanden hebben bodemvrijheid. 

4. Tweezijdige afstempeling binnen voertuigprofiel 
- De steunkokers blijven aan twee kanten volledig  
  ingeschoven. 
- Alle steunen hebben bodemcontact. 
- De voertuigbanden hebben bodemvrijheid. 

5. Minimale afstempeling (smalle afstempeling) 
- De steunkokers blijven aan twee kanten volledig  
  ingeschoven. 
- De achterste steunen hebben bodemcontact – voorste  
  steunen maakt niet uit. 
- De voertuigbanden hebben bodemcontact. 
 

Hier volgend is het werkbereik “volle afstempeling” weergegeven. De 
verdere werk bereiken kunt u in de bijlage vinden. 
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2.3.1                         Werkbereik bij volledige afstempeling 

 
 

 

De werk bereiken hebben betrekking op een geheven Hoogwerker, 
dat wil zeggen de voertuigbanden hebben bodemvrijheid. De 
opstelscheefstand bedraagt in dit voorbeeld maximaal 1°. De 
werkgondel is gezwenkt. Vanaf een opstel scheefstand van 1° tot de 
max. aangegeven scheefstand verkleind de besturing de reikwijdte 
automatisch. De max. toegestane scheefstand mag niet 
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overschreden worden (zie Hoofdstuk  2.1.2 “Hoogwerker opbouw 
gegevens – Hoofdkenmerken) 
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2.4 Schaal van Beaufort 
 
Uittreksel van de Beaufort schaal 
 

 Windsterkte Windsnelheid Uitwerking wind  Luchtdruk 
 Grad 1 aanduiding m/s km/h In het binnenland N/m² 
 5 Frisse 

 wind 
8,0 - 10,7 29 - 38 Kleine loofbomen begin- 

nen te wankelen. 
Schuimkoppen op zee. 

40 - 72 

 6 sterke 

Wind 

10,8 - 13,8 39 - 49 Sterke takken in bewe- 
ging, wind giert,par- 
aplu´s moeilijk vast te 

houden. 

73 - 119 

 7 krachtige 
Wind 

13,9 - 17,1 50 -61 Alle bomen in beweg-

ing, voelbare remming 

bij het tegen de wind in 

gaan. 

120 - 183 

 
1 Beaufort-Grad 
 
Schaal van Beaufort. Ontwikkeld door de Britse Admiraal Sir Francis 
Beaufort (1774 - 1852).. De schaal is aan de hand van observaties 
destijds zo ontwikkeld dat men aan de hand van bewegingen van bladeren 
en takken aan bomen en struiken de windsterkte kan inschatten.De 
internationale afspraken met betrekking tot de waarden in de schaal luiden 
dat ze gelden op een hoogte van 10 meter op een open terrein. Naarmate 
de werkhoogte toeneemt, stijgt ook de windsterkte.Op 30 meter hoogte is 
de windsnelheid 20% hoger. 
De maximale windsterkte waarbij de RUTHMANN-Truckhoogwerker mag 
worden ingezet bedraagt 12,5 meter per seconde, windkracht 6 op een 
schaal van Beaufort.Indien de windsnelheid hoger ligt dienen de 
werkzaamheden te worden gestaakt.  
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3 Beschrijving van de Ruthmann hoogwerker  

3.1 Opbouw van de hoogwerker 

 
1.Hoogwerker onderstel 

1.1 Afstempeling voor 
1.2 Afstempeling achter 

2.Opbouw 
2.1 Toren 
2.2 Telescooparm (hefarm) 

  
3   Werkgondel 
     3.1 Opstap 
     3.2 Instapdeur 
     3.3 Bedieningspaneel “werkgondel” 
     3.4 Waterpas 
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4. Opvang telescooparm 
5. Schakelkast noodbediening 
6. Handpomp 
7. Hydrauliektank 
8. 230V aansluiting werkgondel 
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3.1.1 Beschrijving afzonderlijke bouwgroepen 

 

3.1.1.1 Hoogwerker onderstel 

 
Het Hoogwerker onderstel bestaat uit een gelast grondraam met 
afscherming. Het grondraam dient als hulpchassis. In verbinding met 
het voertuigchassis vangt het hulpchassis de optredende belasting 
van de hoogwerker opbouw op en geleid die via de afstempeling naar 
de bodem. De op het grondraam aanwezige zwenkinrichting dient 
voor het zwenken van de hoogwerker. De hydraulische 
voedingaggregaten, leidingen en besturingselementen zijn in resp. op 
het grondraam gemonteerd. Het grondraam is afgedekt met een 
aluminium tranenplaat. Voor onderhoudswerkzaamheden en voor het 
handmatig bedienen van de magneetventielen (nooddaling) kunnen 
afdekkingen afgenomen worden. 
 
 

3.1.1.2  Afstempeling 

 
De hoogwerker inclusief het voertuig wordt door een mechanisch/ 
hydraulische afstempelinrichting opgetild. Aan de steunen zitten 
beweeglijke steunschotels, die geringe bodemoneffenheden gelijk 
richten. Gele knipperlampen op de steunen branden zolang de 
steunen zijn uitgeschoven en het contact van de hoogwerker is 
ingeschakeld. 

3.1.1.3 Hoogwerker opbouw 

 
De opbouw is de hefinstallatie van de Ruthmann hoogwerker. De 
hefcilinder dient ervoor de hoogwerker te heffen of te laten zakken. 
De hefinstallatie bestaat uit de volgende hoofdbouwgroepen: 
 
      Toren 

De als vakwerkconstructie uit plaat gelaste toren bevindt zich 
boven op het hoogwerker onderstel. Dit is de draaizuil van 
de hoogwerkeropbouw. Aan de torenplaat bevindt zich de 
zwenkinrichting. Deze zorgt voor de verbinding met de 
hoogwerker onderbouw. De zwenk inrichting bestaat uit een 
kogeldraaiverbinding en een tandwielkast met 
veerbelastende remhouders. De zwenkmachine wordt 
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aangedreven door een traploos regelbare hydraulische 
motor. 
 

 Telescoop arm (hefarm) 
De telescoop constructie bestaat uit stalen telescoopdelen. 
De telescoopdelen worden door kunststof geleiders gevoerd. 
Het telescoopsysteem wordt door een buitenliggende 
hydraulische cilinder en overeenkomstige trekkabels en 
trekkettingen synchroon in en uitgeschoven 
 

 
 

De voor de energietoevoer vereiste leidingen worden binnenliggend 
door het telescoopsysteem geleid. In de torenconstructie bevindt zich 
een trommel voor de leidingen en slangen die middels een veer 
(spiraalveer) wordt aangedreven. Hiermee worden de slangen en 
leidingen al gelang de oprichthoek van de telescoop en de mate 
waarin de telescoop is uitgeschoven op- en afgerold. Voor 
onderhoudswerkzaamheden bevinden zich aan de telescoop arm 
onderhoudskleppen. Het nivelleren van de werkgondel tijdens hef en 
daalbewegingen van de telescoop wordt door een hydrostatisch 
gondelnivelleringssysteem (hydrostaatsysteem) bereikt. 
 
 

3.1.1.4 Werkgondel 

 
De standaard werkgondel bestaat uit een aluminium buis plaat 
constructie met instap aan de voorzijde en een zelfsluitende deur. 
De instap vervolgt comfortabel via een aan de onderbouw 
bevestigde instaptrap. In de werkgondel bevinden zich 
bevestigingsogen voor veiligheidsgordels. Elk oog is maximaal voor 
één persoon bedoeld. Links boven in de werkgondel is een 
bedieningskast gemonteerd met het bedieningspaneel waarmee de 
bedrijfsmatige bewegingen kunnen worden aangestuurd. Instappen 
gaat comfortabel in transportstand via de aan de hoogwerker 
onderbouw bevestigde uit meerdere treden bestaande gondelopstap.  
 

3.1.1.4.1 230 V aansluiting  

 
In de werkgondel bevindt zich een stekkeraansluiting voor 230 volt. 
De stroomtoevoer gebeurt via de aan het hoogwerker onderstel 
aangebrachte 3-polige CEE-koppeling met aardlekschakelaar (FI-
beveiliging). 



3 Beschrijving van de   
 Ruthmann-Hoogwerker 
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann hoogwerker TB270.3 3-5 
 

 
 

3.1.1.4.2 Lucht- waterleiding naar de werkgondel (voorziening) 

 
De als voorziening te leveren lucht- water aansluiting in de 
werkgondel is geschikt voor een bedrijfsdruk van max. 150 bar en 
een temperatuur van max. +80°C. 
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3.2 Hydraulisch systeem 
 
De bewegingen van de hoogwerker worden hydraulisch/mechanisch 
gestuurd. Een aan de PTO van het voertuig aangesloten hydraulische 
pomp zorgt voor de hydraulische energie. Met behulp van de tandem-
pomp worden twee oliestromen, circulaties, opgewekt. Terwijl met de 
ene oliestroom (pomp 1) bewegingen van de telescooparm worden 
uitgevoerd, wordt met behulp van de tweede oliestroom (pomp 2) 
elektro hydraulisch de stand van de werkgondel aangepast. Door een 
aansturing levert de tandem hydraulische pomp de opbrengst die 
voor de uitvoering van de bewegingen noodzakelijk is. Het toerental 
van de voertuigmotor wordt automatisch aan de benodigde opbrengst 
aangepast. 
 
Elektromagnetische stuurventielen (magneetventielen) sturen het uit 
en in bewegen van de hydraulische cilinders. De snelheden van de 
bewegingen worden door proportionaalventielen hydraulisch 
geregeld. Ingebouwde drukbegrenzingsventielen schakelen bij het 
overschrijden van de maximaal ingestelde druk de bewegingen af. Bij 
een leiding of slangbreuk verhinderen de sperblokken, die direct op 
de hydraulische cilinder zijn aangebracht, het zakken van de 
werkgondel. 
 
Een in de hydraulische tank ingebouwd terugloopfilter beschermt het 
hydraulische aggregaat door een volstroomfiltering van de beide 
oliestromen tegen vuildeeltjes. Het in het filterhuis geïntegreerde 
ontluchtingsfilter zorgt voor de filtering van de aangezogen lucht en 
verhindert ontoelaatbare drukschommelingen in de tank.  
 
Bij het uitvallen van de aandrijving of eventueel de PTO is een 
nooddaling van de werkgondel mogelijk met een aan het ventielblok 
aan de onderbouw gemonteerde  handpomp. De hydraulische 
energie wordt dan door handmatige pompbewegingen opgewekt. Met 
de handpomp worden beide oliestromen gelijktijdig opgewekt. 
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3.3 Beschrijving van het besturingssysteem 
 
De besturing is bedoeld voor het bedienen en controleren van de 
Ruthmann hoogwerker. Deze bestaat o.a. uit twee onafhankelijk 
processorsystemen (hoofd en controle processor), die elkaar over en 
weer bewaken. Door de sensoren worden bijv. de status van het 
afstempelen, de zwenkhoek van de grote arm enz. naar de besturing 
doorgeven. 
 
De volgende besturingsplaatsen zijn aanwezig: 

1. Besturing „hoogwerker bediening“; vanuit de werkgondel. 
2. Besturing „noodbediening“; vanaf bedieningskast beneden 

aan de hoogwerker onderbouw. 
3. Besturing „afstandbediening“; met de afstandbediening 

(optie) 
 

De bedieningen zijn ten opzichte van elkaar vergrendeld, dat houd in 
dat als de bedieningskast van de noodbedieningen onder aan het 
chassis geopend is, het niet mogelijk is om via de gondelbediening  
hoogwerker bewegingen aan te sturen. Het aansturen van de 
hoogwerker gaat vanaf de “Hoogwerker bediening” in de werkgondel. 
De besturingsplaats “Noodbediening” dient ter voorkoming van 
onbevoegde bediening afgesloten te worden. 
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3.3.1 Hoogwerker bewegingen 

 
 

  Volle afstempeling 
Alle steunkokers horizontaal 
volledig uitgeschoven. 

 

 
 

  Linkszijdige afstempeling binnen 

voertuigprofiel 
Linkszijdig binnen voertuigprofiel 
verticaal – en rechtszijdig 
horizontaal en verticaal 
uitgeschoven steunen. 

 

 
 

  rechtszijdige afstempeling binnen 

voertuigprofiel 
Rechtszijdig binnen voertuig-
profiel verticaal – en linkszijdig 
horizontaal en verticaal 
uitgeschoven steunen. 

 

 
  Tweezijdige afstempeling binnen 

voertuigprofiel 

De steunkokers blijven tweezijdig 
horizontaal volledig ingeschoven 

 

 
 

  Minimaalafstempeling 
De steunkokers blijven tweezijdig 
volledig ingeschoven. De 
achterste steunen hebben 
bodemcontact - de voorsteunen 
maakt niet uit.                  

 

De computerbesturing herkent d.m.v. sensoren de afstempelbasis. 
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3.3.2 Hoogwerker bewegingen 

 

  Heffen / dalen 
Bewegingen, die de werkgondel 
naar een hogere of lagere 
hoogte brengen. De grote arm 
beweegt zich om de horizontale 
as „B“. 

 

 
    
  zwenken links / rechts 

Bewegingen van de arm (toren) 
om de verticale as „C“. 

 

 
 

  Telescoop uit / in 
Uit en in schuiven van het 
telescoopsysteem. 

 

 
  Gondel zwenken links / rechts 

bewegen van de werkgondel om 
de horizontale as „D“. 

 

 
 
De elektrische besturing van de hoogwerker bewegingen kan in het 
geval van gevaar door het bedienen van een NOOD-UIT schakelaar 
onderbroken worden. 
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3.3.3 Besturingskasten 

 
De Ruthmann hoogwerker heeft de volgende besturingskasten. 
 
 Het bedieningspaneel op het instrumentenbord in de cabine: 

 Schakelaar „PTO“. 
 aan resp. uitschakelen van de hydraulische pomp (PTO). 
 aan resp. uitschakelen van de hoogwerker 

(Hoofdschakelaar). Nadat de besturingselektronica is 
ingeschakeld en opgestart wordt automatisch de 
besturingsplaats “Hoogwerker bediening”  vrijgegeven 
zolang deze niet elektrisch vergrendeld is. Om de 
noodbediening in te schakelen dient men de deur van de 
noodbedieningskast te openen. 

 Controlelampen „hoogwerker niet in transportstand“. 
 Controlelampen „steunen niet in transportstand“. 

 
 Het bedieningspaneel in de werkgondel: 

 Bedieningspaneel met hoofdbesturingshendels en 
drukknoppen, 

 Nood/uit schakelaar, 
 Controle resp. waarschuwingslampen. 

 
 Het bedieningspaneel onder aan de hoogwerker onderbouw in 

de rechter rijrichting: 
 Processor besturing, 
 Proportionaalversterker, 
 Noodbediening, 
 Nood/uit schakelaar, 
 Zekeringblok, 
 Kogelkraan voor handmatige nooddaling. 
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3.3.4 Bedieningsplaats “Hoogwerker bediening” 

 
De bediening vanuit de werkgondel is als fijngevoelige elektronische 
proportionaalbesturing voor volgende bewegingen uitgerust: 

 Telescooparm (hefarm)  heffen resp. dalen, 
 Telescooparm zwenken links resp. rechts, 
 Telescoop in resp. uit. 

De snelheden van de bewegingen worden door de mate van uitslag 
van de besturingshendels proportionaal geregeld. 
Met hulp van een fijnbesturingsinrichting kan een exacte positionering 
van de werkgondel met een duidelijk gereduceerde snelheid bereikt 
worden. 
 
Het in- en uitschijven van de steunen en het zwenken van de 
werkgondel gebeurt met constante snelheid. 
 
Het is mogelijk om drie bewegingen gelijktijdig aan te sturen. Dat wil 
zeggen dat met de linker besturingshendel twee bewegingen 
gelijktijdig kunnen worden aangestuurd. Indien per bedieningshendel 
slecht één beweging uitgevoerd moet kunnen worden, kan men in de 
besturing omschakelen van drie naar twee gelijktijdig uit te voeren 
bewegingen. 
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3.3.5 Bedieningsplaats „Noodbediening“ 

 

De volgende bewegingen kunnen via de noodbediening uitgevoerd 
worden: 

 Gelijke bewegingen als vanaf de bedieningsplaats 
“Hoogwerker bediening” 

De bewegingen worden door het drukken van de betreffende toets 
aangestuurd. De bewegingen kunnen bij twee verschillende 
snelheden uitgevoerd worden: 

 Normalensnelheid 
Bewegingen verlopen even snel als bij bediening vanaf de 
“Hoogwerker bediening” met maximale uitslag van de 
bedieningshendel. 

 Fijngevoelig 
een duidelijke reducering van de normale snelheid. 

De bewegingen lopen automatisch gedempt aan en af (uitzonderling 
werkgondel zwenken). De noodbediening biedt de mogelijkheid voor 
het gelijktijdig aansturen van twee bewegingen, zoals omschreven bij 
bedieningsplaats “Hoogwerker bediening”. 
 

3.3.6  Voertuigmotor uit bij “Nood uit” 
 
Indien bij lopende motor en ingeschakelde hoogwerker besturing één 
van de “Nood uit” schakelaars bediend wordt, wordt niet alleen de 
elektrische aansturing van hoogwerker bewegingen direct 
onderbroken maar wordt ook de voertuigmotor uitgeschakeld. Wordt 
bijvoorbeeld bij ingedrukte “Nood uit” schakelaar de PTO 
ingeschakeld, dan schakelt de voertuigmotor uit. Pas nadat de “Nood 
uit” schakelaar is ontgrendeld kan de voertuigmotor weer gestart 
worden.  
 
 

3.3.7  Verhoogd motortoerental bij hoogwerker gebruik 
 
Om te bereiken dat hoogwerker bewegingen worden uitgevoerd met 
voldoende bewegingssnelheid wordt het toerental van de 
voertuigmotor automatisch verhoogd. De verhoging geschiedt op het 
moment dat een beweging aangestuurd wordt. 
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3.3.8 Elektrische Vergrendelingen 

 
Elektrische vergrendelingen zetten bepaalde hoogwerkerbewegingen 
en functies buiten werking. 
 

3.3.9  Zwenkhoek afhankelijke reikwijdte begrenzing 

 

De Ruthmann hoogwerker is met een lastmoment begrenzing (LMB) 
uitgevoerde, die afhankelijk van de telescoop armstelling, de 
uitgeschoven telescoop en de actuele gondellast de zijdelingse 
reikwijdte begrenst. Kort voor het aanspreken van deze begrenzing 
worden alle bewegingen, die het lastmoment vergroten, automatisch 
afgeremd en bij het bereiken van de lastmomentbegrenzing 
afgeschakeld. Op het bedieningspaneel in de werkgondel gaat 
aanvullend het lampje “LMB-afschakeling” branden. Er zijn dan 
alleen nog bewegingen mogelijk die het toelaatbare lastmoment niet 
overschrijden. 
De lastmomentbegrenzing  vergrendeld bijv. de volgende 
bewegingen: 
 „Telescoop uit“ 
 „Telescooparm dalen“, 
 „Kleine arm neer“ resp. „Kleine arm op“, 

In een bepaald bereik van de beweging 
 „Telescoop arm zwenken“. 

Dat betreft naast de bewegingen “telescoop uit” en “telescooparm 
dalen” in bepaalde bereiken ook de beweging “telescooparm 
zwenken”. Wordt door een zwenk beweging het toelaatbare 
lastmoment bereikt, wordt ook deze beweging afgeschakeld Om dan 
toch verder te kunnen zwenken in de richting die de afschakeling tot 
gevolg had, moet eerst een andere lastmoment verminderende 
beweging uitgevoerd worden. 
 
Aanvullend wordt de telescoop uitschuif van de telescooparm naast 
de lastmomentbegrenzing ook door telescoop uitschuifbegrenzing 
begrensd. Afhankelijk van de oprichthoek van de telescoop en de 
gondellast kan de telescoop tot een bepaalde maximale lengte 
uitgeschoven worden. De beweging “telescoop uit” wordt bij het 
bereiken van de uitschuifbegrenzing afgeschakeld. Er is geen verder 
telescoop uitschuif mogelijk. 
 
Het is per situatie verschillend of de lastmomentbegrenzing of de 
telescoop uitschuif begrenzing als eerste aangesproken wordt. 



3 Beschrijving van de   
 Ruthmann-Hoogwerker 
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann hoogwerker TB270.3 3-14 
 

 

 

3.3.10 Opstelautomaat 

 
Met behulp van het indrukken van een knop kunnen alle steunen uit 
resp. ingeschoven worden. Door leidingweerstanden in het 
hydraulisch systeem en verschillende wrijvingen in de cilinders kan 
het voorkomen dat niet alle steunen met gelijke snelheden 
uitschuiven. De besturing probeert bij het verticaal uitschuiven van de 
steunen, zolang niet tenminste een steun volledig uitgeschoven is, de 
hoogwerker binnen de toegestane scheefstand op te stellen 
(opstelautomaat).Is een steun volledig uitgeschoven, zal er geen 
automatische waterpas opstelling plaatsvinden. De scheefstand van 
de hoogwerker moet in ieder geval gecontroleerd worden.  

 
 

3.3.11 Automatische nivellering van de werkgondel 

 
De stand van de werkgondel wordt tijdens het hoogwerker gebruik 
elektro hydraulisch horizontaal gehouden. Enerzijds wordt de 
gondelstand gecorrigeerd ten opzichte van aangestuurde hef- of 
daalbewegingen van de telescooparm en / of hef- of daalbewegingen 
van de kleine arm. Anderzijds wordt de horizontaal stand 
gecorrigeerd ten gevolge van bijvoorbeeld een elastische doorbuiging 
van de telescooparm.  De stand van de werkgondel wordt permanent 
opgenomen en aan de besturing doorgegeven. Bij een afwijking ten 
opzichte van de juiste stand stuurt de besturing via een hydraulische 
regelaar de stand fijngevoelig na. Deze voorgang kan ook met de 
functietoets “Speciale functie” worden uitgevoerd.  
 
 

3.3.12 Het gedempt aan en aflopen van hoogwerkerbewegingen. 

 
Via de elektrische besturing is het mogelijk de hieronder genoemde 
bewegingen gedempt aan en aflopend te laten verlopen: 

 Steunen in resp. uit, 
 Telescooparm heffen resp. dalen, 
 Telescooparm zwenken links resp. rechts, 
 Telescoop in resp. uit. 
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3.3.13 Gereduceerde aansturing eindstand 

 
De snelheden van de volgende bewegingen worden voor het 
bereiken van de eindstand automatisch gereduceerd. 

 Kleine arm op resp. neer 
 Telescooparm (hefarm) op resp. neer 
 Telescooparm zwenken links resp. rechts 
 Telescoop in resp. uit 

Met eindstanden  worden eindstanden van de diverse cilinders en 
een stand van de telescooparm in een zwenkhoek van ca. 225° links 
of rechtsom bedoeld. De zwenkbeweging van de grote arm 
(eindstand: 225° links en rechtsom) wordt niet mechanisch begrensd. 
Voor het bereiken van elke eindpositie wordt de bewegingssnelheid 
ook bij volledig uitgestuurde besturingshendel automatisch 
verminderd. 
 
 
 

3.3.14 Bescherming van de cabine en de achterste steunen bij het  

                                  zwenken en/of dalen van de telescooparm 

 

Is de telescooparm minder dan een bepaalde hoek geheven, dan 
worden de zwenkbewegingen kort voor het bereiken van de cabine of 
de achterste steunen automatisch onderbroken.Het verder zwenken 
in de richting van de cabine of de achterste steunen is dan alleen 
mogelijk nadat de telescoop oprichthoek vergroot wordt. Evenzo 
worden daalbewegingen afgeschakeld als de telescooparm vlak 
boven de cabine of de achterste steunen komt. 
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3.3.15 Memory 
 

Het zogenaamde “Geheugen” vergemakkelijkt het vaker terugkeren 
naar een eerder bepaalde werkplek (werkgondel positie). Wordt een 
werkpositie bereikt, dan kan deze positie opgeslagen worden. Vanaf 
elke willekeurige plek kan men dan automatisch naar de opgeslagen 
plek bewegen. De hoogwerker gaat echter niet dezelfde weg terug, 
als hij heen gegaan is! 
De opgeslagen positie blijft zolang opgeslagen, ook nadat de 
Ruthmann hoogwerker is uitgeschakeld, totdat er een andere positie 
opgeslagen wordt. 
 
 

 
3.3.16 Automatische midden stelling van de telescooparm 
 

De automatische hulp maakt het mogelijk om eenvoudiger naar de 
middelstelling te bewegen, om het afdalen naar de opvang te 
vergemakkelijken. Wanneer de telescooparm met ingeschoven 
telescoop duidelijk onder het horizontale niveau komt, maar wel 
hoger als de opvang, en vanaf de zijkant over de opvang zwenkt, 
wordt de zwenkbeweging in de middenstelling boven de opvang 
onderbroken. In deze positie kan de telescooparm in de opvang 
gelegd worden. 
 
 

3.3.17 Automatisch in transportstand brengen van de  
                                  hoogwerker 
 

De Ruthmann hoogwerker kan onafhankelijk van in welke positie de 
telescooparm zich bevindt, met een druk op de knop in rustpositie 
gebracht worden Als eerste wordt de telescoop in de opvang 
gebracht en aansluitend worden de steunen ingeschoven 
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3.3.18 Bedieningsbereik noodbediening 
 
Display aanduiding: 

 

De Display aanduiding is voor informatie en diagnose doelen.Ze 
bestaat uit een LC-display met 4 regels, 20 tekens per regel. Op de 
display worden vanuit de computerbesturing automatisch 
bedrijfsmeldingen resp. bedieningsaanwijzingen getoond. Verder 
kunnen ook de sensoren (eindschakelaars, benaderingsschakelaars,  
etc.) worden gecontroleerd. Hierdoor is een snelle controle van de 
hoogwerker mogelijk en kan vaak telefonisch een foutmelding 
diagnose gesteld worden door de Service Dienst .Het aflezen van de 
display gebeurt het makkelijkste vanuit een verticale kijkrichting. 
Langdurige zonneschijn op de display en verwarming boven de 50° 
moet vermeden worden. Bij temperaturen onder de 0° wordt het 
beeld trager en onduidelijker. 
 
Bedieningstoetsen: 

 

Het bedieningsvlak bestaat uit een toetsenbord met 28 
functietoetsen. Een deel van de functietoetsen heeft meervoudige 
functies.Het bedieningsvlak dient bijv. Voor: 
 

 De noodbediening 
 Voor het bladeren door de tekst in de display. 
 Spraakomschakeling 
 Programmering 
 Omschakelen van 2 naar 3 bewegingen gelijktijdig 
 Omschakelen afstempelvarianten 
 De en activeren precisie besturing. 

 
 

3.3.18.1 Taal omzetting 

 

De besturing beschikt over een keuze van taal in het gebruik en 
informatie meldingen. De tekst meldingen kunnen in verschillende 
talen worden weergegeven. Nadat de besturing is opgestart 
verschijnt de tekst in de laatst ingestelde taal. Via een “druk op de 
knop” in de noodbediening kan de keuze van de taal omgezet worden 
waardoor de teksten omgezet worden in een andere taal. 

 

 



3 Beschrijving van de   
 Ruthmann-Hoogwerker 
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann hoogwerker TB270.3 3-18 
 

3.4 Stroomverzorging 
 

De stroomvoorziening van de Ruthmann hoogwerker geschiedt door 
de intern aan het voertuigchassis aangebouwde voertuigaccu’s. Van 
stroom worden o.a. 

  het voertuig 
  de hoogwerker besturing 
  de sensoren 
  de elektrisch bediende ventielen van het hydraulische 

systeem 
  etc 

voorzien. De voertuigaccu’s worden door de dynamo van het voertuig 
opgeladen. 

 
 
3.4.1 Contole van de accuspanning 
 

De spanning van de accu wordt door de hoogwerker besturing 
gecontroleerd. Daalt de spanning onder een in de besturing 
opgeslagen niveau, dan waarschuwt een zoemer van het 
bedieningspaneel in de werkgondel dat de accu spanning te laag is. 
De voertuigmotor dient direct gestart te worden, zodat de accu 
spanning niet verder terug loopt en de voertuig accu’s geladen 
worden. 

 

3.4.2 Zekeringen 

 
Het stroomcircuit en zijn verbruikers zijn met elektrische zekeringen 
afgezekerd. 
 
 

3.4.2.1 Zekeringen voertuig 

 
Voor toelichting over de elektrische af zekering van het voertuig wordt 
verwezen naar de handleiding van de voertuigfabrikant. 
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3.4.2.2 Zekeringen van de Ruthmann hoogwerker 

 
 Hoofdzekering naast voertuigaccu 

F10 25 A  Stroomverzorging van accu 
F11 20 A  Stroomverzorging van accu 
 

 Zekering in voertuigcabine (afhankelijk van voertuigtype) 
F102 3 A  Stroomverzorging via contact 
 

 Zekeringprintplaat in bedieningskast (noodbediening) bij het 
hoogwerker onderstel. Aan de binnenkant van het deurtje zit 
een printplaat met zekeringen gemonteerd. De zekeringen zijn 
van de buitenzijde toegankelijk. 

 
 F1 7,5A   Flitslicht/zwaailamp toren links 

F2 7,5A  Flitslicht/zwaailamp toren rechts 
F3 10A  Verwarming gondelbediening, schijnwerper   
                            werkgondel, flitslicht/zwaailamp gondel 
F4   Vrij 
F5 3 A  Controle lampen cabine, contact 
F6   Vrij 
F7 5A  Steunknipperlichten 
F8   Vrij 
F9   Vrij 
F10 3 A  Eindschakelaar, benaderingsschakelaar,  
                            functietoets 
F11 3 A  Netdeel controle besturing, CAN module,  
                            bedieningshendels, controlelampen gondel 
F12 3 A  Leidinguitgangen controlerbesturing zonder  
                            veiligheidsafschakeling, bevelgevermatrixen 
F13 7,5 A  Prop ventiel “telescoop”, ventiel “telescoop in” 
                            Prop ventiel “gondel op / neer 
F14 7.5 A  Prop ventiel “telescooparm”, prop ventiel     
                            “zwenken”, ventielen “gondel op 
                            /neer”, relais  “gondel zwenken links/rechts” 

 F15 15 A  Ventielen “steunen”,“telescooparm heffen/dalen”,   
                            “zwenken links/rechts”, “telescoop uit” 

 F16   Vrij 
F112 7,5A  E-motor “gondel zwenken links /rechts”  
                            (printplaat A22) 
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Rechts naast de zekering F16 bevinden zich nog vier 
zekeringhouders. De linkse van de vier is een zekering test sokkel. 
De rechtse drie dienen als houder voor reserve zekeringen. Als een 
functionele zekering in de test houder wordt geplaatst, brandt rechts 
onder de houder een met "test" beschreven groen LED. De 
besturingsplaats “Hoogwerker bediening” of “Noodbediening” moet 
zijn ingeschakeld. 
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4 Bedieningselementen en aanwijzingen 
 

4.1 Toepassing NOOD-UIT schakelaar. 
 
De Ruthmann-Hoogwerker beschikt over de volgende NOOD-UIT 
schakelaars: 
 

 

 
 

 
1. Bij het bedieningspaneel in de 

werkgondel. 

 
 

2. Op het bedieningspaneel in 
de noodbedieningskast in 
rijrichting van het voertuig, 
rechts boven het 
bedieningssysteem van de 
noodbediening. 
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4.2 Bedieningselementen en aanwijzingen van het 
voertuig. 

Voor de bedieningsvoorschriften van het voertuig wordt verwezen 
naar de instructie van de voertuig fabrikant. 
 

4.3 Bedieningselementen en aanwijzingen van de 
Ruthmann-Hoogwerker. 

4.3.1 Bedieningspaneel in de cabine van het voertuig 

 
 Op het dashboard in de voertuigcabine bevindt zich links 

naast het stuur de schakelaar „PTO“ (hoofdschakelaar). 
Hiermee wordt gelijktijdig de hydraulische pomp (PTO)  en 
de Hoogwerker elektrisch aan- en uitgezet. Zie ook de 
handleiding van de voertuigfabrikant. 

 

 
Aanvullend bevinden zich op het dashboard twee controlelampen. 
Deze controle lampen geven aan dat de Hoogwerker zich niet in 
transportstand bevindt. Ze doven, wanneer de PTO uitgeschakeld is 
en de sensoren de volgende signalen geven. 
 

 1.  

 

Controlelamp 
„Hoogwerker niet 
in transportstand“ 

 dooft, wanneer: 
- Telescooparm in de opvang. 
 

 2.  

 

Controlelamp 
„Steunen niet in 
transportstand“ 

  dooft, wanneer: 
- Steunen ingeschoven. 

 
De vorm en positie van de schakelaar resp. het controlelampje 
kunnen per voertuig variëren (zie ook gebruikshandleiding van het 
voertuig). 
 
.  
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4.3.2 Bedieningspaneel in de werkgondel 

 

 
 1.  NOOD-UIT 

schakelaar, rood 
 Onderbreekt direct de elektrische 

aansturing van de 
hoogwerkerbewegingen. 

 2. 
 

 

 

 

 Besturingshendel voor Hoogwerker-
bewegingen: 
- Telescooparm heffen / dalen. 
- Telescooparm zwenken links / 
rechts. 

 3. 
  

 Besturingshendel voor Hoogwerker-
bewegingen: 
- Telescoop in/ uit. 

 4. 
 

Lampdruktoets 
„Volle Afstempeling“ / 
„Steun rechts achter“ 

 Drukken: 
- Steunen uitschuiven links en rechts, 

 breed afgestempeld. 
- Tweezijdige afstempeling binnen 

voertuigprofiel na bereiken van 
minimale afstempeling. 
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- Activeert druktoets „steun vertikaal 
uit“ naar besturing van steun rechts 
achter. 

 Knipperlicht: 
- steun heeft bodemcontact 

 Brandt: 
- Bij minimale afstempeling branden 

twee controlelampen van de steunen 
achter. 

- Alle steun lichtdruktoetsen lichten 
gelijktijdig op, wanneer de 
elektronisch gemeten scheefstand 
binnen de toelaatbare scheefstand 
ligt. Scheefstand  met libelle 
waterpas controleren! 

 5. 
 

Lampdruktoets 
„links in profiel“ / 
„Steun rechts voor“ 

 Drukken: 
- Steunen uitschuiven rechts breed en 

links in profiel afgestempeld. 
- Tweezijdige afstempeling binnen 

voertuigprofiel na bereiken van 
minimale afstempeling. 

- Activeert druktoets „steun vertikaal 
uit“ naar besturing van steun rechts 
voor. 

 Knipperlicht: 
- steun heeft bodemcontact  

 Brandt: 
- zie lichtdruktoets „Steun rechts 
  achter“ 

 6. 
 

Lampdruktoets 
„Rechts in profiel“ / 
„Steun links voor“ 

 Drukken: 
- Steunen uitschuiven links breed en 

rechts in profiel afgestempeld. 
- Tweezijdige afstempeling binnen 

voertuigprofiel na bereiken van 
minimale afstempeling. 

- Activeert druktoets „steun vertikaal 
uit“ naar besturing van steun links 
voor. 

 Knipperlicht: 
- steun heeft bodemcontact. 

 Brandt: 
- zie lichtdruktoets „Steun rechts 
  achter“ 

 7. 
 

Lampdruktoets 
„In profiel“ / 

 Drukken: 
- Steunen in profiel afgestempeld 
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„Steun links achter“ - Activeert druktoets „steun vertikaal 
uit“ naar besturing van steun links 
achter. 

 Knipperlicht: 
- steun heeft bodemcontact  

 Brandt: 
- zie lichtdruktoets „Steun rechts 
  achter“ 

 8. 
 

Drukknop  
„Steunen verticaal 
uit“ 

 Drukken, steunen verticaal 
uitschuiven. Alleen in combinatie met 
druktoets „Steun links achter“,„Steun 
links voor“,„Steun rechts voor“ en/of 
„Steun rechts achter“. 

 9. 
 

Druktoets 
„Steunen in“ 

 Drukken, alle steunen schuiven eerst 
verticaal, dan horizontaal in.. 

 10 
 

Lichtdruktoets 
„transportstand“ 

 Drukken, Hoogwerker gaat 
automatisch naar transportstand. 

 Brandt: 
- Hoogwerker niet in transportstand. 

 11 
 

Druktoets 
„Speciale functie“ 

 Precisie besturing aan- uit zetten. 

 12 
 

Druktoets 
„Stop“ 

 Drukken, voertuigmotor stoppen. 

 13 
 

Druktoets 
„Start“ 

 Drukken, voertuigmotor starten. 

 14 
 

Druktoets 
„Gondel zwenken 
links“ 

 Drukken, werkgondel wordt naar links 
gezwenkt. 

 15 
 

Druktoets 
„Gondel zwenken 
rechts“ 

 Drukken, werkgondel wordt naar 
rechts gezwenkt. 

 16 
 

Druk toets 
”gondel neer ” 

 Drukken, werkgondel neerwaarts 
(scheefstand). 

 17 
 

Druk toets 
”gondel op” 

 Drukken, werkgondel opwaarts 
(scheefstand). 

 18 
 

Druk toets 
”positie opslaan” 

 Drukken, opslaan van de huidige 
positie van de werkgondel. 

 19 
 

Druk toets 
”naar positie gaan” 

 Drukken, naar opgeslagen positie 
gaan. 
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 20 
 

Druk toets 
”schijnwerper” 

 Drukken, aan- en uitzetten van de  
schijnwerper op de werkgondel. 

 21 
 

Controlelamp, rood 
“LMB-Afschakeling” 

 Brandt: Lastmoment vergrotende 
bewegingen niet mogelijk. 

 Knippert:  
-Als de precisie besturing aan staat 
en er een beweging aangestuurd 
wordt. 

 Wanneer zich een “voorwaardelijk 
NOOD-UIT” voordoet. 

 als processorbesturing in “NOOD-
UIT”geschakeld is. 
 

 22 
 

Lampdruk toets 
“overbrugging 
veiligheid 
afschakeling” 

 Druktoets, mogelijkheid om veiligheid 
afschakeling te overbruggen bij een 
“voorwaardelijk NOOD-UIT” 
schakeling. Als eerste dient dan de 
telescoop ingeschoven te worden”. 
Noodbediening, elk misbruik is 
verboden! 

 Knippert: 
- Zodra er een fout optreedt. 
(“Beperkt Hoogwerker gebruik”) 

- Knippert om en om met de 
controlelamp “LMB afschakeling” 
wanneer de besturing in “NOOD-UIT” 
geschakeld is. 

 22  Zoemer  Zoemt: 
- Druktoets “overbrugging veiligheid 
afschakeling” ingedrukt terwijl er zich 
geen “voorwaardelijk NOOD-UIT” 
voordoet. 

- Accuspanning 
(verzorgingsspanning) te laag,  
  voertuigmotor starten. 
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4.3.3 Schakelkast (Noodbediening) aan het Hoogwerker  
                       onderstel 

 
 

 

 1. Noodbesturing 
bedieningselementen 

 Noodbediening en tekstdisplay. 

 2. Magneetventielsleutel  Noodbediening magneetventielen. 

 3. Zekering relaisprintplaat  Verbruikers en stroomcircuit zijn 
door smeltzekeringen met 
verschillende sterkten afgezekerd. 

   

 3.1 Groen LED 
 op printplaat 

 

 Testfunctie voor zekeringen 
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4.3.3.1 Bedieningspaneel Noodbediening 

 
  

 
 

 1. NOOD-UITschakelaar  Onderbreekt direct de elektrische 
aansturing van de Hoogwerker 
bewegingen. 

 2. Druktoetsenbord  Noodbediening; 
 
Bladeren door het gebruik en 
informatie meldingen. 
 
Programmering (password ingeven, 
klok instellen, enz.) 
 
Numerieke ingaven. 

 

 3. Tekst display  Geeft gebruik, informatie en 
storingmeldingen aan. 
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4.3.3.2 Noodbediening functietoetsen 

 
 

 

    

 
 

 

    

 
    

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

  

 
   

 

 

 

 

 

 
Functies van de toetsen, van links naar rechts resp. van boven naar 
beneden (let op speciale uitvoering, zie gondelbedieningspaneel): 

 1.  
 

Grote arm heffen   - Grote arm heffen, 
  genummerd met 1 

 2.  
 

Telescoop in  - Telescoop inschuiven; 
  genummerd met 2 

 3.  
 

Telescoop uit  - Telescoop uitschuiven; 
  genummerd met 3 

 4.   Leeg  - Zonder functie; 
  genummerd met 4  

 5.  
 

Grote arm dalen   - Grote arm dalen, 
  genummerd met 5 
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 6.  
 

Speciale functie  - Precisie besturing in- resp.  uit- 
  schakelen; 
 genummerd met 6 

 7.   Leeg  - Zonder functie; 
  genummerd met 7 

 8.   Leeg  - Zonder functie; 
  genummerd met 8 

 9.  
 

Zwenken links  - Telescoop arm naar links zwenken; 
  genummerd met 9 

 10. 
 

Werkgondel zwenken 
links  

 - Werkgondel naar links zwenken; 
  genummerd met 0 

 11. 
 

Werkgondel zwenken 
rechts  

 -Werkgondel naar rechts zwenken 
 

 12. 
 

Zwenken rechts  - Telescooparm naar rechts  
  zwenken 

 13. 
 

Rechts in profiel /  
steun links voor 

 - Afstempeling, links horizontaal  
   uitgeschoven steunarmen, rechts  
   in voertuigprofiel. 
- Tweezijdige afstempeling binnen 
voertuigprofiel na bereiken van 
minimale afstempeling. 
- Activeert functie toets nr. 27 voor 
  het aansturen van de steun links 
  voor. 

 14. 
 

Display verder  - Bladeren door de verschillende 
  pagina’s van het display, de 
  volgende pagina wordt getoond 

 15.  Leeg  - Zonder functie 
    

 16. 
 

Links in profiel / 
steun rechts voor 

 - Afstempeling, rechts horizontaal  
   uitgeschoven steunarmen, links in 
  voertuigprofiel. 
- Tweezijdige afstempeling binnen 
voertuigprofiel na bereiken van 
minimale afstempeling. 
- Activeert functie toets nr. 27 voor 
  het aansturen van de steun rechts 
  voor. 

 17. 
 

Minimale afstempel-
ing / steun links 
achter 

 - Minimale afstempeling. 
- Activeert functie toets nr. 27 voor 
  het aansturen van de steun links 
  achter. 
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 18. 
 

Display terug  - Bladeren door de verschillende 
  pagina’s van het display, de vorige 
  pagina wordt getoond 

 19. 
 

Motor stop  - Voertuigmotor afzetten 

 20. 
 

Volle afstempeling /  
steun rechts achter 

 - Volledige afstempeling, links en 
rechts horizontaal  
   uitgeschoven steunarmen. 
- Tweezijdige afstempeling binnen 
voertuigprofiel na bereiken van 
minimale afstempeling. 
- Activeert functie toets nr. 27 voor 
  het aansturen van de steun rechts 
  achter. 

 21 
 

Gondel neer  Gondelstand neer (neiging). 

 22 
 

Gondel op  Gondelstand op (neiging). 

 23 
 

Positie opslaan  Opslaan van een bereikte doel 
positie van de werkgondel. 

 24 
 

Naar positie gaan  Naar de opgeslagen positie 
bewegen. 

 25  Leeg  Voorziening. 

 26 
 

Transportstand  Hoogwerker automatisch naar 
ruststand brengen 

 27 
 

Steunen verticaal uit  Steunen verticaal uitschuiven. Alleen 
in combinatie met functietoets 
„Steun links achter“,„Steun links 
voor“,„Steun rechts voor“ en/of 
„Steun rechts achter“. 

 28 
 

Steunen in  Alle steunen eerst verticaal, dan 
horizontaal inschuiven. 
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4.3.3.3 Bedrijfs- en informatiemeldingen op de display 

 
Na het inschakelen van de bedieningsplaats “Hoogwerker bediening” 
of “Noodbediening” toont het informatie en diagnosesysteem de 
eerste pagina op de display, voorop gesteld dat er geen 
storingsmelding wordt weergegeven. Indien een storing zich voordoet 
springt het display automatisch naar de pagina waarop de 
storingsmelding wordt weergegeven.  
Om de grote hoeveelheid aan informatie te kunnen overbrengen is 
voor elk afzonderlijke component een afkorting gekozen. Onder de 
afkorting staan cijfers (geschakeld ja of nee of de hoek in graden) met 
de volgende betekenis: 
 
 

 „1“  Er is ingeschakeld, 

 „0“  Er is niet ingeschakeld, 

 „ZZZ“  Hoek in graden. 
 
 
Voorbeeld: (pagina van de display „1“) 
 

 Displayregel 1: 
2: 
3: 
4: 

 1   %Tel     Zeit        %LMB 
          70    08.35            80 
VLab HLab VRab HRab 
     1       1         1       1  

 
De „1“ op regel 4 betekent in dit voorbeeld dat de steunen 
bodemcontact hebben. 
 
Hier volgt een opsomming van de meldingen en hun betekenis. 
 

 Melding in display Betekenis 

   RUTHMANN-

Hoogwerker   

 

     TB 270.2 ?,?t 

 Startpagina met type aanduiding van de 
Hoogwerker 

   UVV-Termin      

 

       MM JJ 

 Eerstvolgende jaarlijkse inspectie met maand 
en jaar. Deze zal in het display verschijnen als 
de datum zich voordoet of als deze is 
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 Melding in display Betekenis 

verstreken. Na het aansturen van een 
beweging zal deze pagina in beeld komen. De 
Ruthmann-Kundendienst voert een nieuwe 
datum in. 

 x   %TEL   Zeit     %LMB 
 
VLab HLab VRab  HRab 
 

X 

&TEL 
 

Zeit 

 

%LMB  
 

Vlab 

Hlab 

Vrab 

Hrab 

 Paginanummer 

 Procentuele telescoop uitschuif, 
100% = max. toegestane uitschuif. 

 Tijd van de interne klok van de 
processor besturing 

 Procentuele last moment waarde, 
100% = LMB afschakeling 

 Steun voor links bodemcontact 

 Steun achter links bodemcontact 

 Steun voor rechts bodemcontact 

 Steun achter rechts bodemcontact 

 x  AHcm AWcm   0.1WA 
 
ZZgrd   Potgrd   Tzylcm  

x 

AH 

 
AW 
 
 

0.1WA 
 

ZZgrd 

 

Potgrd 

 

Tcylcm 

 Pagina nummer 

 Werkhoogte in cm (ca. 
platformhoogte  + 2 meter)  

 Werkbereik in cm (ca. afstand van 
torenmidden tot achterkant 
werkgondel + 50cm) 

 Oprichthoek telescooparm in 1/10 
graden. 

 Zwenkhoek telescooparm in graden 
(tandenteller). 

 Zwenkhoek grote arm in graden 
(potentiometer) 

 Telescoopcilinder uitschuif in cm 

 x      VAbod  KeinGang    
 
VLausHLausVRausHRaus 

x 

VAbod 

Kein 

Gang 

Vlaus 

 Paginanummer 

 Voorwielen (vooras) (voorziening) 

 “1” als versnelling in zijn vrij. 

 

 Steun links voor uitgeschoven. 



4 Bedieningselementen en  

 aanwijzingen 
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 4-14 
 

 Melding in display Betekenis 

HLaus 

VRaus 

HRaus 

 Steun links achter uitgeschoven. 

 Steun rechts voor uitgeschoven. 

 Steun rechts achter uitgeschoven. 

 
 

x    Ket_ob   Ket_un 
 
VLeinHLeinVReinHRein  
 
 

x 

Ket_bo 
 
 

Ket_on 
 
 

VLein 

HLein 

VRein 

HRein 

 Paginanummer 

 Ketting of kabelbreuk in bovenste 
telescoopsysteem. Serieschakeling 
“Ketting-“ en “Kabelbreuk”. 

 Ketting of kabelbreuk in onderste 
telescoopsysteem. Serieschakeling 
“Ketting-“ en “Kabelbreuk”. 

 Steun links voor ingeschoven. 

 Steun links achter ingeschoven 

 Steun rechts voor ingeschoven 

 Steun rechts achter ingeschoven 

 

 x   RadfreiH    RadfreiV 
 
Nlae      Nque  Ges 0,1G 

x 

RadfreiH

RadfreiV

Nlae 
 

Hque 
 
Ges  

 Paginanummer 

 Signaal achterbanden vrij (ontlast) 

 

 Signaal voorbanden vrij (ontlast) 

 

 Voertuig langsscheefstand 1/10 
grad. 

 Voertuig dwarsscheefstand 1/10 
grad.. 

 Voertuig totale scheefstand 

 x TraeAuf Tele Ausla 
 
Auslend TraeAuf^      

X 

TraeAuf 

Tele 

Ausla 

Auslend 

Trae 
Auf^ 

 Paginanummer. 

 Telescoop in de opvang 

 Telescoop ingeschoven 

 Telescoop geheven 

 Telescoop in eindstelling 

 

 Niet voorhanden 
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 Melding in display Betekenis 

 x    Quecks    D+   TelSer 
 
TuerenZu  Bkons 

X 

Quecks 

D+ 

 

Telser 

TuerenZ
u 

Bkons 

 Paginanummer. 

 Kwik schakelaar 

 “1”als motor loopt en dynamo 
functioneert 

 Teleservice (voorziening) 

 Voertuigportieren gesloten 

 

 Niet voorhanden 

 EndAufwick EndAuf
wick 

 “0” Energie doorvoerketting wordt 
niet goed opgerold 

 Seite ist Frei. 
Weiter blaettern! 

  Ingevoegde lege pagina. Verder 
bladeren met functietoetsen “display 
verder” resp. “display terug” 

 X  Not_re  Not_li  Fern 
 
Buehne 

X 
Not_re 
Not_li 
Fern 
 
Buehne 

 Paginanummer 

 Deur noodbediening rechts geopend 

 Deur noodbediening links geopend 

 Afstandbediening (voorziening) 
ingeschakeld 

 Hoogwerker bediening ingeschakeld 

 Voll abgestuetzt 
bzw. 
Links im Profil abgestuetzt 
bzw.  
Rechts im Profil abgestuetzt 
bzw. 
Minimalabstuetzung 
bzw. 
Unkorrekt abgestuetzt 

 Weergave van de afstempeling. Getalswaarde 
voor de Ruthmann-Kundendienst. 

 x Wochentag 
TT.MM.HH:MM JJJJ 

 Weergave van datum en tijd. 

“Dag van de week dag.maand uur:minuut 
jaar” 

 Keine Fehlermeldung 
vorhanden 

 Wordt een fout in de sensoren of besturing 
vastgesteld, springt de weergave automatisch 
op deze blz. Hier verschijnt dan de 
bijbehorende defectcode en een 
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 Melding in display Betekenis 

tekstaanwijzing van de vastgestelde fout. 
Zolang na de laatste keer inschakelen de 
besturing geen fout heeft vastgesteld, 
verschijnt op deze blz. “Geen foutmelding 
aanwezig”. Een paginanummer wordt niet 
aangegeven. 

 x Fehlerspeicher auslesen? 
Ja=Sonder 

 Aanwijzing van storingsmeldingen uit de 
opgeslagen fouten. 

 x Fehlerspeicher am   
  ... gelöscht 

 Aanwijzing van de laatste keer van wissen 
van de opgeslagen defectcodes “dag.maand 
uur : minuten jaar”. 

 Zahlenwerte  Getalswaarden voor de Ruthmann-
Kundendienst 

 Gedrueckte Taste in 
Notsteuerung rechts 
bzw. 
Gedrueckte Taste in 
Notsteuerung links 
bzw. 
Gedrueckte Taste in 
Fernbedienung 
bzw. 
Gedrueckte Taste 
Bühnensteuerung 

 Aanwijzing van gedrukte knoppen over 
eenkomstig met knoppenmatrix. 

Voorbeeld: 

Gedruckte Taste in 

         5 

Notsteuerung rechts 

De eerste knop in de tweede regel van de 
rechter noodbesturing is gedrukt. Een 
paginanummer wordt niet aangegeven. 

 Volt  HP   KP  Accuspanning in volt. Er worden waarden van 
hoofd-(HP) en controle (KP) processor 
weergegeven. 

 x Software-Version  Software versie van de Hoogwerker. 

 Sprachumschaltung 
Aend=Sonder 

 Taalkeuze. 

 Passwort erforder  
lich!Weiter=Sonder 
            oder 
 
Passwort bereits 
eingegeben 

 De volgende pagina’s kunnen alleen bekeken 

worden als er een wachtwoord ingevoerd 
wordt. 
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 Melding in display Betekenis 

 
 

Seite ist Frei. 
Weiter blaettern! 

 Ingevoegde lege pagina. Verder bladeren met 
functietoets “display verder” resp. “display 
terug”. 

3 Bewegungen gleich 
zeitig Aend=Sonder 
oder 
2 Bewegungen gleich 
zeitig Aend=Sonder 

 Vrijgave van de mogelijkheid om tot drie 
Hoogwerker bewegingen gelijktijdig aan te 
sturen. 

 Feinsteu.von Buehne 
moeglich Aend=Sonder  

oder 
Feinsteu.von Buehne  
gesperrt Aend=Sonder  

 Vrijgave van de mogelijkheid, dat de precisie 
besturing onder druktoets speciale functie 
vanaf de “Hoogwerker bediening” aan resp. uit 
geschakeld kan worden. 

 Minimalabstand zum  
boden! Aend=Sonder  
                  oder 
Kein Minimalabstand zum 
Boden! Aend=Sonder  

 Alleen bij de optie onder bodem 
vergrendeling. 

 

 Uhr stellen? 
Ja=Sonderfuktion 

 Instellen van de interne klok. 

 Passwort aendern?  
Ja=Sonderfuktion 

 Veranderen van het wachtwoord. 

 Telebegrenzung in m  
mit Sond. einstellen 

 Allen bij de optie programmeerbare telescoop 
uitschuif begrenzing 

 Seit         Neu=Sonder 
Hoogwerker   Std    Min 

 Voorziening bedrijfsurenteller. Opgave aantal 
bedrijfsuren van de Hoogwerker sinds de 
laatste nieuwe instelling. 
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4.3.4 Noodbesturingssysteem  

 

4.3.4.1 Handpomp 

 
De handpomp bevindt zich naast de noodbedieningskast beneden 
onder aan het Hoogwerker chassis. 

  1. Handpomp 
     Aandrijving van de    
     hydrauliek bij uitval van 
     de hydraulische pomp 
 
2. Handpomphevel 
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4.3.5 Noodbesturingssysteem extreme situaties 

 
  

 
 1. handpomp  

 
2. kogelkraan(in ventielenblok). 
 
3. magneet ventielsleutel (in  
    bedieningskast). 
 

4. magneetventielen voor het 
zwenken van de Hoogwerker en 
voor het bedienen van de 
steunen (onder afdekking in 
rijrichting links). 

5. magneetventielen voor het 
bedienen van de telescoop en de 
werkgondel (achter afdekking). 
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4.3.5.1 Kogelkraan 

 
De kogelkraan bevindt zich aan de rechter binnenzijde van de 
noodbedieningskast beneden onder aan het Hoogwerker chassis. 

 

 

1.  Hendel 

 Kogelkraan gesloten – hendel in 
gelijke richting als verloop van 
leiding. 

 Kogelkraan open - hendel in 
horizontale stand. 

 
De afbeelding toont de hendel in dichte 
stand. 

 

4.3.5.2 Magneetventiel bedieningssleutel 

 
De magneetventielsleutel voor handmatige bediening van de 
magneetventielen bevindt zich in de bedieningskast van de 
noodbediening beneden onder aan het Hoogwerker chassis. 

 

 

1. Activeerschroef met 
contramoer(instelbaar) 

 Activeert de magneetkop 
2. Beugel 

 vergrendeling 
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4.3.5.3.     Magneetventielen   

 
Voorbeeld: 

 

 
 
 
1. Handnoodbediening links. Opening voor activeerschroef van de 
      magneetventielbediening.  
2. Handnoodbediening rechts. Opening voor de activeerschroef van 

de magneetventielbediening.  
3. Magneet links 
4. Magneet rechts 
5. Feeder-plunjer 
6. Magneetkopstekker links 
7. Magneetkopstekker rechts 
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4.3.5.3.1   Ventielen voor in/uitschuiven van de steunen en het 
                                  zwenken van de grote arm  

 
Aan het Hoogwerkerchassis bevinden zich volgende 
magneetventielen: 

  

 

 

 1 

 

 

 

 Steunen rechts  horizontaal  in resp. 
uitschuiven 

 2 

 

 

 

 Steunen links horizontaal in resp. 
uitschuiven 

 3 

 

 

 

 Steun rechts achter verticaal in resp. 
uitschuiven 

 4 

 

 

 

 Steun links achter verticaal in resp. 
uitschuiven 

 5 

 

 

 

 Steun rechts voor verticaal in resp. 
uitschuiven 

 6 

 

 

 

 Steun links voor verticaal in resp. 
uitschuiven 
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4.3.5.3.2      Ventielen voor het aansturen van de grote arm en de 
                                  werkgondel 

 
Aan de toren bevinden zich de volgende magneetventielen. 
 

 

 Nr.    Handnoodbediening 
        a                    b 

Functie 

 1 

 

 Toren zwenken naar rechts resp. 
naar links 

 2 

 

 Telescoop arm (hefarm) dalen resp. 
heffen 

 3 

 

 Telescoop in- resp. uitschuiven 

 4 

 

 Werkgondelstand voorover resp. 
achterover 

 5   Proportionaalventiel 

 6   Proportionaalventiel 

 7   Proportionaalventiel 
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5 Ingebruikname 
 

 

 

Let op! 

Zijn er tekortkomingen tijdens de ingebruikname 

vastgesteld, dan mag met de werkzaamheden niet 

begonnen  worden. 

Pas nadat de tekortkomingen zijn verholpen mag er met 

de werkzaamheden worden begonnen. 

 
 

 

Aanwijzing 

Naast de volgende handelingen dienen in het bijzonder de 
veiligheidsaanwijzingen onder hoofdstuk 1.2 in acht 
genomen te worden. 

 
Voor iedere ingebruikname is de Ruthmann-Hoogwerker op 
verkeersveiligheid  en bedrijfszekere inzetbaarheid te controleren. 
 

5.1 Definitie van transport en ruststand. 
 
De transportstand en ruststand zijn identiek. 
  

 Stand van de componenten 

 Componenten Positie 

 Afstempeling Steun voor links ingeschoven 

  Steun voor rechts ingeschoven 

  Steun achter links ingeschoven 

  Steun achter rechts ingeschoven 

 Hoogwerker Toren middelste stand 

  Telescooparm in oplegsteun 

  Telescoop ingeschoven 

  Kleine arm konsole In de opvang 

 Werkgondel Deur gesloten 
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 Stand van de schakelaars en controlelampen 

 Schakelaars, controlelampen Positie/stand 

 Schakelaar „p.t.o.“ (hoogwerkerbediening aan / 
uit) 

„uit“ 

 Controlelamp „Hoogwerker niet in 
transportstand“ (bij ingeschakeld contact) 

„uit“ 

 Controlelamp „Steunen niet in transportstand“ 
(bij ingeschakeld contact) 

„uit“ 

 
Alleen in de transportstand mag de Ruthmann-Hoogwerker naar de 
werkplek gereden worden.  
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5.2 Maatregelen voor transport 
 
Hiervoor dient de gebruikshandleiding van de voertuigfabrikant in 
acht genomen worden. 
 
 Extra controles voor het starten van de motor: 

 Visueel op beschadigingen (scheuren, vervormingen, 
corrosie aan dragende delen, bevestiging en beveiliging van 
verwijderbare verbindingen lekkage etc.), 

 Ruthmann-Hoogwerker in Transportstand. 
 
 Extra controles na het inschakelen van de voeding: 

 Controlelampen „hoogwerker niet in transportstand“ en 
„steunen niet in transportstand“ op het keuzepaneel in de 
cabine boven het instrumentenbord dienen uit te zijn. 
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5.3 Te nemen maatregelen voor het werkbegin 
 

5.3.1 Controles voor hoogwerkergebruik 

 
Voor het werkbegin moet het bedieningspersoneel zich bij de 
werkplek vertrouwd maken met de werkomgeving. Hierbij behoren bv. 
hindernissen in het werk en verkeersbereik, de draagkracht van de 
bodem en de nodige beveiliging van de werkplek tegen openbaar 
verkeersgebruik.. 
 

 

 

Aanwijzing 

Werken er meerde personen in of in de omgeving van de 
Ruthmann-Hoogwerker tezamen, dan dient een toezicht 
houdende persoon aangewezen te worden. 

 
 Controles vooraf aan hoogwerker bediening: 

 Brandstof voorraad, 
 Oliestand van de hydraulische tank, 
 Zwaailampen, 
 Visueel, op beschadiging (scheuren, vervormingen, corrosie 

aan dragende delen, bevestiging en beveiliging van 
verwijderbare verbindingen, lekkage, etc.), 

 Controle van de vrije ruimte voor de bewegingsafloop van de 
mechanische bouwdelen incl. alle hydraulische cilinders, 

 Vervuiling en functionaliteit van alle sensoren, 
 Aarding (bij inzet bij of in de buurt van hoogspanning, 

windturbines of zendinstallaties). 
 

 

 

Aanwijzing 

Brandstof en motoroliestand in overeenstemming met de 
gebruikshandleiding van de voertuigfabrikant controleren. 
Hydraulische olie stand bij koude olie, als het voertuig 
horizontaal staat en bij uitgeschakelde hydraulische 
pompaandrijving controleren 
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5.3.2 Opstel plaats 

 
 

 

Aanwijzing 

De beoogde opstelplek dient men zorgvuldig te inspecteren. 
De verantwoording voor het veilige opstellen van de 
hoogwerker ligt bij het bedienende personeel. 

 
 De werkplek van te voren nagaan. 
 Voldoende afstand tot begroeiing, beplanting en greppels houden 

(zie DIN 4124 “Baugruben und Gräben”) 
 Vrije ruimte voor het afstempelen van de steunen. 
 Vrije ruimte voor heffen en zwenken van de telescooparm. 
 Voldoende luchtcirculatie op de werkplek. 
 De windsnelheid bepalen. Bij windsnelheden hoger dan 12,5 

m/sec. is inzet van de hoogwerker niet toegestaan (zie hoofdstuk 
2.4) 

 

5.3.2.1 Verkeersveilige opstelling in openbare verkeerssituaties 

 
Als de Ruthmann-Hoogwerker op de openbare weg wordt ingezet 
moet deze in overeenstemming met de geldende voorschriften van 
de gezaghebbende worden opgesteld (bijv. Straβenverkehrsordnung 
StVO). 
Alvorens tot het nemen van verkeersgeleidende maatregelen op de 
werkplek wordt overgegaan, dienen deze is afstemming met de 
kenmerken van de werkplek met de verantwoordelijke wegbeheerder 
te worden overeengekomen. 
Bij het inzetten van middelen voor verkeersinrichtingen zullen 
markeringen, verkeerstekenen en verkeersinrichtingen het verkeer 
duidelijk moeten geleiden, niet tegenstrijdig zijn en zo het verkeer 
veilig geleiden. De waarneembaarheid van verkeerstekens mag niet 
door ophoping onduidelijk worden. De verkeerstekenen en inrichting 
moeten in overeenstemming met de richtlijnen zijn (bijv. StVO). 
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De veilige opstelling ter voorkoming van gevaarlijke situaties  
kan bijvoorbeeld als volgt worden uitgevoerd: 
 
 
 

 Het inschakelen van de langs alle zijden zichtbare 
zwaailampen. Het hoge stroomverbruik van de zwaailampen 
dient in ogenschouw genomen te worden. Eventueel de 
voertuigmotor gedurende de gehele inzet laten lopen. 

 
 Verkeersborden (werken aan de weg) 
 Verkeersinrichting, zoals b.v.: 

 waarschuwingslampen, 
 afzettingsmateriaal, zoals b.v.: 

 afzethekken, 
 geleidingsbakens (waarschuwingsbakens), 
 verkeerskegels, 
 verrijdbare afzetting (met of zonder 

waarschuwingsvlaggen), 
 verrijdbare afzetting met verkeersgeleidende pijl 

(met of zonder waarschuwingsvlaggen). 
 veiligheidsposten 

 
De beveiliging van werkplekken en het inzetten van afzetmaterialen 
moet gebeuren in overeenstemming met de richtlijnen van de 
overheid (RSA). 
 

 

 

Let op! 

Indien, zijdelings uitgezwenkt, de werkgondel of een 

deel van grote arm zich op minder dan 4.5 meter hoogte 

boven het wegdek bevindt dient dat baanvak voor 

overige verkeersdeelnemers te worden afgesloten.  
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5.3.2.2 Ondergrond van de steunen 

 
 

 

Gevaar! 

Door verminderde standzekerheid van de hoogwerker, 

b.v. door het wegzakken van een steun ontstaat 

omvalgevaar. 

Asfalt en betonplaten kunnen onderspoelt zijn. Onder 

het asfalt resp. betonplaten kunnen zich kanalen etc. 

bevinden. 

Te vermijden zijn afstempeling op: 

 putdeksels of afvoerroosters, 

 kanaalleidingen, kabelschachten resp. 

pijpleidingen, 

 in het bereik van stoepranden zodat de 

steunschotel niet geheel bodemcontact heeft, 

 op drijfzand, 

 op los gestort zand, 

 etc.. 

 
De ondergrond moet egaal zijn. Eventueel een stuk egaliseren. De 
steunschotels vangen kleine bodemoneffenheden op, maar dienen 
niet voor het gelijkstellen van niveauverschillen op b.v. een helling. 
 

Voorbeeld 
 

 

 

Juist Onjuist 
De steunen moeten gedurende het in en uitschuiven vrij kunnen 
bewegen. Er moet gecontroleerd worden of de ondergrond tegen de 
maximaal optredende belasting van de steunschotels en de 
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afstempeling stand houdt. De steundruk is op elke steun 
aangegeven. Algemene opgave van toelaatbare vlakdrukken: 
 

 onvast bodemoppervlak ca. 25 -   35 N/cm2 
 vaste ondergrond ca. 50 -   60 N/cm2 
 bestraat ca. 75 - 100 N/cm2 

 
Op zachte of onvaste ondergrond, resp. wanneer de toelaatbare 
vlakdruk wordt overschreden, dienen de daarvoor bedoelde 
onderlegplaten toegepast te worden om het drukoppervlak te 
vergroten. Het moet zeker zijn dat het voertuig niet kan wegglijden. 
Ondergrond en onderlegplaten moeten onbeschadigd en vrij van ijs, 
vet, olie en ander smerende stoffen zijn. Door verandering van de 
bodemsamenstelling, b.v. door regen of dooi kan de standzekerheid 
van de hoogwerker ook gedurende het gebruik verminderen. 
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5.3.3 Aarding (voorziening) 
 
Bij inzet bij of in de omgeving van bijvoorbeeld zendinstallaties, 
windkrachtinstallaties of hoogspanningsinstallaties kan het onder 
omstandigheden zijn dat de Ruthmann-Hoogwerker overeenkomstig 
de aanwijzingen van de exploitant van de installatie geaard moet 
worden. Bij windkrachtinstallaties kan de hoogwerker statisch 
geladen worden hetgeen aarding noodzakelijk maakt. Bij 
zendinstallaties is het omveld waarin aarding noodzakelijk is 
afhankelijk van de kracht van de zender en de hefhoogte van de 
hoogwerker. De afstand tot de zendinstallatie waarbinnen aarden 
noodzakelijk is kan bij grote machines enige kilometers bedragen.  
Voorschriften dienen bij de exploitant ingewonnen te worden. De aard 
waarop geaard dient te worden dient afgestemd te worden met de 
verantwoordelijke van de installatie en de verantwoordelijke voor 
inzet van de machine. 
  
Tenminste de volgende delen van de hoogwerker dienen met elkaar          
(aardingskabel doorsnede ≥50 mm² ) te worden verbonden: 

 van de werkgondel naar telescooparm (hefarm), 
 van telescooparm (hefarm) naar toren, 
 van toren naar voertuig, 
 van voertuig naar aarde. 

Tevens kan het zijn dat de verantwoordelijke van de installatie of de 
verantwoordelijke voor de inzet van de machine voorschrijft dat een 
geaard metalenrooster op de gondelvloer geplaatst moet worden. 
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5.4 Preventieve maatregelen voor gebruik in de  
                             winterperiode 

 
Om de Ruthmann-Hoogwerker in de wintermaanden bij temperaturen 
onder het vriespunt storingsvrij in te kunnen zetten dienen volgende 
preventieve maatregelen te worden getroffen: 
 
 Deursloten gangbaar en ijsvrij houden. 
 Ophoping van water voorkomen, waterafvoer punten moeten vrij 

zijn. 
 Sensoren controleren of ze schoon zijn. Alle eindschakelaars en 

benaderingsschakelaar moeten sneeuw en ijsvrij zijn. 
 De rubbers controleren of deze nog soepel zijn. 
 De instaptrap bij de werkgondel en de vloer in de werkgondel 

vrijhouden van ijs en sneeuw. 
 In- en uittrekkettingen sneeuw- en ijsvrij houden. 
 Glijvlakken mogen niet in en aan componenten vastgevroren zijn. 
 De aandrijfveer (spiraalveer) van de kabel- en slangtrommel mag 

niet vastgevroren zijn. 
 Bij extreme kou voor oliewissel in de hydrostaat zorgen. Dit bereikt 

men b.v. door hoogwerker bewegingen bij een lage 
bewegingssnelheid uit te voeren. 
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6 Bediening 
 

 

 

Let op! 

Als er tekortkomingen tijdens het gebruik zijn 

vastgesteld, dan dienen de werkzaamheden direct stil 

gelegd te worden. Pas na herstel van de tekortkomingen 

mogen de werkzaamheden worden hervat. 

 
 

 

Aanwijzing 

Bij eenmansbediening dient men de ramen van de cabine en 
de voertuigportieren afgesloten te hebben.  Naast de 
volgende handelingen dienen in het bijzonder de 
veiligheidsaanwijzingen uit hoofdstuk 1.2 in acht genomen te 
worden. 

 
 

6.1 NOOD-UIT schakelaar 

 
Door in noodsituatie de rode NOOD-UIT knop in te drukken, worden 
alle bewegingen van de Hoogwerker direct gestopt. Voor het 
werkbegin dient men de bedoelde NOOD-UIT knop ( zie: 4.1 ) te 
controleren. 
 
Het terugzetten van de NOOD-UIT knop: 
 Bedieningsplaats “Hoogwerker bediening”: ontgrendelen door de 

knop uit te trekken. 
Bedieningsplaats “Nood bediening” de knop naar rechts in de 
richting van de pijl draaien, totdat de knop weer omhoog springt. 

 Tijdens deze handeling geen Hoogwerkerbewegingen aansturen. 
 
Functiecontrole van de NOOD-UIT knop: 
Tijdens een Hoogwerkerbeweging bijv. “steunen uit” de NOOD-UIT 
knop indrukken. 
 De elektrische aansturing van de Hoogwerkerbeweging wordt 

onderbroken. 
 Waarschuwingslamp „LMB-afschakeling “ knippert. 
 Bewegingen kunnen pas dan worden aangestuurd nadat de 

NOOD-UIT knop weer ontgrendeld is. 
 Daarna het aansturingcommando opnieuw geven. 
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6.2 Rij-opstelling 
 

 

 

Let op! 

Om eventuele beschadigingen aan de Hoogwerker 

tijdens het rijden te vermijden, is vervoer van materiaal 

en goederen in de werkgondel verboden. 

 
 

 

Aanwijzing 

Zie ook hoofdstuk 1.2. 

 
 
Voorwaarde: 

 Ingebruikname van de Ruthmann-Hoogwerker in 
overeenstemming met hoofdstuk 5. 

 De Ruthmann-Hoogwerker dient tijdens het rijden in 
transportstand te zijn. 

 

 Componenten Positie Uitvoering 

 Voertuigmotor Start Volgens voorschriften 
voertuigfabrikant starten 

 
Het bedienen voor het rijden geschiedt naar opgave van de 
gebruiksinstructies van de voertuigfabrikant. 
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6.3 Hydraulische pompaandrijving (pto) in / uit-
schakelen 
 
Inschakelen: 

 
 

 

Let op! 

Tijdens het inschakelen van de PTO en zolang als de 

PTO ingeschakeld is, mag het gaspedaal niet, direct of 

indirect via de cruise control,  bediend worden. De 

verwarmingschakelaar mag niet op de stand “Heat” 
staan. 

 
 

 

Aanwijzing 

Bij een ingeschakelde PTO (schakelaar PTO geactiveerd) 
wordt de voertuigmotor automatisch gestopt indien een 
versnelling wordt ingelegd of de handrem wordt gelost. Een 
afgeslagen motor kan met de contactsleutel niet gestart 
worden als de PTO is ingeschakeld en de handrem is gelost.  

 

 Component Positie Uitvoering in cabine 

 Handrem Aangetrokken Zie gebruikshandleiding van het 
voertuig 

 Versnelling Neutraalstand Zie gebruikshandleiding van het 
voertuig 

 Voertuigmotor Loopt Zie gebruikshandleiding van het 
voertuig 

 Koppeling Ingedrukt Geheel ingedrukt. 

 PTO In Volgens de gebruikshandleiding van 
de voertuigfabrikant inschakelen. Is er 
de mogelijkheid te kiezen uit een 
langzame en een snelle aandrijfgroep, 
dan heeft dit invloed op de toerental 
regeling van de PTO 
hydraulischepomp aandrijving). Zie de 
gebruikshandleiding van de 
voertuigfabrikant. 

 Koppeling Los Koppeling loslaten. 
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 Controlelamp “PTO”  Brandt Zie gebruikshandleiding voertuig 

 Motortoerental  Automatisch geregeld. 

 
Uitschakelen: 

 

 Component Positie Uitvoering in cabine 

 Koppeling Ingedrukt Geheel ingedrukt. 

 PTO Uit Zie gebruikshandleiding van de 
voertuigfabrikant. 

 Koppeling Los Loslaten 
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6.4 Besturing en bedieningsplaats aan/uit schakelen 
 

6.4.1 Besturing aan en uit schakelen: 

 
De besturing (Hoogwerker gebruik) wordt via een, op de schakelaar 
van de PTO aangesloten,  relais aan en uit geschakeld. Door het 
inschakelen van de PTO wordt gelijktijdig de besturing van de 
Hoogwerker geactiveerd. Op de display van de noodbediening 
verschijnt de eerste display pagina, wanneer geen foutmelding 
aanwezig is. 
 
De keuze van bedieningsplaats geschiedt via een afsluitbare deur 
van de bedieningskast bij de bedieningsplaats “noodbediening” en via 
de als voorziening beschikbare keuze schakelaar “afstandbediening”. 
 
Als bijvoorbeeld de deur van de noodbedieningskast geopend is en 
/of de afstandsbediening (voorziening) is ingeschakeld geldt de 
volgende hiërarchie: 

1. “Noodbediening“ is geactiveerd, 
2. “Afstandbediening”is geactiveerd, 
3. “Hoogwerker bediening“ is geactiveerd. 

 
 

6.4.2 Besturingsplaats “Hoogwerker bediening” aan/uit schakelen 

 
Voorwaarde: 

 
 Besturing ingeschakeld 
 Keuze schakelaar “Afstandbediening” (voorziening), indien 

aanwezig in stand “uit”. 
 Deur van de bedieningsplaats “Noodbediening” gesloten. 

 
Indien de keuze schakelaar van de “Afstandbediening”(voorziening) 
in de stand “uit” en de deur van de bedieningsplaats “Noodbediening” 
gesloten is, dan is automatisch de bedieningsplaats “Hoogwerker 
bediening” actief. Is aan voorgaande voorwaarden niet voldaan dan 
wordt de “Hoogwerker bediening” automatisch uit geschakeld. 



6 Bediening  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 6-6 
 

6.4.3 Bedieningsplaats “Noodbediening”  aan/uit schakelen 

 
 

 

Aanwijzing 

De besturingsplaats “Noodbediening” onder aan de 
Hoogwerker onderbouw moet na elk gebruik weer gesloten 
worden, om tegen onbevoegd en onbedoeld gebruik te 
beveiligen. 
De “Noodbediening” mag alleen in noodgevallen voor 
nooddaling in overeenstemming met het gondelpersoneel en 
voor onderhoudsdoelen toegepast worden. 

 
Voorwaarde: 
 

 Besturing ingeschakeld. 
 

 Component Positie Uitvoering onder aan het chassis 

 Bedieningsplaats 
„Noodbediening“ 

Aan Noodbedieningskast geopend 

Of 

 Bedieningsplaats 
„Noodbediening“ 

Uit Deur noodbedieningskast gesloten 
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6.5 Hoogwerker bediening 
 
Voorwaarde: 
 

 Ingebruikname van de Ruthmann-Hoogwerker volgens 
hoofdstuk 5, 

 Voertuigmotor laten lopen en druk in het luchtsysteem 
(indien voorhanden) op laten komen , 

 Hydraulische pomp aandrijving ingeschakeld, 
 Bedieningsplaats “Hoogwerker bediening” ingeschakeld. 

 
In de keuzestand „Hoogwerker bediening“ worden alle Hoogwerker-
bewegingen aangestuurd via het bedieningspaneel in de werkgondel. 
 

 

 

Aanwijzing 

Alle bedrijfsmatige bewegingen van de Ruthmann-
Hoogwerker zijn alleen met een lopende voertuigmotor 
mogelijk. De voeding en de hydraulische pompaandrijving 
(pto) moeten gedurende de gehele Hoogwerker 
ingebruikname ingeschakeld blijven. 

 
 

 

Gevaar! 

Bij opgeheven vooras is het verboden zich in de cabine 

te bevinden! Extra lading,  op- of aanbouwen in of aan 

de voertuigcabine zijn eveneens  verboden! De 

opstaptreden aan de voorzijde mogen niet gebruikt 

worden! 

 

6.5.1 Betreden en verlaten van de werkgondel 

 
 

 

Gevaar! 

Het betreden en verlaten van een geheven werkgondel is 

verboden! De werkgondel mag alleen betreden en 

verlaten worden in een positie waarin dit gevaarloos kan 

bijv. de transportstelling. Door het overschrijden van 

maximale draagkracht in de werkgondel of van de 

Hoogwerker komt de standzekerheid van de Hoogwerker 

in gevaar! Hoogwerker bouwcomponenten kunnen 
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beschadigen. De maximale draagkracht mag niet 

overschreden worden. Zie de instructie op de 

Hoogwerker en de hoofdkenmerken van de Ruthmann-

Hoogwerker.  

 
Instappen in werkgondel: 

 Opstap betreden. 
 Deur openen. 
 In werkgondel stappen. 
 Deur sluiten. 
 

 
 

 

Aanwijzing 

Wij adviseren veiligheidsgordels te gebruiken.  

 
 
Uitstappen uit de werkgondel: 

 Deur openen 
 Uit werkgondel stappen. 
 Deur sluiten. 
 Opstap verlaten. 
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6.5.2 Handhaving van het bedieningspaneel in de werkgondel 

 

6.5.2.1 Lederen afdekking (voorziening) 
 
Ter bescherming van het bedieningspaneel in de werkgondel kan een 
hittebestendige lederen afdekking geplaatst zijn. Voor het bedienen 
dient deze omhoog geklapt te worden. Hiertoe dient de kunststof 
bevestiging zijdelings tot aan het vergrendelingpunt getrokken te 
worden. Niet helemaal er uit trekken. De afdekking kan dan naar 
boven geklapt worden.  
 

 

 

Aanwijzing 

Ter bescherming adviseren wij na beëindiging van het werk 
en het verlaten van de werkgondel, de lederen afdekking 
weer terug te plaatsen. 

 
 

6.5.2.2 Voertuigmotor stoppen/ starten 

 

 Component Positie/Handeling Uitvoering vanuit gondel 

 Voertuigmotor Stop Drukknop „Stop“ bedienen 

Of 

 Voertuigmotor Start Drukknop „Start“ bedienen 

 
 

 

Aanwijzing 

Voor het stoppen en starten van de voertuigmotor de 
drukknop zolang ingedrukt houden tot de motor tot stilstand 
gekomen is, resp. aangegaan is. Een gestopte motor mag 
pas na een korte tijd van een paar seconden opnieuw 
gestart worden. Bij ingeschakelde versnelling of een niet 
aangetrokken handrem kan een afgezette motor niet met de 
drukknop „start“ vanaf de gondelbediening gestart worden.  
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6.5.2.3 Werkgondel schijnwerper aan/uit schakelen (voorziening) 

 
Voorwaarde: 
 

 Besturingsplaats „Hoogwerker bedieningl“ of 
besturingsplaats „Noodbediening“ ingeschakeld. 

 

 Komponent Positie Uitvoering op gondel bedienings-
paneel 

 Werkschijnwerper aan Druktoets „schijnwerper“ drukken 

of 

 Werkschijnwerper uit Druktoets „schijnwerper“ drukken 

 

6.5.2.4 Bediening van de besturinghendels 

 
 

1. Besturingshendel ontgrendelen door (1) 
omhoog te trekken. 

2. De ontgrendelde stuurhendel rustig in de 
richting van de gekozen beweging 
brengen. Afhankelijk van de mate van de 
uitslag (α) van de hendel word de 
snelheid van de beweging geregeld. 

3. Om de beweging te beëindigen de 
besturingshendel weer in de 
neutraalstand terugplaatsen. 

 

 
 

 

 

Let op! 

Om stotende bewegingen te verkomen moet de 

stuurhendel niet abrupt aangestuurd of losgelaten 

worden. 
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In de besturing kan gekozen worden voor drie of twee tegelijkertijd 
aan te sturen bewegingen. De volgende punten moeten in acht 
genomen worden bij het aansturen van de besturingshendels. 

 
„3 Bewegingen gelijktijdig“ 

Met de linker besturingshendel kunnen twee, deze hendel 
toebedeelde, Hoogwerkerbewegingen tegelijkertijd aangestuurd 
worden. Aanvullend kan met de rechter besturingshendel de derde 
beweging aangestuurd worden. 
 
„2 Bewegingen gelijktijdig“ 

Na het omschakelen naar twee bewegingen gelijktijdig, kan met elke 
besturingshendel maar één, de hendel toebedeelde, beweging 
uitgevoerd worden De Hoogwerker zal als eerste de beweging 
uitvoeren van de besturingshendel, welke vanuit de neutrale stand, 
het eerste  werd aangestuurd. 
 

 



6 Bediening  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 6-12 
 

6.5.3 Het aansturen van de steunen 

 
 
Voor het afstempelen van de Ruthmann-Hoogwerker, is van belang 
vast te stellen wat het werkbereik en de daarmee samenhangende  
afstempeling is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
afstempeling bases: 

 Volledig afgestempeld 
Alle steunkokers horizontaal volledig uitgeschoven. 

 Eenzijdig afgestempeld binnen voertuig profiel 
De steunkokers blijven eenzijdig horizontaal volledig 
ingeschoven. Aan de tegenoverliggende zijde zijn ze 
volledig uitgeschoven  

 Tweezijdig afgestempeld binnen voertuig profiel 
De steunkokers blijven tweezijdig horizontaal volledig 
ingeschoven 

 Minimale afstempeling 
De steunkokers blijven tweezijdig volledig ingeschoven. De 
achterste steunen hebben bodemcontact - de voorsteunen 
maakt niet uit. 

De steunkokers moeten of helemaal ingeschoven of helemaal 
uitgeschoven zijn. Tussenstellingen voor het horizontaal uitschuiven 
zijn verboden. De computerbesturing herkent aan de hand van de 
stand van de steunkokers en bodemcontact opname van de 
steuncilinder en past zo het toelaatbare werkbereik aan. 

 
 Om de steunen volledig uit te kunnen zetten, dient er voldoende 

ruimte te zijn. 
 Voldoende veiligheidsafstand houden ten opzichte van greppels 

en beplanting. (Zie DIN 4124 “Baugruben und Gräben”). 
 De steunschotels moeten overeenkomstig de voorschriften 

horizontaal geplaatst zijn en mogen niet vervormen. Tijdens het 
afstempelen moeten ze vrij kunnen bewegen. 

 De Hoogwerker mag niet weg kunnen glijden. 
 Bij onvoldoende steun uitschuif dienen de steunschotels onderlegd 

te worden. 
 De steunen minimaal uitschuiven tot dat hoogwerker bewegingen 

worden vrijgegeven. Alle steunen moeten bodemkontakt hebben. 
Bij minimale afstempeling hoeven alleen de achter steunen 
bodemkontakt te hebben, de voor steunen zijn optioneel. 
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 De banden van het voertuig moeten worden ontlast, dat wil zeggen 
los van de grond (bodemvrijheid), met uitzondering van de 
minimale afstempeling. 

 De opstel scheefstand van de Ruthmann-Hoogwerker dient met de 
libelle waterpas gecontroleerd te worden, de toegestane max. 
scheefstand mag beslist niet overschreden worden. 

 Er moet op worden gelet dat het voertuigchassis zo min mogelijk 
tordeert 

 
De afstempeling dient zo uitgevoerd te worden dat de standveiligheid 
van de Ruthmann-Hoogwerker altijd gewaarborgd is. 
 

 

 

Gevaar! 

Door vermindering van de standveiligheid bestaat 

omvalgevaar! De standveiligheid kan verminderen door: 

 Verandering van bodemconditie, 

 Inzakken van een steun, 

 Lekkage aan het hydraulische gedeelte van de 

steunen. 

De voorgeschreven afstempeling moet ook ten tijde van 

het werken met de Hoogwerker gecontroleerd worden. In 

het bijzonder dienen de uitgeschoven steunen en de 

scheefstand te worden gecontroleerd na bijv. een 

werkpauze. Indien de standveiligheid niet meer 

gewaarborgd is, dient men het werken met de 

Hoogwerker direct te onderbreken. 

 
 
Voorwaarde: 
 

 De ondergrond is bestand tegen de betreffende belastingen 
van de afstempeling, 

 Telescoop ingeschoven, 
 Telescooparm in opvang. 

 
 

 

Gevaar! 

Bij het uit en inschuiven van de steunen bestaat er 

knelgevaar. 

Dus op de in en uitschuivende steunen blijven letten! 
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Let op! 

Om een beschadiging van de steunen te voorkomen 

dienen de steunen, bij het uitschuiven, eerst horizontaal 

en aansluitend verticaal uitgeschoven te worden. Het 

inschuiven van de steunen gaat in omgekeerde 

volgorde. Indien er in sterke mate ongelijkmatig uit en 

ingeschoven wordt met de steunen kunnen eventueel 

beschadigingen ontstaan aan het Hoogwerkerchassis, 

de onderbouw en de afstempeling 

De steunen dienen zo in en uitgeschoven te worden dat 

het voertuig zo min mogelijk tordeert. De voertuigdeuren 

moeten gesloten zijn! Is er een deur geopend (ook 

slechts enkele milimeters) kan men met de besturing de 

steunen niet aansturen. 

 
 

 

Aanwijzing 

Zodra een steun de transportstand verlaat licht de 
controlelamp „transportstand“ op. 
De scheefstand van de Ruthmann-Hoogwerker is m.b.v. de 
libelle waterpas te controleren en evt. via het per steun 
verticaal aansturen te corrigeren. 
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6.5.3.1 Volledige afstempeling 

 
 

 

Aanwijzing 

Met de druktoets „Volledige afstempeling“ worden allen 
steunarmen gelijktijdig horizontaal uitgeschoven. Zodra alle 
steunen tot de aanslag zijn uitgeschoven, schuiven de 
steuncilinders verticaal uit. 

 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Steunen links en 
steunen rechts 

Volledig 
horizontaal 
uitschuiven 

Druktoets „volledige afstempeling“ 
indrukken, (ingedrukt houden) 

 

Steunen links en 
steunen rechts 

Verticaal 
uitzetten 

 De computer besturing stopt de beweging automatisch, wanneer: 

 alle steunen bodemcontact hebben 

 de banden van het voertuig ontlast zijn, dwz. los zijn van de grond 

 en de elektronisch gemeten scheefstand binnen de toegestane opstel 
onnauwkeurigheid ligt. 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 

 Controle lampen, 

„Steun links voor“ 
„Steun links achter“ 
„Steun rechts voor“ 
„Steun rechts achter“ 

Brandt  

 Controlelamp, rood 
„Grondstelling“ 

Brandt  
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6.5.3.2 Eenzijdige afstempeling binnen voertuigprofiel 

 
      Met bijv. de druktoets „Links in Profiel“ worden de rechter  
                                     steunenarmen gelijktijdig horizontaal uitgeschoven. De   
                                     tegenoverliggende steunen blijven binnen het voertuig profiel. Zodra  
                                     de rechter steunen volledig horizontaal uitgeschoven zijn worden alle  
                                     steunen verticaal uitgeschoven. 

 
 

 

Aanwijzing 

Zolang de steuncilinders nog niet verticaal uitschuiven kan er 
nog tussen de druktoets „Links binnen profiel“, „Rechts 
binnen profiel“, „Volledige afstempeling“ of „minimale 
afstempeling“ gewisseld worden. De steunarmen worden 
dan automatisch naar de nieuwe situatie aangepast. 

 
 

 

Let op! 

Beschadiging van de steunen! De steundruktoets niet bij 

verticaal uitschuivende steuncilinders wisselen. Een 

verticaal uitgeschoven cilinder kan, als hij bijv. met de 

steunschotel over de grond schuift of tegen een rand 

stoot, beschadigingen aan de complete steun 

aanrichten. 

 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Steunen rechts volledig 
horizontaal 
uitschuiven 

Druktoets „links in profiel“ drukken 
(ingedrukt houden). 

of 

 Steunen links volledig 
horizontaal 
uitschuiven 

Druktoets „rechts in profiel“ drukken 
(ingedrukt houden). 

 Steunen links en 
steunen rechts 

aansluitend 
vertikaal 

uitschuiven 
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 De computerbesturing stopt de beweging automatisch wanneer: 

 alle steunen bodemcontact hebben, 
 de banden van het voertuig ontlast zijn dwz. los zijn van de grond, 

 en de elektronisch gemeten scheefstand van de Hoogwerker binnen de 
toegestane opstel onnauwkeurigheid ligt. 

De scheefstand van de Hoogwerker moet in ieder geval met behulp van de 
libelle waterpas gecontroleerd worden. 

 Controlelamp,  
„Steun links voor“ 
„Steun links achter“ 
„Steun rechts voor“ 
„Steun rechts achter“ 

brandt  

 Controlelamp, rood 
„Transportstand“ 

brandt  
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6.5.3.3 Afstempeling binnen voertuigprofiel 

 
Voor afstempeling binnen voertuigprofiel drukt men de knop 
‘minimaal afstempeling’ in combinatie met één van de andere drie 
afstempelknoppen “links binnen profiel”, “rechts binnen profiel” of 
“volle afstempeling”. 
 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Steunen achter vertikaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
drukken (ingedrukt houden). 

 De computer besturing stopt de beweging automatisch wanneer: 

 De achterste steunen bodemcontact hebben 

of 

 Steunen links en 
rechts 

verticaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
drukken (ingedrukt houden). 

 De computer besturing stopt de beweging automatisch wanneer: 

 alle vier de steunen bodemcontact hebben 

 
     aansluitend 
 

 Steunen links en 
steunen rechts 

vertikaal 
uitzetten 

Eén van de drie andere steunvariant 
knoppen indrukken (ingedrukt 
houden). 

 De computer besturing stopt de beweging automatisch wanneer: 

 alle steunen bodemcontact hebben 
 de banden van het voertuig ontlast zijn dwz los zijn van de grond, 

 en de elektronisch gemeten scheefstand van de Hoogwerker binnen de 
toegestane opstel onnauwkeurigheid ligt. 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 

 Controlelamp,  
„Steun links voor“ 
„Steun links achter“ 
„Steun rechts voor“ 
„Steun rechts achter“ 

brandt  

 Controlelamp, rood 
„Grondstelling“ 

brandt  
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6.5.3.4 Minimale afstempeling 

 
De Ruthmann hoogwerker kan naar keuze alleen met de achterste 
steunen of ook met alle vier de steunen verticaal minimaal 
afgestempeld worden. De instelling – of er met twee of vier steunen 
afgestempeld wordt -, kan men instellen via de display bij de 
noodbediening. De afstempel variant heeft geen invloed op het 
werkbereik. Het is in beide gevallen gelijk. 
 

 

 

Gevaar! 

Er bestaat omvalgevaar. De voertuigwielen mogen niet 

door bodemoneffenheden (bijv. stoepranden, kuilen, 

enz.) in de rijrichting gedrukt worden! De bandendruk 

van de voertuigwielen moeten op de op de hoogwerker 

aangegeven druk gehouden worden! 

De scheefstand van de hoogwerker moet altijd 

gecontroleerd worden d.m.v. de libelle waterpas.! 

 
 

 

Let op! 

Overbelasting van de vooras! Bij minimale afstempeling 

met alleen de achterste steunen, deze niet te ver 

uitschuiven, omdat de vooras dan te zwaar wordt belast 

en kan beschadigen. 

 
 

 

Aanwijzing 

De voertuigwielen blijven volledig op de grond (remwerking), 
waardoor bijv. „wegglijden“ van de hoogwerker vermeden 
wordt. In ieder geval moet de hoogwerker op bijv. gladde of 
ijzige ondergrond tegen wegglijden gezekerd worden. 
De opstelautomaat is bij „minimale afstempeling“ niet 
werkzaam. 
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 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Steunen achter vertikaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
drukken (ingedrukt houden). 

 De computer besturing houdt de beweging automatisch vast, wanneer: 

 alle achterste steunen bodemcontact hebben 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 

of (afhankelijk van afstelling) 

 Steunen links en 
steunen rechts 

vertikaal 
uitzetten 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
drukken (ingedrukt houden). 

 De computer besturing houdt de beweging automatisch vast, wanneer: 

 alle achterste steunen bodemcontact hebben 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 

 Controlelamp,  
„Steun links achter“ 
„Steun rechts achter“ 

Licht op(1)  

 Controlelamp, rood 
„Grondstelling“ 

Licht op  

 
(1) De controlelampen branden als de elektronisch gemeten scheefstand 

zich binnen met maximaal toelaatbare bevindt. De scheefstand van 
de hoogwerker dient in elk geval met behulp van het libelle 

waterpas te worden gecontroleerd.  
 
 
Wordt de hoogwerker niet met de druktoets „Minimale afstempeling“ 
binnen de toelaatbare scheefstand gezet, kan door het drukken op een 
van de drie andere druktoetsen „Links in Profiel“, „Rechts in Profiel“ of 
„Volle afstempeling“ alle steunen verticaal uitgeschoven De 
computerbesturing zet dan de hoogwerker binnen de toegestane 
scheefstand. Het bodemcontact van de voertuigwielen en daarmee de 
remwerking van de voertuigwielen kunnen verloren gaan! 

 



6 Bediening  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 6-21 
 

 

6.5.3.5 Het inschuiven van de steunen 

 

 

Aanwijzing 

Met de druktoets „steunen in“ worden alle steuncilinders 
gelijk ingeschoven. Zodra alle steuncilinders ingeschoven 
zijn, schuiven de horizontaal uitgeschoven steunarmen in. 

 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Steunen links en 
steunen rechts 

Verticaal 
inschuiven 

Druktoets „steunen in“ drukken 
(ingedrukt houden). 

 Controle lampen, 

„Steun links voor“ 
„Steun links achter“ 
„Steun rechts voor“ 
„Steun rechts achter“ 

Gaan uit 

 Voertuigbanden Bodemcontact 

 Steunen links en 
steunen rechts 

Aansluitend 
horizontaal 
inschuiven¹ 

 

 Controlelamp, rood 
„Transportstand“ 

Gaat uit  

 
¹ horizontaal uitgeschoven steunarmen. 
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6.5.3.6 Steunen verticaal per stuk aansturen 

 

 

 

Aanwijzing 

 Het individueel aansturen van de steunen mag alleen 
gebruikt worden als de assen van het voertuig ontlast zijn. 
De voertuigbanden moeten vrij zijn van de ondergrond.  
Met de druktoets „steunen vertikaal uit“ en de druktoets van 
de betreffende steun kunnen de steuncilinders per stuk 
vertikaal uitgeschoven worden. 
 

 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Steunen links en / of 
steunen rechts  

vertikaal 
uitschuiven 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
links voor“ drukken, 

en/of 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
links achter“ drukken, 

en/of 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
rechts voor“ drukken, 

en/of 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
rechts achter“ drukken, 
 
Scheefstand van de Hoogwerker 
controleren! 
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6.5.4  Hoogwerker bewegingen 

 
Bewegingen maken met de Hoogwerker is alleen mogelijk indien de 
steunen conform de aanwijzingen zijn uitgezet. 
 

 

 

Gevaar! 

Door Hoogwerker bewegingen kunnen personen in 

gevaar gebracht of objecten of de Hoogwerker zelf 

beschadigd worden. De Hoogwerker kan door het 

aanstoten tegen bijvoorbeeld een voorwerp zo 

beschadigd worden dat de veiligheid van de personen in 

de werkgondel niet meer gewaarborgd is. Belangrijke 

functionele bouwcomponenten (zoals lagerbussen, 

hydraulische componenten etc.) kunnen beschadigen of 

afbreken, wat kan leiden tot ernstige ongevallen. Het 

bedienend personeel van de Hoogwerker dient er bij alle 

bewegingen op te letten dat het zichzelf en andere 

personen niet in gevaar breng!. Het stoten van de 

Ruthmann-Hoogwerker tegen een hindernis/voorwerp, 

het stoten van de werkgondel en het stoten van de 

telescooparm is verboden! Hoogwerker bewegingen zijn 

slechts bij een volledig overzichtelijk werkbereik 

toegestaan. Dat betreft ook het bereik onder de 

werkgondel. 

 
Voorwaarde: 

 De Ruthmann-Hoogwerker is conform de aanwijzingen 
afgestempeld. 

 
  Op het bedieningspaneel branden indien de afstempeling conform de   
  aanwijzingen is geschiedt de volgende controlelampen: 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Controlelamp, rood 
„Transportstand“ 

brandt  

 Controlelamp,  
„Steun links voor“ 
„Steun links achter“ 
„Steun rechts voor“ 
„Steun rechts achter“ 

brandt Scheefstand van de Hoogwerker met 
behulp van de libelle waterpas 
controleren! 
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Als eerste beweging van de telescooparm dient de beweging “heffen” 
uitgevoerd te worden. 
 

 

 

Aanwijzing 

Om gevaar te vermijden en om de Hoogwerker te ontzien, bij 
het bewegen van de arm in de transportstand naar 
mogelijkheid eerst de telescoop inschuiven en aansluitend 
de arm tot aan het midden/ Hoogwerkerlengte as zwenken. 
Daarna de telescoop arm in de opvang laten zakken. 

6.5.4.1 Grote arm „heffen“ resp. „dalen“ 

 

 Componenten Beweging Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Grote arm (hefarm) Heffen Linker bedieningshendel→ “heffen”   

Of 

 Grote arm (hefarm) Dalen Linker bedieningshendel → “dalen”  
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6.5.4.2 Grote arm „zwenken links“ resp. „zwenken rechts“ 

 
Voorwaarde: 
 

 De grote arm dient geheven te zijn. 
 

 

 

Let op! 

Om contact te vermijden moet de arm zover geheven 

zijn dat een vrij zwenken van de grote arm mogelijk is 

(opvang grote arm, rondom zwaailampen etc. in de 

gaten houden). 

 

 Componenten Bewegingen Vanaf gondelbediening uitvoeren 

 Grote arm (Toren) links zwenken Linker bedieningshendel →”zwenken 
links”. 

Of 

 Grote arm (Toren) rechts zwenken Linker bedieningshendel →”zwenken 
rechts”. 

6.5.4.3 „Telescoop uit“ resp. „Telescoop in“ 

 

 Component beweging Vanaf gondelbedieningspaneel 

 Telescoop uitschuiven Rechter bedieningshendel → 
„Telescoop uit“ 

Of 

 Telescoop inschuiven Rechter bedieningshendel → 
„Telescoop in“ 
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6.5.5 „Werkgondel zwenken links” resp. „Werkgondel zwenken 
rechts“ 

 
 

 

Let op! 

Om een overbelasting en daarmee beschadiging van de 

aandrijving te vermijden, de drukknop direct loslaten op 

het moment dat de maximale zwenkhoek bereikt is. 

 

 Component Beweging Vanaf gondelbedieningspaneel 

 werkgondel links zwenken Druktoets „gondel zwenken links“ kort 
indrukken. En daarna ingedrukt 
houden. 

Of 

 werkgondel rechts zwenken Druktoets „gondel zwenken rechts” 
kort indrukken. En daarna ingedrukt 
houden. 
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6.5.6 Het verstellen van de gondelstand: “gondel op/ gondel  
                       neer” 

 
 
 
Niet functioneel. 
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6.5.7 Automatische aansturing van de telescoop naar 
middenstand  

 
 

Voorwaarde: 
  telescoop ingeschoven 
  telescoop hoger dan opvang en onder de horizontaal stand 

geheven 
 

 Component Beweging Vanaf gondelbedieningspaneel 

 Hoogwerker (toren) Links zwenken linker hendel → “zwenken links” 

 kort voor het bereiken van de 
middenstand, wordt de 
zwenksnelheid automatisch 
gereduceerd 

Of 

 Hoogwerker (toren) Rechts zwenken linker hendel → “zwenken rechts” 

 kort voor het bereiken van de 
middenstand, wordt de 
zwenksnelheid automatisch 
gereduceerd 

 
 Hoogwerker (toren) stopt Automatisch 

 zodra de middenstand is bereikt, 
stopt de zwenkbeweging. 

 
Het opnieuw aansturen van de zwenkbeweging is weer mogelijk, 
 wanneer bij uit gezwenkte besturingshendel een vertragingstijd 

afgewacht wordt 
 of wanneer de besturingshendel na het stoppen van de beweging 

“Hoogwerker zwenken” in de uitgangspositie gebracht en dan 
weer opnieuw aangestuurd wordt. 

De automatische gereduceerde zwenksnelheid is nu weer 
opgeheven. 
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6.5.8 Memory  

 
Doelpositie opslaan: 
 

 

 

Aanwijzing 

De opgeslagen positie blijft zolang behouden, ook  nadat de 
Ruthmann-Hoogwerker is uitgeschakeld, tot een andere 
positie wordt opgeslagen 

 

 Component Beweging Vanaf gondelbedieningspaneel 

 Positie van de 
werkgondel 

opslaan  Druktoets “positie opslaan” 
indrukken 

 
Naar doelpositie bewegen: 

 
 

 

Gevaar! 

Er bestaat opstootgevaar met eventuele hindernissen 

die zich kunnen bevinden op de weg naar de doelpositie. 

Het bedienend personeel moet er zelf op letten dat bij 

het automatisch benaderen van de doelpositie geen 

botsingen tussen werkgondel, Hoogwerker, en 

hindernissen optreden! Als er een hindernis is, ten tijde 

dat de Hoogwerker automatisch naar de opgeslagen 

positie beweegt, dan moet deze met de hand via het 

gondelbedieningspaneel omzeild worden. Aansluitend 

kan door het ingedrukt houden van de druktoets “positie 
benaderen” de bewegingen uitgevoerd worden. 

 

 Component Beweging Vanaf gondelbedieningspaneel 

 Doelpositie van de  
werkgondel 

benaderen Druktoets “positie benaderen” 
indrukken (ingedrukt houden) 

 De opgeslagen doelpositie wordt automatisch, zolang de bovengenoemde 
druktoets ingedrukt wordt door Hoogwerker bewegingen benaderd. De volgorde 
van de Hoogwerkerbewegingen is daarbij in de meeste gevallen niet gelijk aan 
de volgorde bij de eerste keer dat de doelpositie werd benaderd en is 
opgeslagen. 
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6.5.9 Automatische aansturing van de Hoogwerker in 
transportstand  

 
 

 

Gevaar! 

Er bestaat botsinggevaar met eventuele hindernissen 
die zich kunnen bevinden op de weg naar de ruststand 
positie van de Hoogwerker. 
Het bedienend personeel moet er zelf op letten dat bij 

het automatisch bewegen naar de ruststand geen 

botsingen tussen werkgondel, Hoogwerker, en 

hindernissen optreden. Als er een hindernis is, ten tijde 

dat de Hoogwerker automatisch naar de positie 

beweegt, dan moet deze met de hand via het gondel 

bedieningspaneel omzeild worden. Aansluitend kan door 

het ingedrukt houden van de druktoets “transportstand” 
de beweging verder uitgevoerd worden. 

 

 Component Beweging Vanaf gondelbedieningspaneel 

 Hoogwerker en 
afstempeling 

In ruststand 
bewegen 

Druktoets “ruststand” indrukken 
(ingedrukt houden) 

 Er wordt automatisch naar de ruststand bewogen, zolang de bovengenoemde 
druktoets ingedrukt wordt. Eerst beweegt de Hoogwerker automatisch naar de 
ruststand en aansluitend worden de steunen ingeschoven. 
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6.6 Toepassingsgebied van het besturingspaneel van de 
Noodbediening 

 
Hoogwerkerbewegingen (besturingscommando’s)  
 
Voorwaarde: 
 

 Hydraulische pompaandrijving ingeschakeld. 
 Besturingsplaats “Noodbediening”ingeschakeld. 

 
In het besturingssysteem „noodbediening“ zijn de druktoetsen van 
het paneel o.a. voor het bedienen van Hoogwerker bewegingen 
vrijgegeven: 

 Voertuigmotor stopzetten / starten, 
 Steunen uitschuiven / inschuiven, 
 Hoogwerker bewegingen, 
 Werkgondel zwenken, 
 Werkgondel stand bijstellen „Werkgondel op / Werkgondel 

neer“. 
 

 

 

Aanwijzing 

De Noodbediening mag alleen in noodgevallen in overleg 
met het personeel in de werkgondel en voor 
onderhoudsdoelen gebruikt worden. 

 
De bewegingen worden door het indrukken van de overeenkomstige 
drukknoppen aangestuurd. 
De toetsen zijn deels met meerdere functies uitgerust. Voor het 
aansturen van een beweging moet eerst de toets van het te bewegen 
onderdeel en aansluitend de tweede toets van de bijbehorende 
beweging ingedrukt worden. Na het aansturen van de beweging kan 
de tweede toets weer losgelaten worden. De beweging wordt zolang 
uitgevoerd totdat de eerste toets wordt losgelaten of door de 
besturing onderbroken wordt. 
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6.6.1 Voertuigmotor stoppen resp.  starten 

 

 Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

 Voertuigmotor Stop  toets „Motor stop“ indrukken. 

Of 

 Voertuigmotor Start toets „Motor start“ indrukken. 

 
 

 

Aanwijzing 

Voor het afzetten resp. starten van de voertuigmotor de toets 
zolang ingedrukt houden, tot de motor tot stilstand gekomen 
is, resp. aangegaan is. Een afgezette motor kan pas na een 
korte wachtperiode van een paar seconden weer opnieuw 
gestart worden. Indien een versnelling is ingezet en/of de 
handrem niet is aangetrokken kan een afgezette motor niet 
met de toets gestart worden. 



6 Bediening  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 6-33 
 

6.6.2 Bediening van de steunen 

 
Opmerking, aanwijzingen en voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk 
6.5 zijn van toepassing. 
 

Volle afstempeling 

 

 Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

 steunen links en 
steunen rechts 

volledig 
horizontaal 
uitschuiven 

Druktoets „Volledige afstempeling“ 
drukken (ingedrukt houden). 

 steunen links en 
steunen rechts 

aansluitend 
vertikaal 

uitschuiven 

 

 De computer besturing stopt de beweging automatisch, wanneer: 

 alle steunen bodemcontact hebben 

 de banden van het voertuig ontlast zijn, dwz. vrij van de grond. 

 en de elektronisch gemeten scheefstand binnen de toegestane opstel 
onnauwkeurigheid ligt. 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 

 
 
Eenzijdige afstempeling binnen voertuigprofiel 

 

 Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

 Steunen links volledig 
horizontaal 
uitschuiven 

Druktoets „rechts binnen profiel“ 
indrukken (ingedrukt houden). 

of 

 Steunen rechts volledig 
horizontaal 
uitschuiven 

Druktoets „links binnen profiel“ 
indrukken (ingedrukt houden). 

 steunen links en 
steunen rechts 

aansluitend 
vertikaal 

uitschuiven 
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 De computer besturing stopt de beweging automatisch, wanneer: 

 alle steunen bodemcontact hebben. 

 de banden van het voertuig ontlast zijn, dwz. los zijn van de grond. 

 en de elektronisch gemeten scheefstand binnen de toegestane opstel 
onnauwkeurigheid ligt. 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 

 
 
Afstempeling binnen voertuigprofiel 

Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

Steunen achter verticaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
indrukken (ingedrukt houden). 

De besturing stopt de beweging zodra de steunen achter bodemcontact 
hebben  
 
    Of (afhankelijk van instelling) 

Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

Steunen links en 
steunen rechts 

verticaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
indrukken (ingedrukt houden). 

De besturing stopt de beweging zodra alle vier de steunen bodemcontact 
hebben. 
   aansluitend 

 

 Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

 Steunen links en 
steunen rechts 

vertikaal 
uitschuiven 

Één van de andere drie steun toetsen 
indrukken (ingedrukt houden). 

 De computer besturing houdt de beweging automatisch vast, wanneer: 

 alle steunen bodemcontact hebben 

 de banden van het voertuig ontlast zijn, dwz. los zijn van de grond. 

 en de elektronisch gemeten scheefstand binnen de toegestane opstel 
onnauwkeurigheid ligt. 

De scheefstand moet in alle gevallen met de libelle waterpas gecontroleerd 
worden. 
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Minimale afstempeling 

Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

Steunen achter verticaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
indrukken (ingedrukt houden). 

De besturing stopt de beweging zodra de steunen achter bodemcontact 

hebben. 
De scheefstand van de hoogwerker in elk geval met behulp van de libelle 

waterpas controleren! 

 
    Of (afhankelijk van instelling) 

Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

Steunen links en 
steunen rechts 

verticaal 
uitschuiven 

Druktoets „minimale afstempeling“ 
indrukken (ingedrukt houden). 

De besturing stopt de beweging zodra alle vier de steunen bodemcontact 
hebben. 
De scheefstand van de hoogwerker in elk geval met behulp van de libelle 

waterpas controleren! 
 

 

Afstempeling inschuiven 

 

 Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

 Steunen links en 
steunen rechts 

vertikaal 
inschuiven 

Druktoets „steunen in“ drukken 
(ingedrukt houden). 

 Voertuigbanden Bodemcontact  

 Steunen links en 
steunen rechts 

volledig 
horizontaal 
inschuiven 
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Steunen verticaal per stuk aansturen 

 

 Component Beweging Vanaf bedieningspaneel 

 Steunen links en/of 
steunen rechts  

vertikaal 
uitschuiven 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
links voor“ drukken, 

en/of 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
links achter“ drukken, 

en/of 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
rechts voor“ drukken, 

en/of 

Druktoets „steun vertikaal uit“ 
drukken,  en  tegelijk  druktoets „steun 
rechts achter“ drukken, 
 
Scheefstand van de Hoogwerker 
controleren! 
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6.6.3 Hoogwerker bewegingen 

 
Opmerkingen, aanwijzingen en voorwaarden van hoofdstuk 
“Hoogwerker bediening” in acht nemen.  
 

 
„Telescooparm heffen“ resp. „telescooparm dalen“ 

 

 Component Stand Uitvoering 

 Telescooparm opwaarts toets „telescooparm heffen“ indrukken 

Of 

 Telescooparm neerwaarts toets „telescooparm.dalen“ indrukken 

 
 
Telescooparm „zwenken links“ resp. „zwenken rechts“ 

 

 Component Stand Uitvoering 

 Telescooparm 
(toren) 

links zwenken toets „zwenken links“ indrukken 

Of 

 Telescooparm 
(toren) 

rechts zwenken toets „zwenken rechts“ indrukken 

 
 
„Telescoop uit“ resp. „Telescoop in“ 

 

 Component Stand Uitvoering 

 Telescoop Uitschuiven toets „Telescoop uit“ indrukken 

Of 

 Telescoop Inschuiven toets „Telescoop in“ indrukken 
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6.6.4 “Werkgondel zwenken links” resp. “Werkgondel zwenken 
rechts” 

 

 Component Stand Uitvoering 

 Werkgondel links zwenken toets „gondel zwenken links“ 
indrukken 

Of 

 Werkgondel rechts zwenken toets „gondel zwenken rechts“ 
indrukken 

 
 

6.6.5 Werkgondel horizontaalstand „gondel op / gondel neer“ 

 

 Component Stand Uitvoering 

 Werkgondel Opwaarts 
bewegen 

toets „gondel op“ indrukken 

Of 

 Werkgondel Neerwaarts 
bewegen 

toets „gondel neer“ indrukken 

 

 

 

Aanwijzing 

Zodra de werkgondel voor meer dan 10° scheefstaat ten 
opzichte van de horizontale stand, volgt een NOOD-UIT 
schakeling. 
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6.6.6 Informatie en diagnose systeem (IDS) 

 
Met behulp van de functietoetsen “Display Verder” en “Display Terug” 
worden bedrijf- en informatiemeldingen op het display 
(tekstmeldingen) weergegeven 
Worden de functietoetsen “Display Verder” en “Display Terug” 
gelijktijdig ingedrukt dan verschijnt op het display de eerste pagina, 
onafhankelijk van welke pagina daarvoor aangeven werd. 
 
Voorwaarde: 
 

 Besturing ingeschakeld. 
 
Volgende functies kunnen bijv. uitgevoerd worden: 

 taalomzetting 
 Password invoeren, 
 Password wijzigen, 
 tijd instellen. 

 
Aansturingen worden tijdens deze uitvoering niet uitgevoerd. 

 
6.6.6.1 Taalomzetting 
 

De taal waarin tekstmeldingen op het display worden weergegeven 
kan via de noodbediening op de volgende wijze veranderd worden: 

 

 Display Uitvoering 

  Met drukknop “Display verder” naar de 
betreffende pagina bladeren 

 Taalomzetting 
wijzig=spec. functie 

Op deze bladzijde kan door het drukken van 
de toets “Spec.functie” een andere taal 
geactiveerd worden. Iedere keer als er op de 
knop “Spec.functie” wordt gedrukt veranderd 
de taal, net zo vaak drukken tot dat de 
gewenste taal in het display verschijnt. 
 
Verschijnt de tekstmelding weer in de 
oorspronkelijke taal net zo als in het begin, 
dan is de gewenste taal mogelijk niet 
beschikbaar.  

  Met toets “Display verder”of “Display terug” 
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vervolgen. 

 
 

 

Aanwijzing 

De ingestelde taal blijft onthouden, ook na het uitschakelen 
van de Hoogwerker, tot dat deze weer omgezet wordt. 

 
 
6.6.6.2 Password 
 

De volgende programmering is beveiligd met een Password 
 het wijzingen van het Password 
 het instellen van de tijd 
 etc.. 

 
Om toegang te krijgen tot bovengenoemde programma’s is het invoeren 
van het Password vereist, dwz. er moet een bepaalde combinatie van 
toetsen worden ingedrukt. Het Password kan zelf vastgelegd worden en 
ten alle tijden veranderd worden. Er bestaat echter ook een mogelijkheid 
voor het uitvoeren van bovengenoemde acties zonder dat een Password 
ingevoerd hoeft te worden. Via de functie “Password veranderen” kan de 
toegang tot boven genoemde functies worden vrijgegeven. Dit geschiedt 
door, op het moment dat om een invoer wordt gevraagd geen combinatie 
van toetsen te drukken maar, direct de toets “Spec.functie” te drukken 
waardoor de invoer van een nieuw Password wordt afgesloten. Evenzo 
handelen bij de opvordering “Password nieuw ingeven”. 

 
 

 

Aanwijzing 

Wij raden aan, de mogelijkheid van een Password te 
benutten en een Password vast te leggen. Bij uitlevering van 
de Ruthmann-Hoogwerker. is nog geen Password 
ingevoerd! 

 
Het Password kan uit een toetsvolgorde van maximaal 5 ingedrukte 
toetsen bestaan. De toets “Spec.functie” is hiervan uitgesloten. Er zijn 275 
= 14,34 miljoen combinatiemogelijkheden ter beschikking. Het is daarom 
belangrijk het Password goed te onthouden. 
 

 

 

Aanwijzing 

Indien het Password niet meer bekend is, kan het door  onze 
Service dienst weer uitgelezen worden. 
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6.6.6.2.1 Password invoeren 
 

Om het Password in te voeren, dient zo vaak de toets “Display 
verder” ingedrukt te worden, totdat de tekstmelding “Password 
invoeren! Verder =  Spec.Funck” of “Password reeds ingevoerd” 
verschijnt.  
 

 Tekstaanduiding Uitvoering 

  Met de toets “Display verder” op betreffende 
display-pagina van de tekstaanduiding 
bladeren 

 X Password invoeren! 
Verder=Spec.func 

Toets “Spec.functie” indrukken 

 Password invoeren, 
dan Spec.functie 

Toets volgorde (max. 5 tekens) invoeren ¹ 

  Toets “Spec.functie”indrukken 

Password juist 

 Eerstvolgende 
displaypagina 

Toets “Display verder” zo vaak indrukken 
totdat de gewenste beveiligde pagina is 
bereikt 

Password onjuist 

 Toegang geweigerd! 
Verder=Sonder 

Toets “Spec.functie” indrukken ² 

 X Password invoeren! 
Verder=Spec.funck 

Toets “Spec.functie”indrukken 

 Password invoeren, 
dan Spec.funk  

Toetsvolgorde (max. 5 tekens) invoeren ¹ 

 
 

 

 

Aanwijzing 

¹ Tijdens het invoeren is de functie van de toetsen voor de 
Hoogwerkerbewegingen onderbroken. Nu moeten de 
vereiste toetsen in de juiste volgorde ingedrukt worden. 
De toets “Spec.functie” kan zelf geen onderdeel van het 
Password zijn. 

 
² Door het indrukken van de toets “Spec.functie” kan de 

invoer herhaald worden. Ook kan verder gegaan worden 
met de Hoogwerker bewegingen. De functies van de 
toetsen zijn niet meer opgeheven. 
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Aanwijzing 

De toegang blijft zolang mogelijk, totdat de besturing wordt 
uitgeschakeld. Na het opnieuw inschakelen van de besturing 
is het toegangsrecht vervallen. 

 

6.6.6.2.2 Password wijzigen 
 

Hiervoor dient eerst het op dat moment geldige Password ingevoerd 
te worden op het moment dat om invoer wordt gevraagd. 
 
 

 Tekstaanduiding Uitvoering 

  Password invoeren 

  Met de toets “Display verder” op de 
betreffende displaypagina van de 
tekstaanduiding bladeren 

 x Password invoeren? 
Ja = Spec.funck. 

toets “Spec.functie” indrukken 

 Password invoeren, dan 
Spec.functie  

toets volgorde (max. 5 tekens) invoeren 

  toets “Spec.functie” indrukken 

 Password opnieuw 
invoeren, dan 
Spec.funck.    

dezelfde toets volgorde opnieuw invoeren 
¹ 

  toets “Spec.functie” indrukken 

Password gelijk 

 Password veranderd Password wijziging beëindigd 

Password niet gelijk 
 Password verschillend het Password is niet gewijzigd 

 
 

 

Aanwijzing 

¹ De tweede invoer moet verhinderen, dat een ander 
Password wordt opgeslagen, als bedoeld. Pas dan wordt het 
Password in het geheugen veranderd  



6 Bediening  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 6-43 
 

6.6.6.3 Tijd instellen 

 

Een correcte instelling van de tijd is zinvol, omdat foutmeldingen 
opgeslagen worden met datum en tijd daarbij 

 
 

 Tekstaanduiding Uitvoering 

  Password invoeren 

  Met toets “Display verder”op de 
betreffende display pagina van de 
tekstaanduiding bladeren 

 x Uhr stellen? 
Ja=Spec.functie 

toets “Spec.functie” indrukken ¹ 

 TTMMJJHHMMW 
W:1=Mo,2=Di,3=Mi..7=
So 

numerieke toetsvolgorde invoeren ² (bijv.: 
15050108352) 

Na de invoer van het laatste cijfer verschijnt automatisch 
 

 Dienstag 
15.05.   8.35   2001 

 

 
 
Het toetsenbord is voor Hoogwerkerbewegingen weer vrijgegeven. 
 

 

 

 

Aanwijzing 

¹ tijdens de invoer is de functie van de toetsen van de 
Hoogwerker bewegingen onderbroken 

²   de afkorting TTMMJJHHMMW betekent: 
TT 2-cijferig getal voor dag 
MM 2-cijferig getal voor maand 
JJ 2-cijferig getal voor jaar 
HH 2-cijferig getal voor uur 
MM 2-cijferig getal voor minuut 
W  1-cijferig getal voor weekdag 

1= maandag       5= vrijdag 
2= dinsdag       6= zaterdag 
3= woensdag      7= zondag 
4= donderdag 
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6.6.7 Omschakelen tegelijktijdig aan te sturen bewegingen 

 

 Tekstaanduiding Uitvoering 

  Password invoeren 

  Met toets “Display verder” op betreffende  display 
pagina van de tekstaanduiding bladeren 

 3 Bewegungen gelijk-

tijdig wijzig=Spec.fu 

        of 
2 Bewegungen gelijk-

tijdig wijzig=Spec.fu 

toets “Spec.functie” indrukken. Met de toets 
“Spec.functie” wordt van “3 bewegingen gelijktijdig” 
op “2 bewegingen gelijktijdig” omgeschakeld en 
omgekeerd. 

 
 

6.6.8   Omzetten steun variant bij Minimale afstempeling. 
 

De keuze van steun variant heeft geen invloed op het werkbereik bij 
Minimale afstempeling. 
 

 Display Uitvoering 

  Password invoeren 

  Met de toets “Display volgende” naar de 
betreffende pagina bladeren.  

 “2 Steun bij smalleaf 
stempeling 
wijzig=Sp” 
 
              of 
“4 Steunen bij 
smalle afstempeling 
Wij=Spe” 

Toets “Speciale funktie” indrukken. Met de 
toets “Speciale funktie” kan worden 
omgeschakeld tussen 2 of 4 steunen bij 
minimale afstempeling. 
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6.6.9 Het deactiveren en activeren van de precisiebesturing  

 
Het inschakelen van de precisiebesturing vanaf de gondelbediening 
kan via de software gedeactiveerd resp. geactiveerd worden. Over de 
noodbediening blijft de precisiebesturing altijd functioneel, zodat  
bewegingen met twee snelheden uitgevoerd kunnen worden 
 

 Tekstaanduiding Uitvoering 

  Password invoeren 

  Met toets “Display verder” op betreffende 
display pagina van de tekstaanduiding 
bladeren 

 PreciesBest   GndBed 

mogelijk Wijz=Spec.F  

Of 

PreciesBest   GndBed 

Geblokk. Wijz=Spec.F  

 

toets “Spec.functie” indrukken. 
met de toets  “Spec.functie” wordt nu de 
“precisiebesturing” vanaf de gondelbediening 
gedeactiveerd of geactiveerd 
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6.7 Precisiebesturing  
 
De precisie besturing is mogelijk via de besturingsplaatsen 
“Hoogwerker bediening en “noodbediening”. Bij ingeschakelde 
precisiebesturing worden alle bewegingen, met uitzondering van de 
beweging „gondel zwenken“ met duidelijk gereduceerde snelheid 
uitgevoerd. 
 
 Het inschakelen van de precisiebesturing: 
 

1. Toets „Spec.functie“ kort indrukken (niet ingedrukt houden). 
2. Hoogwerker bewegingen uitvoeren. 

De waarschuwingslamp “LMB-afschakeling” knippert tijdens 
de Hoogwerkerbeweging. 
Op het display van de noodbediening verschijnt korte tijd de 
melding „Feinsteuerung“. 

 
 
 Het uitschakelen van de precisiebesturing: 
 

Toets „Spec.functie“ kort indrukken (niet ingedrukt houden). 
 

 

 

Aanwijzing 

Het in en uitschakelen van de precisie besturing is ook 
tijdens de Hoogwerker beweging mogelijk. Bij Hoogwerker 
bewegingen via de memory functie “naar doelpositie 
bewegen” schakelt de precisie besturing automatisch uit. 
Evenzo wordt de precisie besturing automatisch 
uitgeschakeld bij het automatisch bewegen naar de 
ruststand. Het inschakelen van de precisie besturing over de 
gondelbediening kan via de software, na invoer van het 
Password, geactiveerd of gedeactiveerd worden. 
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7 Noodbediening (Nooddaling) 
 
 

 

Gevaar! 

Bij een defect aan de besturing en de 

nooddalingsystemen (noodbediening, handpomp, 

magneetventielen, etc.) is een nooddaling niet zonder 

gevaar mogelijk. 

Om het gondelpersoneel te redden moet bij een defect 

aan de bediening en de nooddalingsystemen direct het 

werk stilgelegd worden en de brandweer gewaarschuwd 

worden! 

 
 

 

Aanwijzing 

Naast de hiergenoemde aanwijzingen moeten de 
veiligheidsaanwijzingen van hoofdstuk 1.2 in het bijzonder in 
acht worden genomen. 

 
Het noodbedieningsysteem van de Hoogwerker mag alleen voor een 

nooddaling of onderhoudswerkzaamheden worden gebruikt! 

De nooddaling van de Hoogwerker mag alleen in noodgevallen en in 

overleg met het bedieningspersoneel worden uitgevoerd. 

 

  Uitvallen van de 

hoofdaandrijving. 

 Nooddaling bij het uitvallen van de 
hoofdaandrijving (voertuigmotor, 
hydraulische pomp etc.) en 
functioneren van de elektronica/ 
elektriciteit. 

  Het bedieningspersoneel 

in de werkgondel is niet 

meer in staat de 

Hoogwerker te bedienen. 

 Nooddaling bij het functioneren van 
de hoofdaandrijving en functioneren 
van de elektronica/elektriciteit. 

  Uitvallen van de 

elektriciteit en elektronica 

(Extreme situatie). 

 Nooddaling bij uitvallen van 
elektriciteit en elektronica. 
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Aanwijzing 

Eerst altijd controleren of de NOOD-UIT schakelaar 
ingedrukt is en daardoor eventueel de bediening vanaf de 
betreffende bedieningsplaats niet mogelijk is (hoofdstuk 6.1).  

 

7.1     Uitval van de hoofdaandrijving 
 
 
Nooddaling met het alles overbruggende noodbedieningsysteem 
(hoofdstuk 4.3). Bij het uitvallen van de hoofdaandrijving wordt de 
noodzakelijke druk en volumestroom door bediening van de 
handpomp opgewekt. De elektrische vergrendelingen van de 
Hoogwerker blijven functioneel De Hoogwerkerbewegingen worden 
vanuit de werkgondel aangestuurd. 
 
 Voertuigcontact en bedieningsplaats “Hoogwerker bediening” 

ingeschakeld laten. 
 De voertuigmotor moet uit zijn! 

 Hoogwerker in ruststand brengen (hoofdstuk 6.5). Bij 
aangestuurde beweging de druk en volumestroom van de 
hydraulische olie door verticale pompbewegingen opwekken. 

 Steunen inschuiven (hoofdstuk 6.5). Bij aangestuurde 
stuurbeweging de druk en volumestroom van de hydraulische olie 
door verticale pompbewegingen opwekken. 
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7.2 Uitval van bedienend personeel 
 
Het bedieningspersoneel in de werkgondel is niet meer in staat de 
Hoogwerkerbewegingen aan te sturen. Nooddaling met de 
noodbediening. De Hoogwerkerbewegingen worden over de 
noodbediening in de noodbedieningskast aan de Hoogwerker 
onderbouw uitgevoerd. 
 
 Voertuigcontact ingeschakeld laten. 
 Bedieningsplaats “Noodbediening" inschakelen. 

Noodbedieningskast (noodbediening) aan de Hoogwerker 
onderbouw door middel van de sleutel openen. 

 Hoogwerker in de ruststand brengen (hoofdstuk 6.6). 
 Steunen inschuiven (hoofdstuk 6.6). 
 Bedieningsplaats “Noodbediening” uitschakelen 

Noodbedieningskast (noodbediening) afsluiten. 
 Hoofdschakelaar in de positie “uit” zetten. 
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7.3 Uitval van de elektriciteit/elektronica (Extreme  
                    situatie 

 

 

Gevaar! 

Door lastmoment vergrotende bewegingen van de grote 

arm bestaat omval gevaar. Bij uitval van de 

elektriciteit/elektronica zijn de elektrische 

vergrendelingen buiten werking. Het is zaak als eerste 

de telescoop volledig in t schuiven. Bij uitvoering van de 

nooddaling is uiterste zorgvuldigheid geboden! 

Kan de werkgondel niet zonder gevaar in een positie 

worden bewogen van waaruit de gondel gevaarloos 

verlaten kan worden, dan direct de brandweer 

waarschuwen zodat het personeel in de gondel gered 

kan worden. 

 

 
 

 

Let op 

De telescoop arm en telescoopopvang worden door de 

beweging “telescoop uitschuiven” beschadigd wanneer 
de telescoop nog in de opvang ligt en met de as 

vergrendeld is. De telescoop mag in geen geval in deze 

positie uitgeschoven worden! Eerst de telescoop heffen, 

dan de telescoop uitschuiven 

 

 
 1.Handpomp. 4. Magneetventielen voor het in- en  
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2. Kogelkraan (in schakelkast). 
3. Magneetventielsleutel(in schakel-  
    kast).  

    uitschuiven van de steunen en  
    het zwenken van de  
    Hoogwerker(onder afdekking, in  
    rijrichting links). 
5. Magneetventielen voor de tele- 
    scooparm en de  
    werkgondel(achter afdekking).  

 
Nooddaling met de noodbediening in extreme gevallen (hoofdstuk 4.3). 
Alle bewegingen van de Ruthmann-Hoogwerker kunnen door handmatige 
bediening van de magneetventielen worden uitgevoerd. 
 
 Contact uitschakelen. 
 Hoofdschakelaar op positie UIT schakelen. 
 Noodbedieningskast aan de Hoogwerker onderbouw door middel van 

de sleutel openen. 
 Magneetventielsleutel uit de houder in de noodbedieningskast aan de 

Hoogwerker onderbouw nemen. 
 Hendel van de kogelkraan loodrecht op het ventielenblok zetten. 
 Hoogwerker in ruststand brengen (hoofdstuk 6.5). 

 
 

 

Gevaar! 

Het laten zakken van de telescooparm mag vanwege 

de standzekerheid uitsluitend met volledig 

ingeschoven telescoop gebeuren – omval gevaar -. 

Vooral bij één of twee zijdige afstempeling binnen het 

profiel mag de telescoop niet aan een smal 

afgestempelde kant zakken. Omval gevaar. Het is 

strikt noodzakelijk dat de telescoop eerst naar de 

middenstelling gezwenkt wordt. 

 
 

 

Let op! 

Om te voorkomen dat kabels en slangen breken en 

scheuren, de grote arm altijd in die richting terug 

zwenken in de richting waaruit de grote arm  vandaan 

kwam. 

 
 

 

Aanwijzing 

 Eerst de telescoop volledig inschuiven. 
 Aansluitend telescoop arm in middenstand terug 
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zwenken. 
 Daarna telescoop arm laten dalen. 

 
 Magneetventielsleutel op de magneetkop van het magneetventiel 

van de gewenste beweging plaatsen. 
 

 
 Bedieningsschroefje in de daarvoor op de magneetkop 

bedoelde uitsparing steken. 
 Beugel achter de magneet kopstekker vastklemmen. De 

bedieningsschroef moet zo ingesteld zijn dat de uitsparing 
maximaal wordt ingedrukt. Op de pen mag geen 
waarneembare bewegingsruimte voorhanden zijn. De 
bedieningsschroef en de contramoer moeten vast zijn 
aangetrokken. 

 Met de handpomp de druk en volumestroom van de hydraulische 
olie opwekken. 

 De snelheid kan door het aantal pompbewegingen geregeld 
worden. 

 Bij het bereiken van de gewenste positie het pompen staken. 
 Magneetventielsleutel direct weer van de magneetkop van het 

bedieningsventiel nemen. 
 Steunen altijd als laatste inschuiven (hoofdstuk 6.5). 

 Handmatige bediening geschiedt zoals hiervoor onder het punt 
„Hoogwerker in ruststand brengen“omschreven. 

 Hendel van de kogelkraan in de verticale stand terug zetten. 
 Magneetventielsleutel in de houder terug plaatsen. 
 Afdekking van de ventielen sluiten, vleugelmoeren vastdraaien. 
 Noodbedieningskast aan de Hoogwerker onderbouw afsluiten. 
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7.4 Nooddaling na onderbreking van de Hoogwerker 
bewegingen door een “voorwaardelijke NOOD-UIT” 

 
 

De Hoogwerker bewegingen worden op grond van een NOOD-UIT 
onderbroken (veiligheid afschakeling). De NOOD-UIT situatie doet zich 
voor bij: 

 zodra de werkgondel meer dan 10 graden scheef staat t.o.v. van 
de horizontale stand (kwik zilverring schakelaar) 

 duidelijke overschrijding van het maximaal toegelaten lastmoment 
 duidelijke overschrijding van de maximale toegestane draagkracht 

van de werkgondel (bij gondel overbelasting herkenningshulp) 
 defecte bepaalde sensoren, zoals bijv. 

- hoek opnemer “telescooparm” 
- druk opnemer  
- etc. 

 
Om de Hoogwerker nu vanuit de werkgondel in de ruststand te bewegen 
(nooddaling) bestaat er de mogelijkheid de veiligheidsschakeling te 
overbruggen, indien geen NOOD-UIT schakelaar bediend is. 

 
 

 

Gevaar! 

Er bestaat kantelgevaar door Hoogwerker 

bewegingen die het lastmoment vergroten! Daarom 

moet de telescoop eerst helemaal zijn ingeschoven. 

Bij het uitvoeren van de Hoogwerker bewegingen is 

extra zorgvuldigheid geboden. Kan de werkgondel 

niet zonder gevaar in een positie worden bewogen 

van waaruit de gondel gevaarloos verlaten kan 

worden, dan direct de brandweer waarschuwen zodat 

het personeel in de gondel gered kan worden. 

 
Het bedienend personeel kan bepaalde, van de besturing vrijgegeven 
Hoogwerker bewegingen uitvoeren op het gondel bedieningspaneel bij 
gelijktijdige bediening van de druktoets “overbrugging veiligheid 
afschakeling”. Eerst de druktoets indrukken (ingedrukt houden) en dan het 
besturingscommando geven. Na enkele seconden wordt de beweging met 
gereduceerde snelheid uitgevoerd. 
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aanwijzing 

 Eerst de telescoop volledig inschuiven. 
 Aansluitend telescoop arm in middenstand terug 

zwenken, zonodig voor het terug zwenken de arm 
eerst heffen 

 Daarna telescoop arm laten dalen. 
 
 

Wordt de veiligheid afschakeling door een aangestuurde Hoogwerker 
beweging weer opgeheven dan kan na het vaststellen van de oorzaak 
waarom het tot afschakeling gekomen is, in voorkomende gevallen kan 
de bedrijfsmatige inzet weer worden hervat. 
Werd de oorzaak niet vastgesteld of werden defecten vastgesteld, dan 
direct de werkzaamheden staken. Pas na het herstellen van de 
defecten mag de Hoogwerker weer in gebruik genomen worden. 
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8 Het verhelpen van bedrijfsstoringen 
 

 

 

Gevaar 

Zolang zich storingen voordoen moeten de 

werkzaamheden worden stilgelegd, en niet weer worden 

opgenomen. Pas als de storing volgens de voorschriften 

is opgelost mogen de werkzaamheden worden hervat. 

 
 

 

Aanwijzing 

Als bedrijfsstoringen niet met behulp van de hierna 
genoemde aanwijzingen verholpen kunnen worden, moet de 
Kwak Hoogwerker Service in kennis worden gesteld. 

 

8.1 Besturingsproblemen tijdens het gebruik van de 
Hoogwerker 

 

 Geen Hoogwerker beweging mogelijk. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Hydraulische pomp aandrijving 
uitgeschakeld 

 Hydraulischepomp aandrijving (PTO) 
inschakelen. 

  Toerental PTO te laag  Volgorde van handelen bij het 
inschakelen van de hydraulischepomp 
aandrijving (PTO) hanteren. In 
betreffende geval hydraulischepomp 
aandrijving opnieuw inschakelen. 

 Toerental verhogen. Indien 
automatisch geregeld Kwak 
Hoogwerker Service informeren. 

  Buiten werking  In werking stellen. 

  Deur van de schakelkast 
“Noodbediening” open 

Bij Hoogwerkerbewegingen vanuit de 
werkgondel: deur van de 
bedieningskast sluiten. 

  NOOD-UIT schakelaar bediend.  Storing verhelpen en NOOD-UIT 
schakelaar terugzetten. 

  Zekering defect.  Zekering op functie testen. 
Defecte zekering vervangen. 

  Werkgondel scheefstand groter 
dan 10°. 

 Scheefstand van de gondel 
verminderen. 
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Voertuigmotor stopt of start niet 

Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

 NOOD-UIT schakelaar 
geactiveerd 

 Storing verhelpen en NOOD-UIT 
schakelaar ontgrendelen. 

 

 Grote arm heffen niet mogelijk / wordt onderbroken 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Hoogwerker niet correct 
afgestempeld 

 Steunen volgens de aanwijzingen 
uitzetten. 

 

 Grote arm dalen niet mogelijk / wordt onderbroken. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  LMB afschakeling 
 

 Lastmoment verminderen door bijv. 
 Telescoop inschuiven 

 Werkgondel last te verkleinen. 

  Werkgondel te ver naar links 
of rechts gezwenkt. 

 Werkgondel richting middenstand 
terug zwenken. 

  Kabel doorvoerketting is te 
slap, De kabel/slang trommel 
rolt de ketting niet op. 

 Kort een beweging uitvoeren, die 
ervoor zorgt dat de energiedoorvoer 
ketting gespannen wordt en de kabel 
/ slangtrommel afrolt, bijv.: 
     - Telescooparm heffen, 
     - Telescoop uitschuiven. 
Let op: De beweging bijzonder 
voorzichtig uitvoeren en goed op de 
slang / kabeltrommel letten. 
Laat de energieketting zich daarna 
weer goed op en afrollen, dan moet 
toch de oorzaak vastgesteld worden 
en eventuele tekortkomingen  
worden hersteld. 

 
 

 Werkgondel nivellering vertraagt. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Bedrijfstemperatuur van de 
hydraulische olie in de 
hydrostaat nog niet bereikt 
(koude hydraulische olie 
bijvoorbeeld in de winter) 

 Olie temperatuur verhogen. 
Gondelstand bij onbemande gondel 
meermaals door de beweging “Gondel 
op” en “Gondel neer” veranderen.  

 Snelheid verminderen, 
besturingshendel minder ver uitsturen 

 



8 Het verhelpen van  
 bedrijfsstoringen 
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-Hoogwerker TB 270.3 8-3 
 

 

 Grote arm zwenken niet mogelijk / wordt onderbroken. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Hoogwerker niet goed 
afgestempeld. 

 Hoogwerker volgens de aanwijzingen 
afstempelen. 

  Grote arm in opvang  Grote arm heffen 
  Maximale zwenkhoek van 

betreffende werkbereik bereikt 
 Geen vergroting van de zwenkhoek 

mogelijk bij gelijkblijvende 
configuratie. 

 Terug zwenken. 

  Lastmoment te groot  Lastmoment verminderen door bijv. 
- telescoop in schuiven 
- grote arm heffen 
- werkgondel last te verminderen 

  Grote arm volledig gezakt en 
telescoop niet ingeschoven  

 Telescoop inschuiven 
 Grote arm heffen. 

 

 Telescoop uitschuiven niet mogelijk / wordt onderbroken. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Telescooparm in de opvang.  Telescooparm heffen. 

  LMB afschakeling  Lastmoment verkleinen door bijv: 
gondellast verminderen. 

 Telescooparm in de richting zwenken 
waar een groter lastmoment   mogelijk 
is. 

 Telescooparm heffen. 
  Telescoop uitschijf begrenzing 

is bereikt. 
 Telescooparm in de richting zwenken 

waar een groter lastmoment mogelijk 
is. 

 Telescooparm heffen. 
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 Telescoop inschuiven niet mogelijk / wordt onderbroken. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 
  Kabel doorvoerketting is te 

slap, De kabel/slang trommel 
rolt de ketting niet op. 

 Kort een beweging uitvoeren, die 
ervoor zorgt dat de energiedoorvoer 
ketting gespannen wordt en de kabel 
/ slangtrommel afrolt, bijv.: 
          - Telescoop uitschuiven. 
Let op: De beweging bijzonder 
voorzichtig uitvoeren en goed op de 
slang / kabeltrommel letten. 
Laat de energieketting zich daarna 
weer goed op en afrollen, dan moet 
toch de oorzaak vastgesteld worden 
en eventuele tekortkomingen 
hersteld worden. 

 
 

 Werkgondel zwenken niet mogelijk / wordt onderbroken. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 
  Telescooparm te veel gedaald.  Telescooparm heffen. 

 

 Steunen uitzetten niet mogelijk. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Voertuigdeur geopend.  Voertuigdeur sluiten 

  Telescoop niet ingeschoven.  Telescoop inschuiven. 

  Telescooparm (toren) niet in 
middenstelling. 

 Telescooparm (toren) naar de 
middenstelling zwenken. 

  Telescooparm niet volledig in 
de opvang. 

 Telescooparm in de opvang laten 
dalen. 

 

 Steunen inschuiven niet mogelijk. 

 Mogelijke oorzaak: Oplossing: 

  Voertuigdeur geopend.  Voertuigdeur sluiten 

  Telescoop niet ingeschoven.  Telescoop inschuiven. 

  Telescooparm (toren) niet in 
middenstelling. 

 Telescooparm (toren) naar de 
middenstelling zwenken. 

  Telescooparm niet volledig in 
de opvang. 

 Telescooparm in de opvang laten 
dalen. 
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8.2 Effecten van een storing op de Hoogwerker bediening 
 

Stelt de besturing een fout vast in de sensoren of de besturing, dan 
is in de regel alleen nog een beperkte inzet van de Hoogwerker 
mogelijk, om in de ruststand te komen. De Hoogwerker moet 
stilgezet worden. Bij het optreden van ingrijpende fouten schakelt de 
besturing in NOOD-UIT. Het bedieningspersoneel in de werkgondel 
wordt hierop door het knipperen van de waarschuwingslamp van de 
LMB afschakeling op gewezen, dat zich er een storing voordoet. In 
de displaytekst wordt gelijktijdig een overeenkomstige aanwijzing 
gegeven voor mogelijke oorzaak van de fout en het bijbehorende 
fout meldingsnummer. Deze aanwijzing wisselt automatisch naar de 
pagina van de foutmelding, onafhankelijk van welke pagina voor die 
tijd gekozen was. 

 
 
8.2.1 Beperkt Hoogwerker gebruik 
 

In de werkgondel herkenbaar door het knipperen van de 
controlelamp “overbrugging veiligheid afschakeling”. Afhankelijk van 
de aard van de storing zijn er nog beperkte Hoogwerkerbewegingen 
uit te voeren. Ook wanneer geen beperkingen in de bewegingen 
opgemerkt worden, dient het gebruik beëindigd te worden en de 
Hoogwerker in de ruststand gebracht te worden. 

 
 
8.2.2 Voorwaardelijke NOOD-UIT 
 

De NOOD-UIT situatie kan tot stand komen door: 
 de NOOD-UIT schakelaar, 
 gondelscheefstand van meer dan 10° t.o.v. horizontaal stand 

(kwik zilver ringschakelaar), 
 duidelijke overschrijding van het max. toelaatbare lastmoment. 
In de werkgondel herkenbaar door het knipperen van de rode 
waarschuwingslamp “LMB afschakeling”. Hoogwerkerbediening 
wordt onderbroken. “Voorwaardelijke NOOD-UIT” veroorzaakt door 
het duidelijk overschrijden van het maximale lastmoment, kan door 
het verminderen van de werkgondel last of door het inschuiven van 
de telescoop mogelijk verholpen worden. Als de storing door een te 
grote gondelscheefstand is veroorzaakt, dan moet de werkgondel 
horizontaal gesteld worden. 
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8.2.3 NOOD-UIT 
 

NOOD-UIT situatie kan veroorzaakt worden door: 
 Defect in de sensoren, 
 Defect in de besturing. 

In de werkgondel herkenbaar door het knipperen van de 
controlelampen “overbrugging veiligheid afschakeling” en de rode 
waarschuwingslamp “LMB afschakeling”. Hoogwerker bediening is 
niet meer mogelijk. Wanneer een defect in de sensoren of in de 
besturing zich voordoet moet een noodafdaling uitgevoerd worden 
overeenkomstig de aanwijzingen in hoofdstuk. 7.3. 
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8.3 Uitlezen van foutmeldingen 
 

 

 

Aanwijzing 

Wordt bij het knipperen van de controlelamp “overbrugging 
veiligheid afschakeling” geen beperking in de 
Hoogwerkerbediening opgemerkt dan moeten toch de 
foutmeldingen uitgelezen worden en in voorkomende 
gevallen de Kwak Hoogwerker Service geïnformeerd 
worden. 

 
 

De fouten worden met datum en tijdstip van het optreden van de storing 
opgeslagen. De foutmelding kan te allen tijde, niet alleen door de Service 
dienst, maar ook door de bedieners zelf uitgelezen worden. 

 

Tekst aanduiding: Betekenis 

 Toets “display verder” indrukken 

Zo vaak, totdat de betreffende display 
pagina verschijnt 

X Foutmeldingen lezen? 
Ja=Spec.funk. 

Toets “Speciale funktie” indrukken 

Aantal opgeslagen 
storingmeldingen 

Toets “Speciale funktie” indrukken 

Laatst opgeslagen 
storingmeldingen 

Toets “Speciale funktie” indrukken 

Voorlaatst opgeslagen 
storingmeldingen 

Toets “Speciale funktie” indrukken 
enz. 

 
Programma verlaten 

Opgeslagen storingmelding Toets “display verder” indrukken 

Volgende display pagina  

of 

Opgeslagen storingmelding Toets “display terug” indrukken 

Vorige display pagina  

 
De display toont eerst het aantal opgeslagen storingmeldingen. Met elke 
verdere druk op de toets Speciale funktie verschijnt de volgende van de 
opgeslagen storingsmeldingen in omgekeerde volgorde van optreden. De 
jongste storingsmelding verschijnt als eerste en de oudste als laatste. De 
inhoud van de opgeslagen storingmeldingen kan alleen gewist worden door 
de Service dienst. 
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8.3.1 Betekenis van de storingsmelding en help informatie  
 

De volgende tabel helpt bij het analyseren van bedrijfsstoringen van de 
Ruthmann Hoogwerker. De hier aangegeven nummers, mogelijke 
oorzaken en help informatie moet het zoeken naar storingen 
vergemakkelijken. De werkzaamheden mogen alleen door personeel met 
vakkennis uitgevoerd worden. 

 

 Num
mer 

Mogelijke oorzaak Help informatie 

 1 – 5 -Voertuigspanning te laag. 
-Zekering F11 op print defect 
-veiligheidsrelais op de besturing 
defect. 

-Voertuigaccu controleren. 
-Zekering F11 controleren. 
-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 7 -Programmaschakelaar in hoofd 
of controleprocessor verkeerd 
ingesteld. 

 
 
-Zekering defect. 

-Deze schakelaars zijn 
verzegeld en mogen alleen 
door Kwak Hoogwerker 
Service  worden versteld! 

-Zekering controleren. 

 8 -Voertuigspanning te laag. 
-Programmaschakelaar van de 
besturing verkeert ingesteld, 
Past niet bij typecodering. 

-Voertuigaccu controleren. 
-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 13 -Programmaschakelaar verkeerd 
ingesteld. 

-Deze schakelaars zijn 
verzegeld en mogen alleen 
door Kwak Hoogwerker 
Service  worden versteld! 

 14 -Voedingsspanning van de 
besturing verkeert. 

-Besturing defect. 

-Voedingsspanning 
controleren. 
 
-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 15 -Voedingsspanning van de 
besturing verkeert. 

-Besturing defect. 

-Voedingsspanning 
controleren. 
 
-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 16 -LMB schakelaar in hoofd of 
controleprocessor verkeerd 
ingesteld. 

-Deze schakelaars zijn 
verzegeld en mogen alleen 
door Kwak Hoogwerker 
Service worden versteld! 
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 Num
mer 

Mogelijke oorzaak Help informatie 

 17 -Steun eindschakelaar resp. 
benaderingsschakelaar te 
gevoelig ingesteld. 

-contacten van de steun 
eindschakelaars vochtig of 
gecorrodeerd. 

-Besturing defect. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 18 -Gondelscheefstand groter dan 
10°  of kleiner dan -10°. 

-Kwikzilverring schakelaar geeft 0 
Volt. 

-Gondelscheefstand 
verminderen. 

 
-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 24 -Voedingsspanning van de 
besturing onjuist 

-Besturing defect 
-Fout in Dual-Port-RAM 

-Voedingsspanning 
controleren. 
 
-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 25 -Signaal hoek opnemer 
telescooparm fout. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 26 -Signaal hoek opnemer 
telescooparm fout. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 27 -Signaal hoek opnemer 
telescooparm van hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 28 -Signaal hoek opnemer 
telescooparm in ruststand 
onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 40 -signaal kabellengtemeter onjuist. -Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 41 -Signaal kabellengtemeter van 
hoofd- en controleprocessor 
verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 45 -Tellerstand van de 
zwenkhoekopnemer van hoofd- 
en controleprocessor 
verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 46 -Tellerstand van de 
zwenkhoekopnemer bij signaal 
“opvang telescooparm” onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 
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 Num
mer 

Mogelijke oorzaak Help informatie 

 48 -Zwenkhoekopname via de teller 
en de potentiometer aan de 
zwenkinrichting geven duidelijk 
verschillende resultaten. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 50 -Signaal druk opnemer 
zuigerstang zijde onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 51 -Signaal druk opnemer 
zuigerstang zijde onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 52 -Signaal druk opnemer 
zuigerstang van hoofd- en 
controle processor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 53 -Signaal druk opnemer ringzijde 
onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 54 -Signaal druk opnemer ringzijde 
onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 55 -Signaal druk opnemer ringzijde 
van de hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 57 -Maximaal toelaatbare 
drukverschil van hoofd- en 
controleprocessor onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 58 -Actuele drukverschil van hoofd- 
en controleprocessor 
verschillend. 

-Signaal druk opnemer zuiger 
stang en ringzijde van hoofd en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 59 -Bedrijfsmatig toelaatbaar 
lastmoment aanzienlijk 
overschreden.  

-Werkgondel over beladen. 
 
-Druk opnemer zuiger of ringzijde 
defect. 

-Last moment verminderen, 
telescoop minder ver 
uitschuiven. 

-Werkgondel last 
verminderen. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 
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 Num
mer 

Mogelijke oorzaak Help informatie 

 62 -Signaal van de kabellengtemeter 
in ruststand onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 63 -Signaal besturingshendel 
“telescooparm” hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 64 -Signaal besturingshendel 
“telescoop” bij hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 66 -Signaal besturingshendel 
“zwenken” bij hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 71 Eindschakelaars 
kettingbreuk/kabelbreuk leveren 
"0" Volt 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 72 -Eindschakelaar “telescoop in” 
defect. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 74 -Eindschakelaar “steun links voor 
uitgeschoven” defect. 

-Eind- of benaderingschakelaar 
“steun links voor ingeschoven” 
defect. 

-Eindschakelaar “steun links voor 
bodemcontact” defect. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 75 -Eindschakelaar “steun links 
achter uitgeschoven” defect. 

-Eind- of benaderingschakelaar 
“steun links achter ingeschoven” 
defect. 

-Eindschakelaar “steun links 
achter bodemcontact” defect. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 76 -Eindschakelaar “steun rechts 
voor uitgeschoven” defect. 

-Eind- of benaderingschakelaar 
“steun rechts voor ingeschoven” 
defect. 

-Eindschakelaar “steun rechts 
voor bodemcontact” defect. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 77 -Eindschakelaar “steun rechts 
achter uitgeschoven” defect. 

-Eind- of benaderingschakelaar 
“steun rechts achter 
ingeschoven” defect. 

-Eindschakelaar “steun rechts 
achter bodemcontact” defect. 

 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 
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 Num
mer 

Mogelijke oorzaak Help informatie 

 78 -Benaderingsschakelaar 
“telescoop arm opvang” of 
benaderingsschakelaar 
“telescooparm geheven” defect. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 79 -Signaal hoek opnemer 
“telescoop arm in ruststand” (= 
toren in  middenpositie) onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 80 -Signaal hoek opnemer kogel 
draaiverbinding onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 81 -Signaal hoek opnemer kogel 
draaiverbinding onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 82 -Signaal hoek opnemer kogel 
draaiverbinding van hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 84 -Signaal hoekopnemer voertuig 
lengte as van hoofd en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 86 -Signaal hoekopnemer voertuig 
dwars as van hoofd- en 
controleprocessor verschillend. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 93 -Schakelaar “steun ingeschoven” 
defect. 

-Schakelaar “wielen vrij” defect. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 94 -Spanning besturingshendel 
“telescoop arm” onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

 95 -Spanning besturingshendel 
“zwenken” onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 96 -Spanning besturingshendel 
“telescoop” onjuist. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 99 -Programma cyclus te lang -Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

 100 
tot 
121 

-Uitgangen defect. 
-Zekering F15 defect. 

-Kwak Hoogwerker Service 
inschakelen. 

-Zekering controleren. 

 122 
tot 
131 

-Uitgangen defect. 
-Zekering F14 defect. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

-Zekering controleren. 

 132 
tot 
147 

-Uitgangen defect. 
-Zekering F13 defect. 

-Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 

-Zekering controleren. 

 148 
tot 
201 

-Digitale ingangen defect. -Kwak Hoogwerker Service  
inschakelen. 
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 Num
mer 

Mogelijke oorzaak Help informatie 

 226 -Bereikbediening niet in 
orde. 
De werkgondel bevindt zich 
buiten het toegestane 
werkgebied 

-De telescoop arm moet met 
behulp van de magneet ventielen 
weer terug naar de sector 
gebracht worden waar hij bedoeld 
is. 

 228 -Electrische verbruiker 
defect. 

-Kwak Service Dienst inschakelen. 
-Zekering controleren. 

 229 -CAN Bus fout, 
communicatie via Can Bus 
niet in orde. 

-Module defect. 
Bedrading defect. 

-Kwak Service Dienst inschakelen. 

 233 -Voertuig gezamelijke 
scheefstand aan hoofd- en 
controle processor 
verschillend. 

-Kwak Service Dienst inschakelen. 

 249 -Druk pomp 2 fout. 
(gondelnevellering) 

-Kwak Service Dienst inschakelen. 

 254 -Signaal zwenkhoek 
“werkgondel” fout. 

-Kwak Service Dienst inschakelen. 
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9 Onderhoud 
 

 

 

Aanwijzing 

Naast de volgende aanwijzingen zijn in het bijzonder de 

veiligheidsaanwijzingen uit hoofdstuk 1.2 op te volgen. 
 
Om de Ruthmann hoogwerker in een goede staat te houden en 
daarmee een zekere en effectieve inzetting te behalen, moet de 
hoogwerker regelmatig onderzocht en onderhouden worden. 

 
 

 

Aanwijzing 

Als gebruiker bent u er voor verantwoordelijk, dat de 

Ruthmann-hoogwerker, volgens de landelijke regels van 

de RDW en verkeersveiligheid voldoet. 
 
 

Wij willen er met nadruk op wijzen dat alle voorgeschreven 
beproevingen, inspecties, onderhoud en reparatiewerkzaamheden 
conform de aanwijzingen uitgevoerd moeten worden. Indien dit niet 
gebeurt, vervalt onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Voor 
het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt uitgegaan van 
speciale vakkennis, waarop in het kader van deze gebruiksaanwijzing 
niet verder ingegaan wordt. 
Voor het repareren mogen alleen originele Ruthmann- of door ons 
goedgekeurde onderdelen gebruikt worden. Bij het gebruik van 
andere onderdelen vervalt onze aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid.  
 
 
 

 

 

Aanwijzing 

De "dagelijkse controle” en onderhoud mag door het 

bedieningspersoneel uitgevoerd worden. Overige 

inspectie, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 

mogen alleen door de daarvoor opgeleide personen 

uitgevoerd worden. "Daarvoor opgeleide personen" zijn 

personen, die op grond van hun opleiding, ervaring en 

instructies hun kennis mbt. de geldende normen, 

bepalingen, voorschriften en de werking van de 

hoogwerker geautoriseerd zijn de eventuele 

werkzaamheden uit te voeren, en daarbij mogelijke 
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gevaren kunnen herkennen en vermijden. Voor het 

onderhoud en het repareren bevelen wij u aan om op 

KWAK hoogwerker service dienst terug te vallen. 

 
 

 

Voor het onderhoud van het voertuig moet de 

gebruiksaanwijzing van de voertuigdealer geraadpleegd 

worden. 
 
 

 

 

Gevaar 

 Voor het begin van de onderhouds werkzaamheden 

moet de hoogwerker uitgeschakeld zijn en worden 

beveiligd tegen onbevoegd gebruik. 

 Voorzichtig bij omgang met hete bedrijf en 

hulpstoffen (verbrandings- en verschroeiings-

gevaar). Delen van het hydraulische systeem staan 

ook onder druk als de machine buiten bedrijf is. 

Huidcontact zowel als het inademen van dampen van 

de hydraulische vloeistoffen moet vermeden 

worden.Veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril 

dragen. Vet, hydraulische olie en zwenkmachine olie 

etc. zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Bij het 

gebruik van vetten en oliën zijn de voor die 

producten geldende produktspecifikatiebladen te 

raadplegen. 

 Bij werkzaamheden aan de elektronische installatie 

moeten alle kontakten uitgeschakeld worden (BV. 

contact uit, accu afklemmen). De spanningsloosheid 

moet worden gecontroleerd en 

voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om 

te     voorkomen dat per ongeluk de spanning wordt 

ingeschakeld (BV. de sleutel uit het contact). 

 Defecte of beschadigde hoogwerkers, 

opbouwelementen of componenten dienen 

onmiddellijk door de KWAK hoogwerker service 

dienst gerepareerd resp. vervangen te worden. 

 Na beëindiging van de reparatiewerkzaamheden 

moet een complete functie controle van de 

hoogwerker, de nood-uit schakelaar en de 

veiligheidsinrichtingen worden uitgevoerd. Alle 

veiligheidsvoorzieningen moeten weer functioneel 
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zijn.  

 
 

 

 

Let op 

Er moet in alle gevallen voorkomen worden dat vuil of 

andere verontreinigingen in het hydraulische systeem 

terecht komen. Met het oog op duurzaamheid is het 

zuiver houden van de hydraulische componenten van 

het allergrootste belang. Bij werkzaamheden, in het 

bijzonder aan het hydraulische systeem, alleen pluisvrije 

poetsdoeken gebruiken. 

 
 

 

 

In de omgang met olie moet erop gelet worden dat er 

geen olie in de grond of in het water terecht komt. 

Afgewerkte olie, vet en olie en vethoudende 

poetsdoeken moeten op een milieu vriendelijke wijze 

worden afgevoerd. Op grond van product specifieke 

kennis bevelen wij aan, inspectie, onderhouds- en 

reparatie werkzaamheden door de KWAK hoogwerker 

service dienst uit te laten voeren. 
 
 

 

 

Let op! 

Indien aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften niet 

worden opgevolgd zijn wij voor de daaruitvoortvloeiende 

schade niet aansprakelijk. Met nadruk wijzen we op de in 

hoofdstuk 1.2 gegeven aanwijzingen.  
 
 
Voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden (BV 
functiebeproevingen) is het noodzakelijk dat de hoogwerker in bedrijf 
is. In deze gevallen is uiterste voorzichtigheid geboden. Na het 
beëindigen van de werkzaamheden dient de hoogwerker voor verder 
onderhoud weer uitgeschakeld te worden en onbevoegd gebruik dient 
te worden uitgesloten.  
 
Verzegelingen mogen alleen door de KWAK hoogwerker service 
dienst verbroken worden. Inspectie, onderhouds- en reparatie 
werkzaamheden aan deze verzegelde componenten mogen alleen 
door de KWAK hoogwerker service dienst uitgevoerd worden. 
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9.1 Smering 
 

9.1.1 Smeerstoffen 

 

 Smeerstof eigenschappen: Vet 

  Kenn-
zeich- 

Konsis- 
tenz-  

Gebrauchs-
temperatur- 

Grundöl-
viskosität  

Walk-
penet- 

Sei-
fen- 

 Mat.-Nr. 1 Bezeichnung nung Klasse bereich  
[°C] 

 [mm²/s] 
bei 40° C  

ration 
[0,1 mm] 

ba- 
sis 

 911.158 ARAL 
Aralub HL 2 

K2K-30 2 -30 bis +120 ca. 90 265 - 295 Li 

 911.161 ARAL 
Langzeitfett H 

KP2K-30 2 -30 bis +130 ca. 100 265 / 295 Li 

 

 Smeerstof eigenschappen: mineralen olie  

   SAE- API Viskosität  Dichte 
 Mat.-Nr. 1 Bezeichnung Klasse  [mm²/s]  [kg/m 3] 
     bei 40° C bei 100° C  bei 15°C 

  
911.412 

Kluber 
lubrication 
 Streuctovis 
BHD 

 
 

 
 

 
4800 

 
210 

 
910 

 

 Smeerstofeigenschappen: Zwenkmachine olie 

   SAE- API Viskosität  Dichte 
 Mat.-Nr. 1 Bezeichnung Klasse  [mm²/s]  [kg/m 3] 
     bei 40° C bei 100° C  bei 15°C 

  
911.163 

ARAL 
Getriebeöl 
EP 85W-90 

 
85W-90 

 
GL 4 

 
200 

 
18 

 
900 

 

 Smeerstofeigenschappen: Hydrauliek olie 

   Kenn-  Viskositäts- Viskosität  Dichte 
 Mat.-Nr. 1 Bezeichnung Zeichnung Klasse [mm²/s]  [kg/m 3] 
     bei 40° C bei 100° C  bei 15°C 

 911.142 ARAL 
Vitam GF 22 

HLP ISO VG 22 22 4,5 865 

  
911.137 

PANOLIN 
HLP SYNTH 22 

VDMA 
Bl. 24568 

HEES 

 
ISO VG 22 

 
21,8 

 
4,7 

 
920 

1 Ruthmann Materiaal Nr. 
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9.1.2 Smeerplaatslijst 

 
 

 

Aanwijzing 

Voor het doorsmeren moeten de smeernippels gereinigd 
worden. Zie 9.4.5 

 

 Smeerplaatsen 

  Nr.: Component / smeernippel Smeerstof onderdeel 
nummer 

Hoeveel
heid 

 
 
 

1 Steunen / glijvlakken steunarm 911.161  

Steunen / stempelschotel 911.161  

2 Telescooparm / glijvlakken  911.161  

Telescooparm / uittrekkabels 790.100  
 
 
 

Telescooparm glijlager kabelrol 911.161  

Telescooparm / intrekkettigen 911.412  

3 Telescoop opvang / pin 911.161  

4 Kogeldraaiverbinding / loopbaan 911.161  

 5 
 

Zwenkaandrijving / buitenvertanding 911.410  
 Zwenkaandrijving / tandwiel 911.410  

 6 Zwenkaandrijving 911.163 1 ltr. 

 7 Hydraulische olie (seriematig) Zie onderdeellijst  

 
1 Ruthmann Materiaal Nr. 
 
Worden andere smeerstoffen gebruikt, dan moet een beoordeling van 
de agressiviteit van het vet ten opzichte van de door ons gebruikte 
componenten gemaakt worden. Worden smeerstoffen met elkaar 
gemengd, dan moet de verdraaglijkheid van de smeerstoffen 

 met elkaar, 
 met lichte en niet-ijzer metalen, 
 met kunststoffen, 
 met corrosiebescherming en conserveringsmiddelen, 

beproefd worden. 
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Aanwijzing 

Voor het smeren van de componenten raden wij aan voor 
zover mogelijk het smeerprodukt van de eerste 
ingebruikname of gelijkwaardige producten te gebruiken. 
Vóór het gebruik van andere smeerstoffen raden wij aan met 
de KWAK hoogwerker service dienst te overleggen. 

 
 

 

Milieu vriendelijke hydraulische olie mag niet met andere 
oliën vermengd worden. Het vermengen kan de kwaliteit en 
de biologische afbreekbaarheid ontoelaatbaar veranderen. 
Milieu vriendelijke olie gescheiden afvoeren. Hydraulische 
installatie met milieu vriendelijke olie duidelijk herkenbaar 
kenmerken. 
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9.1.3 Smeerplaats-schema 
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9.2 Aantrekmomenten 
 

 

 

Aanwijzing 

De aangegeven aantrek momenten gelden alleen voor de 
hiergenoemde toepassingen en zijn niet algemeen geldend. 

 

9.2.1 Boutverbindingen 

 
Aantrek momenten zijn afhankelijk van de boutkwaliteit, 
Schroefdraadwrijving en van het boutkopvlak. De in de volgende 
tabel aangegeven waarde "Ma in Nm" gelden voor een 
wrijvingscoëfficiënt van µtot = 0,14Dit benodigd een licht geoliede 
bout. Alle vlakken moeten egaal, verf-, zuur-, vuil- en roestvrij zijn. De 
bouten mogen niet met MoS2- houdende smeerstoffen gemonteerd 
worden. 
 

 Aantrekmomenten van de boutverbindingen  

 Lfd. Bevestiging Bout aantrekkoppel 

 Nr.  Afmeting Kwaliteit MA (Nm) 

 1 Voertuig (Zie: gebruikshandleiding van de voertuig fabrikant) 

 2 Hoogwerker – chassis bevestiging  

 2.1 Hoogwerkerchassis  
voertuigchassis 

M 10  10.9 64 

 3 Steunen  

 3.1 
 

3.2 

Steunkast – 
uitschuifcilinder 

Steunarm – 
uitschuifcilinder 

M12 
 

M12 

12.9  
flZn-480h-L 

8.8 

116 
 

68 

 4 Kunststof - hydrauliektank  

 4.1 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
 

4.5 
 

4.6 

Olieaftapplug 

Aansluitingen 2e 
aandrijving (optie) 

Aansluitflens “zuigleiding 
hydropomp 1” 
Aansluitflens “zuigleiding 
hydropomp 2” 
Retourfilter – hydrauliek- 
tank 

Hydrauliektank - chassis 

G ½ A 

G ½ A 
 

M8 
 

G ½ A 
 

M8 
 

M8 

-- 

-- 
 

8.8 
 

-- 
 

8.8 
 

A2 

15+-2 

15+-2 
 

15+-2 
 

15+-2 
 

15+-2 
 

Max. 20 
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  Zwenksysteem 

 4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 

Hydrauliekmotor - 
blokkeerrem 

Blokkeerrem - 
wormtandwiel 

Kogeldraaiverbinding - 
grondraam 

Kogeldraaiverbinding - 
torenplaat 

M 12 
 

M 12 
 

M16 
 

M16 

10.9 
 

10.9 
 

10.9 
 

10.9 

117 
 

117 
 

240 
 

240 

  Lageringen met kunststofbussen en asborgingen 

 5.1 
 

5.2 

Toren - telescooparm 
 

Telescooparm - hefcilinder 

M 8 
 

M 10 

10.9 
 

8.8 

28 
 

39 

  Verdere asborgingen 

 6.1 
 

 

 

 

 

6.2 

 

Asboringen met ring en 
verzonken schroef 

 

 

 

 

Ashouder 

 

M 5 

M6 

M8 

M10 

M 16 

 
- 

 

8.8 

10.9 

10.9 

8.8 

10.9 

 
- 

 

3 

11 

25 

35 

210 

 
- 

 

  Telescoop arm 

 7.1 
 

7.2 
 

7.3 
 

7.4 

Telesc. „V“ - bevestiging 
Telescoopcilinder 

Telesc. „IV“ - as kabelrol 
 

Telesc. „III“ - As kabelrol 
| 

Telesc. „II“ - As kabelrol 

M 8 
 

M 8 
 

M6 
 

M6 

8.8 
 

10.9 
 

10.9 
 

10.9 

20 
 

28 
 

11 
 

11 

 
Hier niet aangegeven boutverbindingen zijn met een 80% 
gereduceerd aantrek moment volgens de VDI 2230 richtlijnen aan te 
draaien. 
In de afbeeldingen worden de hiervoor genoemde boutverbindingen 
aangegeven. 
De eventuele aantrek momenten zijn in de bovenstaande tabellen te 
vinden. 
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 Kunststof-Hydrauliektank 

 MA 1 
 

MA 2 
 
 
 

MA 3 
 

MA 4 

 

MA 5 

 

MA 6 

Aansluitingen handpomp 
 

Blindstop of aansluiting 
„alternatieve aandrijving”. 
(Optie) 
 

Aansluiting 
 

Olie aftapplug 

 

Terugloopfilter 

 

Aansluiting zuigleiding 
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 Zwenkinrichting 

 MA 1 
 
 

MA 2 
 
 

MA 3 
 
 

MA 4 

Hydraulische motor – 
motorrem 
 

Motorrem- zwenk 
aandrijving 
 

Kogeldraaiverbinding - 
chassis 
 

Kogeldraaiverbinding -
torenplaat 
 

 

 

 

 
 Lageringen met kunststof bussen en asborgingen 

  Lagering toren - 
telescooparm 

 

  Lagering telescooparm - 
hefcilinder 
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 Verdere bout borg ringen 

  Bout borg ringen met ring 
en verzonken schroef 

 

 

 

  Boutborgingen met ring en 
verzonken schroef 

 

 

 

  Boutborgingen met ring en 
verzonken schroef 

 

 

 

  Ashouder  
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 Telescoopsysteem 

 

 

 MA 1 
 
 

MA 2 
 
 

MA 3 
 
 

MA 4 

Telescoop “V” – bevestiging telescoopcilinder 
 
 

Telescoop “IV” – As kabelrol 
 
 

Telescoop “III” – As kabelrol  
 
 

Telescoop “II” – As kabelrol 
 

 
 

 Steunen 

 MA 1 
 

 
MA 2 

 
 

Steunkast – 
Uitschuifcilinder 

 
Steunarm - 
Uitschuifcilinder 
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9.2.2 Aansluitflenzen aan hydraulische cilinders 

 

Aandraaimomenten boutverbindingen aansluitflenzen 

Lfd. Bevestiging Bout aandraai- 

Nr.   afmet- kwali- moment 

  Omschrijving ing teit MA (Nm) 
1 Steun cilinder  (vertikaal) Cil.-bout M8 

M8 

8.8 

10.9 

25 

36 

2 Steuncilinder (horizontaal) Zkt.-bout M8 8.8 20 

3 Hydrostaat cilinder (toren) Zkt.-bout M8 8.8 20 

4 Hefcilinder Zkt.-bout M 8 8.8 20 

5 Telescoop cilinder Zkt. bout M8 8.8 20 

6 Hydrostaatcilinder 
(gondel) 

Zkt.-bout M8 8.8 20 

Voorbeelden 

Aansluitstuk met zeskant- 
boutverbinding 
1. Zeskant bout 
2. Aansluitstuk 
3. Hydraulische cilinder 
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9.2.3 Ventielen 

 
 Aandraaimomenten inschroef ventielen 

 Lfd. 
Nr. 

Ventiel Materiaal-Nr. Afmetingen Aantrekmoment 
MA (Nm) 

 1 Drukbegrenzingsventiel 435.043 
435.044 

M 20 x 1,5 
M 20 x 1,5 

25+5 
25+5 

 2 Drukbegrenzingsventiel 
(DBV) voor blok inbouw 

435.003 
435.010 

M 30 x 1,5 
M 30 x 1,5 

70+30 

70+30 

 3 Drukmeetomvormer 541.996 
541.999 

G 1/4 A 
G 1/4 

255 

255 

 4 Drukverminderventiel 435.035  40 

 5 Drukregelventiel 435.022 G 1/2 20 

 6 Terugslagventiel 431.027 
431.028 
431.029 
435.004 
435.014 

G 1/2 
G 1 

G 1/2 
M 20x1,5 
M 20x1,5 

20+5 

20+5 

20+5 

45+5 

45+5 

 7 Zakremventiel 433.006 
433.010 
433.020 
435.040 

G 1/2 
G 1 

M 20x1,5 
M 20x1,5 

20+5 

20+5 

45+5 

45+5 

 8 Wisselventiel 432.016 7/8-14UNF-2B 40 

 9 Drukregelventiel 435.033 
435.036 

M 20x1,5 
7/8-14UNF-2A 

45+5 
40 

 10 Sluitventiel 435.037 
435.039 

7/8-14UNF-2A 
7/8-14UNF-2A 

40 
40 

 11 Sluitventiel, elektra. 
sperbaar 

430.197 
430.198 
430.199 

M 20x1,5 
M 20x1,5 
M 20x1,5 

25+5 

25+5 

25+5 

 12 Stroomregelventiel 435.005 
435.047 
435.048 
435.049 
435.050 
435.051 
435.052 
435.053 
435.054 
435.055 

G 1/4 
G 1/4 
G 1/4 
G 1/4 
G 3/8 
G 1/4 
G 3/8 
G 3/8 
G 1/2 
G 1/4 

3 - 6 

3 - 6 

3 - 6 

3 - 6 
5 - 8 
3 - 6 
5 - 8 
5 - 8 

8 - 12 
3 - 6 
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 Voorbeelden 

 Drukbegrenzingsven
tiel 

DBV  
voor blok inbouw 

Drukmeetomvormer 
(Drukopnemer) 

Drukminderventiel 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Drukregelventiel Terugslagventiel Zakremventiel Wisselventiel 
  

 

 

 

 

 

 

 
 Drukregelventiel Terugslag ventiel 

elektrisch 
Stroomregelventiel Stroomregelventiel 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 Sluitventiel ( banjobout. (1) Aansluitstuk. (2))  
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Aandraaimomenten opzetventielen 

 Lfd. 
Nr. 

Ventiel Materiaal-Nr. Afmeting Aantrekmoment 
MA (Nm) 

 1 Remventiel 433.109 
433.126 
433.127 

M 10 
M 12 
M 12 

65 
100 
100 

  Remventiel 
lekvrij 

Bremsv. 
Umgeh.-RSV. 433.077 M 8 

M 10 
40 
81 

   Bremsv. 
Umgeh.-RSV. 433.078 M 8 

M 10 
40 
81 

   Bremsv. 
Umgeh.-RSV. 433.081 M 8 

M 10 
40 
81 

 2 Dubbelterugslagventiel 431.014 M 8 25 

  Terugslagventiel 433.125 M 8 40 

 3 Terugslag- en 
drukbegrenzingsventiel 

435.019 
435.023 

M 18 x 1,5 
M 18 x 1,5 

65+5 

65+5 

 4 4/2 stroomventiel NG 6 
NG  6 

431.521 
432.072 

M 5 
M 5 

6+2 

6+2 

  4/3 stroomventiel  
 
 
 
 
 
Prop ventiel 

NG 6 
NG 6 
NG  6 
NG 10 
NG 10 
NG  4 
NG  4 

432.055 
432.056 
432.057 
432.078 
432.079 

0.506.169.000 
432.172 

M 5 
M 5 
M 5 
M 6 
M 6 
M 5 
M 5 

6+2 
6+2 

6+2 

11+3 

15,5 

5 

6+2 

  Prop stroomregel 
ventiel 

NG 6 
NG 6 
NG 6 
NG 6 
NG  6 
NG 10 

432.175 
432.182 
432.185 
432.186 
432.188 

- 

M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 5 
M 6 

6+2 

6+2 

6+2 

6+2 

6+2 
11+3 

  Prop.drukbegrenz
ingsventiel NG 6 435.024 M 5 8,9 

 Voorbeelden 

 Remventiel Dubbel/ terugslagventiel 
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9.2.4 Snijdringwartel verbindingen 

 
De aantrek momenten gelden voor de montage van  
verzinkte verbindingen met verzonken overloopwartel 
verbindingen. 
 
Voorbeeld: 

 

 
 

 
 De snijdring wordt op een blok gemonteerd. Bij het       

aandraaien van de wartelmoer moet de tuit wartel-  
aansluiting met een steeksleutel tegengehouden 
worden. 

 
 
 
 Aandraaimomenten voor Snijdring-verbindingen 

 Mat.-Nr. 
Snijdring 

 

pijp AD lichte 
serie 

 

MA 5% 
(Nm) 

pijp AD zware 
serie 

 

MA 5% 
(Nm) 

 400.606 L  6  30 S  6  35 
 400.806 L  8  40 S  8  45 
 401.006 L 10  50 S 10  60 
 401.206 L 12  65 S 12   75 
 401.506 L 15  100   
 401.607   S 16  120 
 401.806 L 18  150   
 402.006   S 20  210 
 402.218 L 22  195   
 402.258   S 25  290 
 403.116 L 28  250   
 403.156   S 30   350 
 403.506 L 35  395   
 403.636 L 42  500   
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9.2.5 Tuit en DKO-wartels 

 
De aantrek momenten gelden voor de steunen en de DKO-   
wartels met verzinkte, geel kleurig verchroomde 
beschermlaag.(wartelmoer verzonken; DIN ISO 4042) 
 

 Voorbeeld: 

 
 

 Bij het aandraaien van de wartelmoer moet de tuit 
wartelaansluiting met een steeksleutel tegen 
gehouden worden. 

 
 
 Aantrek momenten voor tuit en DKO-wartels 

 Serie 
L = licht 

S = zwaar 

pijp AD 
(mm) 

d1 

Form schroefdraad 
d3 

sleutel-
maat  
SW 

MA 5% 
(Nm) 

 L  6 A M 12 x 1,5 14  20 
 L  8 A M 14 x 1,5 17  25 
 L  10 A M 16 x 1,5 19  35 
 L  12 A M 18 x 1,5 22  35 
 L  15 A M 22 x 1,5 27  60 
 L  18 B M 26 x 1.5 32  85 
 L  22 B M 30 x 2  36  110 
 L  28 B M 36 x 2 41  130 
 L  35 B M 45 x 2 50  215 
 L  42 B M 52 x 2 60  330 

 S  6 A M 14 x 1,5 17  25 
 S  8 B M 16 x 1,5 19  40 
 S  10 B M 18 x 1,5 22  50 
 S  12 B M 20 x 1,5 24  60 
 S  14 B M 22 x 1,5 27  75 
 S  16 B M 24 x 1,5 30  80 
 S  20 B M 30 x 2 26  120 
 S  25 B M 36 x 2 46  170 
 S  30 B M 42 x 2 50  250 
 S  38 B M 52 x 2 60  350 
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9.2.6 Moerwartel bij verbindingen 

 
In de volgende tabel zijn de aantrek momenten gegeven 
voor de moerwartels (DIN 3852, Form E) 
 

 Voorbeeld: 

 
 

 Aantrek momenten voor moerwartels 

 serie 
L = licht 

metrische 
schr. 
draad 

MA 5% 
(Nm) 

Withworth 
pijpdraad 

MA 5% 
(Nm) 

 S = zwaar  St / Guß Al  St / Guß Al 

 L 6 M 10 x 1  20  13 G  1/8 A 20 13 

 L 8 M 12 x 1,5  30  30 G  1/4 A 40 35 

 L 10 M 14 x 1,5  45  40 G 1/4 A 40 35 

 L 12 M 16 x 1,5  60  50 G  3/8 A 80 55 

 L 15 M 18 x 1,5  80  65 G 1/2 A 110 95 

 L 18 M 22 x 1,5  130  110 G 1/2 A 100 95 

 L 22 M 26 x 1,5  190  180 G 3/4 A 180 170 

 L 28 M 33 x 2  300  300 G 1 A 300 300 

 L 35 M 42 x 2  600  400 G 1 1/4 A 600 400 

 L 42 M 48 x 2  800  600 G 1 1/2 A 800 600 

 S 6 M 12 x 1,5  40  30 G 1/4 A 50 35 

 S 8 M 14 x 1,5  60  40 G 1/4 A 50 35 

 S 10 M 16 x 1,5  80  50 G 3/8 A 90 55 

 S 12 M 18 x 1,5  110  65 G 3/8 A 90 55 

 S 14 M 20 x 1,5  140  90 G 1/2 A 160 95 

 S 16 M 22 x 1,5  170  110 G  1/2 A 140 95 

 S 20 M 27 x 2  250  180 G  3/4 A 250 170 

 S 25 M 33 x 2  450  300 G 1 A 400 300 

 S 30 M 42 x 2  600  400 G 1 1/4 A 600 400 

 S 38 M 48 x 2  800  600 G 1 1/2 A 800 600 
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9.2.7 Holbouten bij  zwenkaansluitingen 

 
De aandraaimomenten gelden voor holboutbevestigingen bij 
zwenkverbindingen  (WHO) van staal met PTFE-afdichting. 
de oppervlakte is verzinkt, geel verchroomd en gevlakt. Er moet 
rekening gehouden met het materiaal waar de bevestiging ingedraaid 
word. (staal of aluminium). 
 

 Beispiel: 

 
 

 Aandraaimomenten voor WHO-bevestigingen 

 Mat.-Nr. 
bevestiging 

Soort 
L = licht 

metrische 
draad 

MA 5% 
(Nm) 

  S = zwaar  St / Guß Al 

 401.256 L 12 M 16 x 1,5  80  50 

 401.556 L 15 M 18 x 1,5  120  65 

 402.081 S 20 M 27 x 2  270  180 

      

 Mat.-Nr. 
bevestiging 

Soort 
L = licht 

Whitworth 
gasdraad. 

MA 5% 
(Nm) 

  S = zwaar  St / Guß Al 

 400.857 L 8 G  1/4 A  50  35 

 401.257 L 12 G  3/8 A  80  55 

 401.557 L 15 G  1/2 A  150  95 
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9.3    Sensoren 
 

 

 

Aanwijzing 
De sensoren zijn tegenwoordig binnen in de componenten 
geïntegreerd, zoals bijv. binnen in het telescoopsysteem, in 
het chassis en in de afstempeling; resp. van afdekking 
voorzien 

 
 

Sensoren lijst 

 Lfd. 
Nr. 

Functie Soort sensor 

 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

Steun bodemcontact 
Steun horizontaal uitgeschoven 
Steun horizontaal ingeschoven 
Telescooparm geheven 
Kabel- / kettingbreuk telescoop 
Kabel- / kettingbreuk telescoop 
Kabelbreuk telescoop 
Kettingbreuk telescoop 

Eindschakelaar 
 

 2.1 
2.2 
2.3 
 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 

Steunen verticaal ingeschoven 
Telescoop ingeschoven 
Telescooparm in de opvang en 
telescoop arm niet in de opvang 
Telescoop arm eindstand 
Tandenteller 
Vooras vrij (ontlast) 
Achteras vrij (ontlast) 

Benaderingsschakelaar 

 3.1 
3.2 
3.3 

Zwenkhoek grote arm 
Hoek werkgondel – telescoop 
Zwenkhoek werkgondel 

Potentiometer 
Hoekgever 
Inductieve hoekgever 

 4 Oprichthoek telescooparm Hoekmeter 

 5.1 
5.2 

Werkgondel scheefstand 
Voertuig scheefstand 

Hoekmeter 

 6 Afschakeling bij niet toegestane 
gondelscheefstand 

Kwikzilverringschakelaar 

 7 LMB Druk opnemer 

 8 Telescoop cilinder uit schuif Trekkoord opnemer 

 9 Deur “noodbediening” geopend 
(noodbediening ingeschakeld) 

Drukstift schakelaar 
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 voorbeelden )* 

 Eindschakelaar Drukstift 
schakelaar 

 

    

 
 

 
 Benaderingsschakelaar Kwik ring 

schakelaar 

 

     
 Potentiometer Potentiometer Scheefstand- 

sensor 
 Druk opnemer 

 

   

 

 

 Scheefstand- 
sensor 

Scheefstand-
schakelaar 

Kabellengte- 
meter 

Hoekmeter Inductieve draai 
hoek meter 

 

     
 
*) Bij de afgebeelde sensoren gaat het om principiële uitvoeringen. 
   De sensoren op de hoogwerker zelf, kan in vorm en soort hiervan 
   afwijken. 
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9.4 Controle en onderhoud 

 
Voordat omvangrijke controles en onderhoudsbeurten worden 
uitgevoerd is het van belang dat de hoogwerker grondig gereinigd 
wordt. 
 

9.4.1 Controle en onderhoudslijst 
 
Toelichting op de tijdsintervallen: 
 
d  = dagelijks, na elke arbeidsinzet 
300 h  = na elke 300 bedrijfsuren 
600 h  = na elke 600 bedrijfsuren 
j  = jaarlijks 
 
I  = controle/preventieve maatregelen 
W  = onderhoudswerkzaamheden 
S  = inspectie door veiligheidsdeskundige 
 

 Inspectielijst / onderhoudslijst 

 
   Interval Opmerking 
 Component Te verrichten handelingen 

d 300h 600
h 

j 
 

  Algemeen      

 Verlichting Functietest 
 

     

  Reinigen     W, wanneer 
nodig 

 Vloeistoffen Voorraad controleren      

 Voertuig Visuele controle op 
Beschadigingen 

     

  Controle op beschadiging 
van de lak 

     

  Visuele controle en functie- 
test van de beveiligingen 

     

  Ruthmann-hoogwerker      

 Ruthmann-
hoogwerker 

Wettelijk voorgeschreven 
veiligheidskeuring 

   S  

 compleet Visuele controle      

  Reinigen  W   W, wanneer 
nodig 

  Beschrifting op volledigheid 
en leesbaarheid controleren 

     

  Bewegingsruimte voor mech. en 
Hydr. componenten controleren 

     

  Bewegingsruimte voor bedrading 
controleren 

     

  Bedrading op bevestiging en 
beschadiging controleren 
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   Interval Opmerking 
 Component Te verrichten handelingen 

d 300h 600
h 

j 
 

  Bevestiging van demontabele 
verbindingen controleren 
op vastheid 

     

  Opbouwonderdelen op bevestiging 
en beschadiging controleren 

     

 Ruthmann- 
hoogwerker 
compleet 
(lagers met 
asborgingen) 

Lagering met kunststofbussen en 
boutverbindingen controleren 

    , eerste keer 
na 300 
bedrijfsuren 

  Andere lageringen en asborgingen      

  Lagers met DU-bussen reinigen en 
smeren en afscheidingen/contact 
punten oliën       

   W indien smeer 
nippel: lager 
afsmeren 

 Lageringen 
met kunststof 
bussen 

Visuele controle I     

 Reinigen  W   W, wanneer 
nodig 

 Steunen Gangbaarheid controleren      

  Slijtage van glijvlakken controleren      

  Bodemcontact opname: 
Schroefdruk veer en as invetten. 

 W   W, wanneer 
nodig 

  Geleiding steuncilinder: Tussen 
geleidingsring en cilinder reinigen 
en smeren. 

 W   W, wanneer 
nodig 

  Steunschotel smeren    W W, wanneer 
nodig na 
reiniging van 
de hoogwerker 

 Toren Visuele controle I     

  Slijtage aan verbindingen en 
geleidingen van de energie 
doorvoer ketting controleren 

   I  

 Telescooparm Gangbaarheid controleren      

  Slijtage van de glijvlakken 
controleren 

     

  Telescoopglijvlakken invetten  W   W, wanneer 
nodig na 
reiniging van 
de hoogwerker  

 Spanning ketting controleren      

 Kabels op oppervlakte corrosie en 
beschadigingen controleren 

     

 Slijtage aan kabelgroef van de 
kabelrol controleren 

     

 Uittrekkabel smeren     W, wanneer 
nodig 

 Ketting op oppervlakkige corrosie, 
en breuken controleren 

    , Na het 
reinigen van de 
hoogwerker 

 Intrek ketting smeren     W, wanneer 
nodig na 
reiniging van 
de hoogwerker 

 Werkgondel Visuele controle      

  Gondelbehuizing/rand controle      

  Instaptrap controleren      
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   Interval Opmerking 
 Component Te verrichten handelingen 

d 300h 600
h 

j 
 

  Deur controleren      

  Trapkoord en ogen t.b.v. 
veiligheidsgordels controle 

     

  Gondelvloer controle      

  Reinigen  W   W, wanneer 
nodig 

 Telescoop 
opvang 

Pin smeren  W   W, indien 
nodig, na 
reiniging 

 Libelle 
waterpas 

Visuele controle      

 Bevestiging controleren      

 Functie controle      

  Hydraulisch systeem      

 Zwenkaan - Visuele controle       

 drijving Aantrek momenten van de 
kogeldraaiverbinding controleren 

    , eerste 
keer na 100 
tot 300 uur 

  Bevestiging van de rem en de 
hydraulische motor op moment 
natrekken 

     

  Lagerslijtage controleren      

  Loopbaan afsmeren  W   W, wanneer 
nodig 

  Tandflankspeling tussen zwenk- 
machine en tandkrans controleren 

 W   W, wanneer 
nodig 

  Controleren op lekkage      

  Hydr. aansluitpunten op be- 
vestiging en beschadiging 
controleren  

     

  Functiecontrole zwenkrem      

 Hydraulische- 
cilinder 

Visuele controle      

  Aantrek momenten controleren      

  Controleren op lekkage      

  Hydr. aansluitpunten op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

  Controle bewegingsvrijheid 
cilinder 

     

  Zuigerstang op beschadigingen en 
roest controleren 

     

 Hydraulische Visuele controle      

 pomp Aantrekmomenten controleren      

  Controleren op lekkage      

  Hydr. aansluitpunten op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

 Handpomp Visuele controle      

  Aantrek momenten controleren      

  Controleren op lekkage      

  Hydr. Aansluitpunten op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

  Functie test      
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   Interval Opmerking 
 Component Te verrichten handelingen 

d 300h 600
h 

j 
 

  Zuiger en scharnier invetten     W, wanneer 
nodig 

  Reinigen     W, wanneer 
nodig 

 Kogelkraan Visuele controle      

  Aantrekmomenten      

  Controleren op lekkage      

  Hydr. Aansluitingen op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

  Gangbaarheid controleren      

 Veiligheids-  Visuele controle      

 ventielen aan Aantrekmomenten      

 de hydrauli-
sche cilinder Controleren op lekkage      

  Hydr. Aansluitpunten op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

  
Instelwaarde     , wanneer 

nodig 
  Functie test      

 Regel- 
ventielen 

Visuele controle      

  Aantrekmomenten      

  Controleren op lekkage      

  Hydr. Aansluitpunten op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

 Kabel- / slang 
trommel 

Visuele controle I     

 Aantrekmomenten    I  

 Controleren op lekkage I     

 Hydr. Aansluitingen op be- 
vestiging en lekkage contr. 

   I  

 Voorspanning intrekveer 
controleren 

   I  

 Energie doorvoer ketting reinigen    W W, wanneer 
nodig 

  Slijtage van energie doorvoer 
ketting controleren 

   I  

 Hydraulische Visuele controle      

 slangen en Aantrekmomenten      

 leidingen Controleren op lekkage      

  Hydr. Aansluitpunten op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

  Slangen in telescoop contr.      

  Hydr. Slangen vervangen     W, 6 jaarlijks 

 Hydraulische- Visuele controle      

 tank Bevestigingspunten contr.      

  Controleren op lekkage      

  Hydr. Aansluitingen op be- 
vestiging en lekkage contr. 

     

  Hydr. Oliestand controleren      

  Hydr. Olie filterelement 
reinigen/vervangen 

   W W, eerste keer 
na 
50  tot. 300 uur 



9 Onderhoud  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-hoogwerker TB 270.3 9-29 
 

   Interval Opmerking 
 Component Te verrichten handelingen 

d 300h 600
h 

j 
 

  
Hydr. Olie vervangen 

    W, na 3000 
uur, minstens 
elke 6 jaar 

  
Gebruikte hydr. Olie testen 

    , na 3000 h, 
minstens elke 
6 jaar 

  Elektrische installatie      

 Nood-uit- Visuele controle      

 schakelaar E-aansluitingen op bevestig- 
ing en beschadigingen contr. 

     

  Functie test      

 Signaalgevers Functietest      

  Waarneembaarheid      

 Eindschake- Visuele controle      

 laars Bevestiging controleren      

  E-aansluitingen op bevestig- 
ing en beschadigingen contr. 

     

  Mechanische onderdelen reinigen     W, wanneer 
nodig 

  Functie test      

 Benaderings- Visuele controle      

 schakelaar Aantrek momenten controleren      

  E-aansluitingen op bevestiging en 
beschadigingen contr. 

     

  Reinigen     W, wanneer 
nodig 

  Functie test      

 Draai hoek 
opnemer Visuele controle      

  Aantrek momenten controleren      

  E-aansluitingen op bevestig- 
ing en beschadigingen contr. 

     

  Reinigen     W, wanneer 
nodig 

  Functie test      

 hoekopnemer  Visuele controle      

  Aantrek momenten controleren      

  E-aansluitingen op bevestig- 
ing en beschadigingen contr. 

     

  Reinigen     W, wanneer 
nodig 

  Functie test      

 Magneetven- Visuele controle      

 tielstekker Aantrek momenten controleren      

  E-aansluitingen op bevesti- 
ging en beschadigingen contr. 

     

 Bekabeling Visuele controle      

  Aantrek momenten controleren      

  E-aansluitingen op bevestig- 
ing en beschadigingen contr. 

     

 Bedienings- Visuele controle      

 plaatsen Aantrek momenten controleren      
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   Interval Opmerking 
 Component Te verrichten handelingen 

d 300h 600
h 

j 
 

  E-aansluitingen op bevestig- 
ing en beschadigingen contr. 

     

  Controle en waarschuwings- 
lampen controleren 

     

  Stuurhendels en harmonica 
rubbers controleren 

     

  Drukknoppen controleren      

  Functie controle van de 
bedieningselementen 

     

 Computerbe- Visuele controle      

 sturing Aantrek momenten controleren      

  Knoopcel batterijen vervangen     Elke 6 jaar 
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9.4.2 Keuringen door deskundigen 

 
De inhoud van de keuringen en wie bevoegd is welke keuringen uit te 
voeren is in deze handleiding vastgelegd. 
De bevindingen van de keurmeester moeten in een keuringsrapport 
zijn vastgelegd en in het hoogwerkerdossier opgenomen en 
ondertekend worden. Eventuele gebreken moeten door de bediener 
van de Ruthmann hoogwerker of zijn opdrachtgever schriftelijk 
bevestigd worden en voor de eerstvolgende inzet worden hersteld. 
De herstelwerkzaamheden van de gebreken moeten schriftelijk in het 
hoogwerkerdossier opgenomen worden. 

9.4.2.1 Regelmatige keuring 

 
De Ruthmann hoogwerker moet na de eerste ingebruikname na 
periodes van Max. een jaar door deskundigen gekeurd worden. De 
verdere aanwijzingen staan in het hoogwerker dossier van de 
hoogwerker. 

9.4.2.2 Buitengewone keuringen 

 
De Ruthmann hoogwerker inclusief het voertuig moet na 
veranderingen van de constructie en na ingrijpende reparaties aan de 
dragende delen voor ingebruikname door een vakbekwaam iemand 
gekeurd worden. Verdere aanwijzingen zie het hoogwerkerdossier 
van de hoogwerker. 
 

9.4.3 Controlewerkzaamheden die door het bedienend personeel 
uitgevoerd moeten worden 

 
Voor ingebruikname van de hoogwerker moet het bedienend 
personeel de "dagelijkse controle" doornemen. Het gaat hier om 
visuele controles en functietoets, die zeer belangrijk zijn om de 
veiligheid te waarborgen en er zeker van te zijn dat deze intact zijn. 
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9.4.4 Reiniging en onderhoud 

 
Vakkundige verzorging en regelmatige reiniging (bijv.om de 2-3 
weken) verlengen de levensduur van de Ruthmann hoogwerker. 
Sterke luchtvervuiling, zouthoudende lucht (bijv. aan de kust) en 
andere klimatologische invloeden benodigde een intensievere 
verzorging van de hoogwerker. In het bijzonder na contact met 
strooimiddelen (bijv. strooizout in de winter) zou de Ruthmann 
hoogwerker gereinigd moeten worden, omdat daardoor eventueel de 
lak kan beschadigen en de onderdelen kunnen corroderen. De 
hoogwerker mag van buiten alleen met water en in de handel 
verkrijgbare voertuig reinigingsmiddelen gewassen worden. 
schuurmiddel, oplossingsmiddelen, terpentine, koutreiniger of 
wasbenzine enz. zijn niet toegestaan. 
 

 

 

Bij het kopen en gebruiken van reiniging en 
onderhoudsmiddelen moet men op de milieuvriendelijkheid 
letten. Afval op de verantwoorde manier verwerken en 
afvoeren. De Ruthmann hoogwerker mag alleen op daarvoor 
geschikte wasplaatsen gereinigd worden. 

 
 

 

GEVAAR  !!! 

Reinigingsmiddelen en onderhoudsmiddelen kunnen 

schadelijk voor de gezondheid zijn! 

Reinigingsmiddelen en onderhoudsmiddelen moeten 

altijd, in het bijzonder voor kinderen, veilig bewaard 

worden. 

 
Voor het reinigen van de hoogwerker met water of stoom 
(hogedrukreiniger) of andere reinigingsmiddelen alle openingen 
afdekken hetzij dichtplakken, omdat er uit zekerheid en/of 
functieredenen geen water, stoom of reinigingsmiddel binnendringen 
mag. Kwetsbaar zijn schakelkasten, sensoren (eindschakelaars, 
naderingschakelaars, enz.) en ventielen. 
 

 

 

LET OP! 

Elektrische bouwelementen, schakelkasten enz. mogen 

ook van buiten niet met een hogedrukreiniger gereinigd 

worden! Voor het reinigen zachte lappen, spons of 

gelijksoortige materialen gebruiken! 



9 Onderhoud  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-hoogwerker TB 270.3 9-33 
 

Bij het gebruiken van een hogedrukreiniger zijn de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant met betrekking op de spuitdruk 
en sproeiafstand op te volgen.  
 

 

 

Aanwijzing! 

 Vogeluitwerpselen, insecten, hars, teer en vetvlekken 

moeten direct en grondig afgewassen worden, omdat 

ze bestanddelen bevatten, die lakwerk en 

kunststofdelen kunnen beschadigen. Na 

boomsnoeiwerkzaamheden moet het zaagsel meteen 

verwijderd worden. 

 Bewegende delen dienen direct schoongemaakt te 

worden. 

 Tijdens het wassen moeten directe zonnestralen 

vermeden worden. 

 De water of stoom straal niet op de volgende 

onderdelen van de Ruthmann hoogwerker richten: 
  

 

 elektrische onderdelen,  

 elektrische leidingen, 

 hydraulische onderdelen, 

 hydraulische leidingen, 

 isolatoren, 

 sluitkappen bijv: 

* sluiting hydraulische tank, 

     * enz., 

 lageringen, 

* afdichtingen, 

     * deurrubbers, 

     * afdichting van de  

     * besturingskast, 

     * zuigerafdichtringen, 

     * enz., 

 reminrichting. 
   

 
Lakwerk 
Alleen met zuur en oplosmiddelvrije reinigings en conserveringsmiddelen 
behandelen. Bij verbleekte lak kan de oppervlakte met een in de handel 
verkrijgbaar polijstmiddel gepoetst worden. Hierbij moet men de 
aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen. 
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Autopolijstmiddel resten moet men op milieuvriendelijke 
wijze afvoeren. 
 

 
 Kunststof onderdelen.(bijv. lageringen, grote arm opvang, 

werkgondel Met een vochtige doek en water reinigen. Is dat 
niet voldoende, dan mogen alleen geschikte 
oplossingsmiddelvrije reinigings en onderhoudsmiddelen 
gebruikt worden. 

 
 Aluminium wanden en afdekkingen. Met water en 

eventueel toegevoegd neutraal reinigingsmiddel afborstelen. 
 
 Deurafdichtingen. 
 Deur afdichtingen van de schakelkasten met talkpoeder 
 Inpolderen. 
 
 In resp. uit uittrekkettingen. 

Bij sterke vervuiling is een toereikende smering niet meer 
gewaarborgd. Het reinigen van de kettingen mag alleen met 
dieselolie, petroleum en wasbenzine enz. gebeuren. 
Agressieve, bijtende chloorhoudende stoffen mogen niet met de 
kettingen in aanraking komen. Niet met de hogedrukreiniger op 
de kettingen spuiten. 

   
 

 

Aanwijzing! 

Bij het reinigen van de kettingen met o.a. 

paraffinehoudende reinigingsmiddelen is ten opzichte 

van andere onderdelen en gelakte oppervlakten 

voorzichtigheid geboden. 

 
Na het reinigen van de kettingen is het smeren en conserveren 
nodig. 

 
 

 

 
Restanten van reinigingsmiddelen resp. gebruikte 
reiningsdoeken op milieuvriendelijke wijze afvoeren. 
. 

 
Na het reinigen, in het bijzonder met de hogedrukspuit, moeten de 
glijvlakken weer dun ingevet worden. De hoogwerker moet te allen 
tijde nadat deze in aanraking is geweest met agressieve stoffen of 
chemische middelen, opnieuw geheel geconserveerd (beschermd) 
worden. Resten van reinigingsmiddelen resp. gebruikte poetslappen, 
dienen op milieuvriendelijke wijze verwijderd te worden. 
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9.4.5 Opmerkingen met betrekking tot Inspectie en 
onderhoudswerkzaamheden 

 

9.4.5.1 Verlichting 

 

 

De controle en het onderhoud van de verlichting van het 
voertuig gebeurt volgens de gebruiks- en 
onderhoudsaanwijzing van de voertuigfabrikant. 

 
 De complete verlichtingsinstallatie, richtingaanwijzer, remlicht  

en zwaailichten dagelijks op functie en zuiverheid controleren, 
eventueel reinigen. 

 Defecte lampen moeten direct gerepareerd worden. 
 

9.4.5.2 Hoogwerker compleet 

 
De complete hoogwerkeropbouw, zowel hoogwerkerchassis,  
steunen, telescoop arm, werkgondel, moet met betrekking tot 
 status en zuiverheid, 
 scheuren, 
 vervormingen/beschadigingen, 
 lakwerk/verf, 
 corrosie, 
 leesbaarheid van de tekstaanduidingen, 
 de bewegingsvrijheid van de mechanische en  

hydraulische onderdelen zowel de elektrische  
leidingen, 

 bevestigingen en zekeringen van verwijderbare verbindingen, 
 enz. 
gecontroleerd worden. 
Lakschade, zoals bijv. krassen, schrammen of steenslag moet 
meteen behandeld worden, voordat corrosie toeslaat. Bij corrosie aan 
dragende delen moet de KWAK hoogwerker service dienst 
geraadpleegd worden. Worden beschadigingen van de hoogwerker 
zoals ongevalschade, enz. - zichtbaar door lakschade en deuken - 
vastgesteld, dan is een inspectie door een vakkundig iemand 
noodzakelijk. Gebreken moeten voor de eerst volgende 
ingebruikname of vervolg van het werk gerepareerd worden. 
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9.4.5.3 Lageringen en boutborgingen 

 
 Lageringen en asborgingen zijn op 
 - toestand en vervuiling, 
 - slijtage, scheuren en beschadigingen, 
 - gangbaarheid van de lagering, 
 - bevestiging van de boutverbinding van de asborging 
   te controleren. 
Bij het loslopen van asborgingen moet de oorzaak vastgesteld 
worden en het defect verholpen worden. Wij bevelen aan, reparaties 
van defecte lageringen en asborgingen door de KWAK hoogwerker 
service dienst uit te laten voeren. 
 
 Lageringen van buiten reinigen. Geen hogedrukreiniger en/of  
 chemisch reinigingsmiddel gebruiken. 
 
 DU-as-lageringen bij voorgeschreven smeerpunt (smeernippel)  
 volgens onderhoudslijst afsmeren. 
  
 DU-as-lageringen zonder smeernippel aan de  
 afscheiding/contactvlakken met olie bevochtigen. 

9.4.5.4 Lageringen met kunststof bussen 

 
 Visuele controle wat betreft de vervuiling, montage, scheuren en 

beschadigingen. 
 

 Kunststof bussen moeten vet- en olievrij zijn niet smeren. 
 

 Kunststof bussen moeten vrij van lak zijn, niet overspuiten of 
schilderen. 
 

 Lageringen van buiten regelmatig reinigen (bijv. met een doek). 
Geen hogedrukreiniger of chemische middelen gebruiken! 
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9.4.5.5 Steunen 

 
 Inspectie zie "hoogwerker kompleet". Verdere beproevingen: 

- gangbaarheid zuigerstang en cilinder bewegingen  
- slijtage van de zuigerstang, glijvlakken, enz. 
- boutverbindingen op moment natrekken 

 
 

 

 Telescoop-glijvlakken van de steunarm (2) reinigen. Volgens 
onderhoudslijst de glijvlakken invetten. Steunarm (2) horizontaal 
uitschuiven en de overeenkomstige glijvlakken (G) en glijder met 
hulp van bijv. een kwast dun invetten. Aansluitend de steunarm 
meermaals horizontaal in- en uitschuiven om een betere verdeling 
van het vet te bereiken. Dit eventueel herhalen.  

 Kogelvoet (steunschotel) via smeernippel (3) smeren. 
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9.4.5.6 Toren 

 
 Inspectie zie "hoogwerker kompleet". Verdere beproevingen: 

 
- Bewegingsvrijheid van de energiedoorvoerketting  
  Vreemde voorwerper meteen verwijderen. 
- Vervuiling, beschadigingen en slijtage van geleiders. 
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9.4.5.7 Telescooparm 

 Inspectie zie "hoogwerker kompleet". Verdere controle punten: 
 

 Geen geluidsvorming in de telescoop. 
 Gangbaarheid van de intrekkettingen, uittrekkabels, 

omkeerrollen en bekabelingsdoorvoer. 
 Vervuiling, beschadiging en slijtage van telescoopgeleiding, 

glijvlakken, intrekkettingen en uittrekkabels, omkeerrollen, 
kabelgeleidingen enz. 

 Voorspanning van de uittrekkettingen en intrekkabels. Beide, 
telkens tot het systeem (intrek „E“ resp. uittrek „A“) 
behorende kettingen resp. kabels moeten bij benadering de 
gelijke kracht opnemen. (E1.1 = E1.2 en E2.1 = E2.2 en E3.1 = 
E3.2 / A1.1 = A1.2 en A2.1 = A2.2 en A3.1 = A3.2) 

 Slijtagelengte van de intrekkettingen. Uitrekking van de 
kabels. Doorsnedevermindering van de uitrekkabels is een 
teken van uitrekking. In doorsnede verminderde kabels, al is 
het maar een klein stukje, moet vervangen worden.  

 Intrekkettingen op oppervlakteroest, schakelroest, stijfheid 
van de schakels, verdraaide - , losse resp. gebroken 
kettingpennen, gebroken lassen controleren. Als de 
kettingen beschadigd zijn, moeten de kettingen vervangen 
worden. 

 Uittrekkabels op oppervlakteroest, gebroken draden in 
kabeltrossen en juiste plaats in de geperste staalfitting 
controleren. Vertonen de kabels uitwendige slijtage, moet 
men rekening houden met snellere slijtage van de kabels. Bij 
beschadigingen aan de kabels moeten de kabels vervangen 
worden. 

 Bevestigingen van de uittrekkettingen en intrekkabels 
controleren. 

 
De in de telescoop liggende uittrekkettingen moeten met bijv. een 
endoscoop gecontroleerd worden. De inspectie met een endoscoop 
is mogelijk zonder het demonteren van onderdelen.. De 
uittrekkettingen en kabelrollen kunnen door inspectieluiken („I“) aan 
de telescoopkop (links en rechts) gecontroleerd worden. Aanvullend 
kan men bij het controleren van de kabels ook de bezems aan de 
telescoopkop demonteren. 
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 De telescoopdelen van de telescooparm worden door glijders 
geleidt Om een zo min mogelijke slijtage en glijweerstand te 
hebben, is smering van de telescoopvlakken volgens onderhouds-
lijst (of na inzet eerder) een vereiste. 

 

 
 
     De telescoop om te smeren zo ver mogelijk uitschuiven en de 

glijvlakken („G“) dun, met bijv. een radiatorkwast insmeren. 
 

 

 

Aanwijzing 

Niet te veel smeren, om zo een vetophoping in de 
telescoop te voorkomen. 

 
 

 Uittrekkabels volgens onderhoudslijst smeren. Hiervoor 
inspectieluik („I1“ tot „I3“) aan de telescoopkop (links en rechts) 
losschroeven. Aanvullend kunnen ook de bezems aan de 
telescoopkop gedemonteerd worden. Zolang zich op de kabel een 
toerijkende vetfilm bevind, is het nasmeren niet nodig. Het 
smeermiddel moet dun vloeibaar zijn, waardoor het goed tussen 
de kabelstrengen indringen kan. Tijdens het smeren de telescoop 
in- resp. uitschuiven. Kabels niet te veel smeren. 
 

 

 

Aanwijzing! 

De kunststof glijlagers niet met vet of olie smeren! 
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 Intrekkettingen volgens onderhoudslijst smeren. aan de ketting 

mag geen vuil kleven. Voor een goede smering moet bij elke 
onderhoudsbeurt een toerijkende hoeveelheid smeerstof tussen de 
kettinggeleiders en schakels gebracht worden. 
 

 Spanning van intrekkettingen en uittrekkabels bij een grote 
doorhang nastellen. 

 
 

 

 

Let op! 

Een te hoge voorspanning kan voor verstoring van de 

werking leiden. Men moet er op letten, dat de 

telescoop door het naspannen zich verstart.. 

 
 Bij horizontale telescooparm en onbelaste werkgondel de 

telescoop zo ver mogelijk uitschuiven. 
 Telescoop een klein stukje inschuiven. 
 Kabeldoorhang van de uittrekkabels controleren. 
 Zo nodig uittrekkettingen naspannen. 

 

 

 Uittrekkabels met de instelschroeven (A1.1, 1.2; A2.1, 2.2 bzw. 
A3.1, 3.2) naspannen. Er moet in ieder geval een toerijkende 
kabel doorhang aanwezig blijven. Tijdens het naspannen op 
gelijkmatige afstand van de telescoopkoppen letten.  



9 Onderhoud  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-hoogwerker TB 270.3 9-42 
 

 De beide uittrekkabels moeten gelijkmatig gespannen 
worden, zodat ze tijdens het gebruik ook gelijke krachten 
opnemen. Zoals altijd moet de stand van de houder (WA1; 
WA2 resp.. WA3)  de eventuele kabelspaninrichting loodrecht 
op de beide kabels verdelen. De moeren van de 
instelschroeven moeten volledig recht op de houder liggen 
en mogen in geen geval kantelen. 

 Door het naspannen van de uittrekkabels worden gelijktijdig 
ook de intrekkettingen gespannen. Men moet erop letten, dat 
de intrekkettingen niet overbelast worden. Zoals altijd moet 
de stand van de houder (WE1; WE2 bzw. WE3)  de eventuele 
kettingspaninrichting loodrecht op de beide kettingen 
verdelen. De moeren van de instelschroeven (E1.1, 1.2; E2.1, 2.2 
bzw. E3.1, 3.2)  moeten volledig recht op de houder liggen en 
mogen in geen geval kantelen. 

Wij bevelen aan i.v.m. de benodigde vakkennis, het naspannen 
van de kettingen en kabels door Kwak hoogwerkers uit te laten 
voeren. 

 Na een inlooptijd de intrekkettingen en de uittrekkabels 
controleren. Telescoop meerdere malen in- en uitschuiven en 
de functionaliteit controleren. In ingeschoven toestand moet 
een kleine afstand tussen de telescoopkoppen blijven. 

 
 

 Wij bevelen aan na 10 jaar de uittrekkabels te vervangen. Er 
mogen dan alleen originele Ruthmann kabels gebruikt worden. 
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9.4.5.8 Telescoopopvang 

 
  

De opvang van de telescoop 
reinigen. Pin (1) controleren op 
beschadigingen en slijtage en met 
behulp van de smeernippel (2) 
overeenkomstig het interval uit de 
onderhoudslijst smeren. 
 

 
 

9.4.5.9 Werkgondel 

 

 Inspectie zie"hoogwerker kompleet". Verdere controles: 
 

- Bodem op slijtage, beschadiging en grip /standzekerheid 
- Voldoende hoogte van de gondelvoetrand 
- Stabiliteit en hoogte van de gondelwand 
- Instap op slijtage, beschadiging en veiligheid  
  van de treden 
- Deur op functie / beweegbaarheid testen, 
- Houders van de veiligheidsgordels, trapkoorden en ogen op    
  slijtage, beschadiging en bevestiging controleren. 
- Werkgondel op scheuren controleren 

 
 

 

Gevaar 

Het verder gebruiken van houders, 

veiligheidskoorden en veiligheidsgordels na een 

ongeval is zeer gevaarlijk, omdat onderdelen, 

bijv. verankeringen, koorden, gordels beschadigd 

kunnen zijn en daarmee onvoldoende 

bescherming gewaarborgd is. De complete 

houders incl. koorden voor veiligheidsgordels 

moeten na een ongeval vervangen worden. We 

adviseren u deze werkzaamheden door de KWAK 

hoogwerker Servicedienst uit te laten voeren. 

Eveneens raden wij aan ook de 

veiligheidsgordels te vervangen. 
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9.4.5.10 Hydraulische installatie 

 
 Vrije ruimte voor de beweeglijkheid van hydraulische cilinders, 

in het bijzonder ingebouwde hydraulische cilinders testen. 
Vreemde voorwerpen die de bewegingsruimte beperken dienen 
te worden verwijderd. 

 Bevestigingen van bouwcomponenten testen. Leiding en  
Slang aansluitingen op bevestiging controleren. 

 Leiding en slangbevestigingen op beschadigingen zoals 
knikken, scheuren, poreuze oppervlakten of corrosie testen. 

 Dichtheid testen. 
 Dichtheid van de veiligheidsventielen aan de 

hydraulische cilinders met de toelaatbare belasting 
volgens ZH1/490 testen: 
  * steunen uitschuiven, 
  * telescooparm heffen 
  * telescoop uitschuiven. 
Hoogwerker in die positie laten staan. Na een tijdsduur 
van 5 minuten mogen er geen veranderingen zijn 
opgetreden. Treed er een standverandering op, dan 
moet de oorzaak vastgesteld worden en het defect 
direct opgelost worden!  

 Hydraulische cilinders en schraap ringen op dichtheid en  
beschadigingen testen. 

 Oppervlakte van de zuigerstang van de hydraulische cilinder op  
beschadigingen testen. 

 Gangbaarheid van de kogelkraan, door meerdere malen te  
bedienen, testen. 



9 Onderhoud  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-hoogwerker TB 270.3 9-45 
 

9.4.5.11  Zwenkaandrijving 
 
 

 

Let op! 

Het reinigen van de zwenkinrichting mag niet met hoge 

drukspuit gebeuren. 

 

 Inspectie zie "hoogwerker kompleet". Verdere beproevingen: 
 

- Kantel speling van de kogeldraaiverbinding. 
- Draai speling tussen draaikrans en zwenkmachine tandwiel. 

 
 

 

Let op! 

Als de opbouw overschreden is moet het gebruik van de 

hoogwerker uitgesteld worden en de zwenkinrichting 

vervangen worden. 

 
 

 Zwenkaandrijving volgens onderhoudslijst invetten, eerst de  
    loopbaan (1.1) de kogeldraaiverbinding (1) met smeernippel (2)  
    en (3) invetten 

 
 

 

 

1. Kogeldrraaiverbinding 
1.1 Loopbaan 

2. Smeernippel 
3. Smeernippel 

 
 
 
 



9 Onderhoud  
   
 

 

BA.DEU.16-30046-07-21-FTA-jr Ruthmann-hoogwerker TB 270.3 9-46 
 

 
 
 

 

Gevaar ! 
Tijdens de zwenkbeweging van de telescooparm mag er 

niemand zich in de buurt van de gevarenzone bij de 

draaitoren bevinden 

 
 

De loopbaan (1.1) van de kogeldraaiverbinding (1) wordt met de 
smeernippel (2 en 3) afgemeerd. De smeernippels zijn via de 
onderkant van het grondraam te bereiken. Gedurende 180 graden 
dient men smeernippel (2) in te vetten, daarna terug zwenken en 
tegelijk smeernippel (3) invetten. 
Door het zwenken van de toren (draaikrans) wordt het smeervet beter 
verdeeld, als men een nieuwe laag vet uit de draaikrans ziet komen is 
dit voldoende. Daarna dient men smeernippels (4 en 5) in te vetten, 
en tegelijk de toren weer laten draaien hierdoor komt er vet op het 
tandrad (1.2) 

 
 Buitendraaivertanding (1) van de 

kogeldraaiverbinding en rondsel (2) 
van de zwenkaandrijving volgens 
onderhoudslijst afsmeren. 
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9.4.5.12 Hydraulische pomp 

 
 Hydraulische pomp op normale loopgeluiden en vibraties 

controleren 
- Flensverbindingen op bevestiging controleren 
- Op dichtheid controleren. 
Bij het optreden van buitengewone geluiden of vibraties moet 
de oorzaak vastgesteld worden en het defect verholpen 
worden. 

 
. 

9.4.5.13 Handpomp 

 
  Functietoets van de handpomp volgens 

inspectielijst. 

 Handpomp door meermaals bedienen 
gangbaar houden. 

 

 
 

9.4.5.14 Veiligheid en magneetventielen 

 
 Instelwaarden van de ventielen controleren. 
 Instelwaarden mogen alleen door de fabrikant en door de 

fabrikant geautoriseerde: KWAK hoogwerker service dienst, 
veranderd worden. 

 Zonodig reinigen. Geen hogedrukreiniger en chemische  
reinigingsmiddelen gebruiken. 
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9.4.5.15                Zwenkaandrijving 

 
 

 

 Aandrijving “G“ 
1. Olie vulontluchting 
2. Oliestand schroef met 

pijlstok 
3. Olie aftapplug 

(Magneetplug) 

 Rem “B“ 
4. Aansluiting Hydr. syst. 

 

 Hydraulische motor “M“ 
5. Aansluiting Hydr. syst  

 
 
 
 Oliestand van de zwenkaandrijving controleren. 

- Alleen bij stilstaande zwenkaandrijving controleren. 
- Voor meting de olie vul/ontluchtingsstopt (2) met een sleutel    
  verwijderen. Met een schone doek de oliepijlstok afvegen en    
  weer terugplaatsen. Nogmaals uitnemen en de oliestand  
  aflezen. De oliestand in de zwenkmotor moet tussen de beide  
  markeringen max./min. van de pijlstok liggen. Zonodig olie  
  bijvullen. Aansluitend de oliestandschroef (2) weer  
  terugplaatsen en vastzetten. 

 
 Functie van de rem "B" (lamellenrem) van de zwenkaandrijving  

testen. 
 
 Oliewissel van de zwenkaandrijving volgens de onderhoudslijst 

uitvoeren. Om een representatief olie monster te verkrijgen is het 
doelmatig de olie op bedrijfstemperatuur te vervangen.  

- Olie van de zwenkaandrijving via de olie-uitgang (3) in een  
  daarvoor geschikte bak opvangen. Om een sneller uitlopen  
  van de olie te bereiken kan de olie vul(1)/ ontluchtingsstop  
  (2) eruit geschroefd worden. Bij lage omgevingstemperatuur  
  moet met een verwarmt, gedeeltelijke nieuwe olie gespoeld  
  worden, zodat afvoer van mogelijk vervuiling in de olie plaats  
  kan vinden. 

- De magnetische olie aftapplug (3) van de zwenkaandrijving   bij 
elke oliewissel op aanhangende metaaldelen controleren.  Er 
mogen geen vreemde metaaldelen aan zitten, anders   moet de 
KWAK hoogwerker service dienst geraadpleegd   worden.  

- Aansluitend olie aftapplug (3) weer inschroeven en nieuwe   
olie  door de vulopening (1) bijvullen tot deze uit de controle   er 
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uit loopt. 
- Na het bijvullen de olie vul/ontluchtingsstop inschroeven en de 

zwenkaandrijving een korte tijd laten lopen  (hoogwerker 
zwenken) om eventuele lucht in het systeem daaruit te 
verwijderen. Aansluitend het oliepeil nogmaals controleren en 
eventueel aanvullen.  

 
 Het is aan te bevelen, de afdichtingen te vervangen, wanneer er 

delen gedemonteerd worden. 
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9.4.5.16 Hydraulische slangen 

 
 Geleiding van de hydraulische slangen, en de energieleidingen in 

de grote arm, controleren en zonodig repareren. 
 

 Hydraulische slang/ leidingen ondergaan een bepaald 
verouderingsproces bijvoorbeeld invloed van het licht, 
temperaturen, bewegingsruimte en impulsfrequenties, die de 
gebruiksduur van de hydraulische slangen beïnvloedt. Leeftijd 
van de slangen controleren, wij adviseren de slangen na 6 jaar te 
vervangen. Er mogen alleen originele Ruthmann hydraulische 
slangen gebruikt worden. De slagen zijn voorzien van een 
kenmerk. Hetzij door een opdruk hetzij door een sticker 

 

 Kenmerking door 

  Typeplaatje 

 

  
 1.  Slangomhulsel 

2.  Slang 
3.  Kenmerk van de fabrikant 
4.  Productiejaar 
5.  Productiemaand 
6.  Max. dynamische bedrijfsdruk (in bar) 

 
 

 

Gevaar! 

Ongevalgevaar door fout aangesloten hydraulische 

slangen! 

Hydraulische aansluitingen mogen in geen geval 

verwisseld worden.  

Het moet zeker gesteld worden dat vervangen of 

losgehaalde slangen weer aan de daarbij behorende 

aansluitingen aangesloten worden. 
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 Om een verwisseling van de aansluitingen te voorkomen zijn de 
slangen waar bij de slanguiteinden niet gelijktijdig zichtbaar zijn in 
overeenstemming met gekenmerkt. De bijbehorende 
aansluitpunten hebben hetzelfde kenmerk als de hydraulische 
slang. Het kenmerk op de hydraulische slangen en bij de 
aansluitpunten mag niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden. 
Korte hydraulische slangen waarvan beide uiteinden gelijktijdig 
zichtbaar zijn, hebben niet het hierboven genoemde kenmerk. 

 
  

 Kenmerking door 

 

 
 1.  Slangomhulsel 

2.  Slang 
3.  Leiding (voorbeeld) 
4a. Kenmerk (Bijv.. „1.2“) hydraulische leiding 
4b. Kenmerk (Bijv.. „1.2“) het aansluitpunt (Bijv..leiding)  
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9.4.5.17 Hydraulische tank 

 
 

 

Let op! 

Hydraulische olietank voor het uitnemen van de olie 

langere tijd rustig laten staan.  

Tankdeksel niet langer dan nodig open laten. Tank na 

uitnamen meteen weer sluiten. 

 
 

 
 1. Terugloopfilter  

2. Oliepeilstok 
3. Manometer 
4. Olie aftapplug 

5. Zuigleiding hydr. Pomp I 
6. Zuigleiding hydr. Pomp II 
7. Zuigleiding 2e aandrijving 

(speciaal luitvoering) 
8. Aansluiting retourleiding. 
9. Blindstop 

 
 Hydraulische oliestand controleren. 

- Ruthmann hoogwerker in ruststand. 
- Hoogwerker buiten bedrijf, motor uit. 
- Vulstand middels oliepeilstok (2) controleren. 
  De oliestand moet bij een waterpas staand  
  voertuig gemeten worden, omdat anders de  
  oliepeilstok niet de ware oliestand aangeeft. 
  De oliestand moet zich tussen de bovenste en de  
  onderste markeringsstreep om de peilstok (2)  
  bevinden. 
- Indien nodig olie volgens smeerplaatslijst  
  bijvullen. 

 
 Hydraulische olietank zonodig reinigen. Geen hogedrukreiger 

of chemische reinigingsmiddelen gebruiken. 
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 Hydraulische olie wisselen volgens onderhoudslijst. Bij elke 
oliewissel ook het terugloop filter vervangen. 

- Voorzorgsmaatregelen treffen zodat geen vervuiling 
  in de tank komt, de buitenkant en de directe omgeving 
  van de tank reinigen. 
- Oude olie in een daarvoor bedoelde bak opvangen. 
- Het vullen van de tank met hydraulische olie via  
  een voorgeschakeld filteraggregaat 
- Oude olie uit het hydraulische systeem verwijderen 
  Oliestand in de tank controleren. Hydraulische olie  
  via een voorgeschakeld filteraggregaat in de tank 
  bijvullen. 

 
 Hydraulische olie terugloop-filterelement volgens onderhoudslijst 

vervangen. 
  

- Filterdeksel (1) openen en 
  en met afdichtring(2) wegnemen. 
- Filterelement (3) door lichte 
  draai en trekbewegingen naar 
  boven uit de filtertop (4)  
  nemen. 
- Filtertop (4) met o-ring (5)  
  uitnemen en met dieselolie of 
  wasbenzine reinigen. 
- Filterelement (3) vervangen. 
- Beschadigde afdichtingen ver- 
  vangen. 
- De inbouw van de filtertop en 
  het filterelement geschiedt in 
  omgekeerde volgorde. 
- Beluchtingfilter (6) na het 
  wegklappen van de beugel  
  afnemen en vervangen. 

 

- De inbouw van het beluchting filter (6) geschiedt in  
omgekeerde  
  volgorde. 
- Filterdeksel (1) met de hand vastschroeven. 
  (Aantrekmoment 15Nm) 
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9.4.5.18 Elektrische installatie 

 
 Bevestigingen van de apparatuur en componenten controleren. 

 
 

 

LET OP   ! 
 
Aansluitstekkers van de printplaat mogen alleen 

afgenomen worden, wanneer de bedrijfsspanning 

uitgeschakeld is (spanningsvrij). De bedrijfsspanning 

mag alleen aangeschakeld worden, wanneer alle 

stekkers van de printplaat weer aangesloten zijn. Op de 

uitgangen mag niet van "buiten" een spanning 

aangesloten worden. 

 
 Zekeringen controleren of ze vast zitten en op functie testen. 
 Schakelkasten op dichtheid en ophoping van condenswater  

controleren. 
 Functiekontrole van de NOOD-UIT schakelaar en  

veiligheidsvoorzieningen. Het bedienen van de NOOD-UIT  
schakelaar moet het stilzetten van de elektrische aansturing van de  
hoogwerkerbewegingen tot gevolg hebben. 

 Controleren van de 
- Nood uit schakelaars 
- Stekkerverbindingen, 
- Druk en lichtknoppen, 
- Besturingshendels en kunststof manchetten, 
- Eindschakelaars, 
- Benaderingsschakelaars, 

 - Draaihoekopnemer, 
- Magneetventiel stekkers 

     op zuiverheid, vochtigheid en mechanische zowel elektrische    
     functie. 
 Vuil, stofophopingen, ijs / sneeuw enz. van eindschakelaars en  

benaderingsschakelaars verwijderen. 
 Bedieningsinrichtingen en onderdelen reinigen. 
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LET OP  ! 
 
Om beschadigingen van bedieningselementen, 

magneetventielen, schakelkasten, eindschakelaars, 

benaderingsschakelaars, accu, enz. te vermijden, bij het 

reinigen, ook van buiten, geen hogedrukreiniger en geen 

chemische reinigingsmiddelen gebruiken. Voor het 

reinigen zachte lappen, spons of gelijksoortige 

materialen gebruiken! Men moet er op letten, dat er geen 

water in het apparaat terecht komt! Accu alleen met 

opgeschroefde afsluitstop reinigen. 

 
 
 Mechaniek van eindschakelaars gangbaar houden. 
 Kabels op schade van isolatie en contaktcorrosie  

controleren. 

9.4.5.19  Accu’s 

 
 Vulstand van de accu controleren. 
 Laadtoestand van de accu controleren. 
 Accu zonodig reinigen. Accupolen schoon houden. Accu 

zonodig laden (niet snelladen). De capaciteit van een accu 
wordt minder met een dalende temperatuur. Een sterk 
onderkoelde accu levert slechts een fractie van zijn normale 
prestatie. Der halve in de wintermaanden vaker bijladen. 

 
 

 

 GEVAAR  !!! 
Accuzuur is sterk bijtend! Accu niet kantelen. Uit de 

ontluchtingsopeningen kan zuur lekken. Tijdens het 

laden ontstaat een hoogexplosief knalgas! Vuur, 

vonken, open licht en roken is verboden. 

Oogbescherming en handschoenen dragen. Accuzuur 

mag niet met de ogen, handen, de kleding en met de 

voertuiglak in aanraking komen. Bij oogcontact meteen 

met koud water uitspoelen. Aansluitend direct een arts 

raadplegen. Accuzuur op de handen of kleding meteen 

met zeepsop neutraliseren en met veel water spoelen. 

Zonodig een arts raadplegen. Bij het inslikken van 

accuzuur meteen een arts raadplegen! 

 

Wij adviseren de printplaat accu’s na 6 jaar te vervangen. Vervanging 
is na 8 jaar absoluut noodzakelijk. 
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LET OP  ! 
 
Om vonkvorming aan de polen van de accu te 

voorkomen, mag aan de accu geen onder spanning 

staande kabel aan en afgesloten worden. Voor het 

opladen van de accu, moet de minkabel van de accu 

afgeklemd worden.  

 
 

 

Aanwijzingen van de accu leverancier moeten opgevolgd 
worden. 

 
 

 

Poetslappen moeten op milieuvriendelijke wijze afgevoerd 
worden. Op grond van milieutechnische verantwoorde 
verwerking van de afvalstoffen en de noodzakelijke 
vakkennis bevelen wij aan, het verwisselen van de accu of 
het accuzuur door de KWAK hoogwerker service dienst uit te 
laten voeren. 
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9.5 Reparatie 
 
Voor grotere reparatiewerkzaamheden is het reinigen van de 
hoogwerker noodzakelijk.  
 
Op grond van de noodzakelijke vakkennis, gereedschappen en 
kennis omtrent afvalverwerking, bevelen wij aan, 
reparatiewerkzaamheden door de KWAK hoogwerker service dienst 
uit te laten voeren. 
 

9.5.1 Herstellen van lak / verf 

 
 

 

GEVAAR   !!! 
 
Werkzaamheden aan de lak mogen alleen onder 

voorgeschreven veiligheidsvoorschriften uitgevoerd 

worden omdat er eventueel oplosmiddelen vrij kunnen 

komen. Geen spuitbussen in het voertuig bewaren. 

Brandgevaar! 

 
Kleine lakschades, zoals krassen, schrammen of steenslag moeten 
meteen met lak (lakstift of spuitbus) bijgewerkt worden, voordat 
corrosie ontstaat. Als er delen gecorrodeerd zijn, moeten deze 
grondig en volledig ontdaan worden van de corrosieaantasting en 
aansluitend vakkundig hersteld worden. Bij corrosie aan dragende 
delen moet de KWAK hoogwerker service dienst geraadpleegd 
worden. 

 
 

 

 
Lak/ verfresten moeten op milieuvriendelijke wijze worden 
verwerkt/ afgevoerd.  
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9.5.2 Vervangen van onderdelen 

 
Met bouten gemonteerde onderdelen, moeten bij het vervangen 
ervan beslist met bouten van dezelfde maat en kwaliteitsklasse 
teruggemonteerd worden. Bouten met borgmiddel en zelfborgende 
moeren moeten na elke demontage vervangen worden. Alle 
boutoppervlakten moeten vlak, verf, zuur, vuil, en roestvrij zijn. Met 
loctite geborgde boutverbindingen moeten weer vakkundig met loctite 
geborgd worden. Voor werkzaamheden met loctite moet het EG-
zekerheidsblad in acht genomen worden. Aantrek momenten van 
bouten, zie hoofdstuk 9.2. 
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10 Optie 

 
 

10.1 Onderlegplaten met uitsparing 
 
De onderlegplaten bestaan uit kunststof. De onderzijde is voorzien 
van rubber. Dit verminderd de beschadigingen aan de ondergrond en 
verhoogt de weerstand tegen wegglijden. Door de aan de bovenzijde 
aangebrachte uitsparing van de onderlegplaat wordt een voldoende 
weerstand tegen wegglijden behaald. Aan de onderlegplaat 
aangebrachte handvatten verlicht de handbaarheid van de plaat. 
 
 Men moet ook bij het gebruik van onderlegplaten acht nemen op 

het veranderen van de weerstand tegen wegglijden op grond van 
bijv. weersveranderingen, zoals in de winter door sneeuw en ijs of 
vochtigheid bij regen en / of mist. Hierdoor kan de weerstand 
tegen wegglijden verminderen. 

 De onderlegplaten moeten onbeschadigd en vrij van ijs, olie, vet 
en andere smeerstoffen zijn. 

 De algemene aanwijzing betreft de toelaatbare vlaktedruk moet in 
acht genomen worden. Veranderingen wat betreft de toelaatbare 
vlaktedruk op grond van weersinvloeden moeten in acht genomen 
worden. 

 Het stapelen van meerdere onderlegplaten onder de steunschotel 
is verboden!  

 Men moet er in ieder geval zeker van zijn dat de steunschotel 
tijdens het afstempelen zich binnen de uitsparing van de 
stempelplaat blijft bevinden. 

 De onderlegplaat mag niet door overschrijding van de toelaatbare 
vlaktedruk van de ondergrond, eenzijdig in de grond gedrukt 
worden. Daardoor kan de onderlegplaat zo schuin komen, dat de 
steun eraf kan glijden, of de steun beschadigd raakt. 

.                                   - Omvalgevaar! - 
 Het bedienende personeel is voor het zekere opstellen van de 

hoogwerker verantwoordelijk. Bij het gebruik van onderlegplaten 
vervalt de zorgvuldigheid van het bedienende personeel niet. 

 In elk geval moeten er gepaste maatregelen genomen worden om 
het wegglijden van de hoogwerker tegen te gaan. 
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10.1.1  Gebruik 

 
De onderlegplaten met uitsparing naar boven en zo mogelijk zo vlak 
mogelijk op de ondergrond neerleggen. Daarbij moet de uitsparing zo 
gepositioneerd worden, dat de steunschotels na het afstempelen zich 
in ieder geval zo goed mogelijk in het midden van de uitsparing 
bevinden. Het schuiven van de steunschotel op de onderlegplaat 
tijdens het afstempelen moet in gaten gehouden worden. 
 
 

10.1.2 Reiniging en verzorging 

 
Om de onderlegplaten te reinigen alleen geschikte oplossingsvrije 
reinigings- en verzorgingsmiddelen gebruiken. Beschadigde 
onderlegplaten  vervangen. 
 


