
 Inhoudsopgave    
   
 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb RUTHMANN-Hoogwerker TB290  
 

 
 

 
Gebruiks- en 

Instruktiehandleiding 
 
 
 

RUTHMANN-Hoogwerker  

 

 

 

 

Type TB290 

Bouwnummer  31313 

  

 

 

 

Ruthmann GmbH & Co. KG 
Postfach 12 63 

D-48705 Gescher-Hochmoor 
Tel.: +49 (0) 28 63 - 2 04-0 

Telefax: +49 (0) 28 63 - 2 04-2 12 
e-mail: info@ruthmann.de 

http://www.ruthmann.de  



0 Algemeen  
   
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb RUTHMANN-Hoogwerker TB290 1 
 

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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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 290 

 Bouwnummer 31313 

 Voertuig type MB 314 CDI / 3665 Euro 6 

 Chassis nummer WDB9061331N763962 
 
 

2.1.1 Afmetingen en gewichten van het totale voertuig 
 

 

 

 Totale lengte(Lges) in transportstand ca. 7,73 m 

 Doorrij hoogte(Bh) in transportstand ca. 3,04 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. 3,04 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) 

1400 kg 

 Toelaatbare achteras belasting 2250 kg 

 Eigengewicht 

Brandstoftank 

ca. 3310 kg 

45 Liter 

 

 
 

 

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. 28,60 m 

 Vloerhoogte  Max. ca. 26,60 m 

 Max. rijkwijdte Ca. 16,20 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. 7° 

Breedte: Ca. 8° 

 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: 32 kN 
voor rechts: 32 kN 
achter links: 25 kN 
achter rechts: 25 kN 

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

 
 

 

Let op! 

Wij bevelen aan de Ruthmann hoogwerker TB290 altijd 

met geschikte onderlegplaten op te stellen!  

 

2.1.2.3 Grote arm 

 Grote arm 5-voudige telescoop hefarm 

 Telescoop uitschuifbereik ca. 17,52 m (synchroon) 

 Oprichthoek ca. 83° 

  
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 

 

 

Geen 

 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. 1100 / 
1300 / 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 84 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 
rekening te houden met andere geluidsbronnen op de werkplek. 
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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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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). 
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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. 
 



3 Beschrijving van de   
 Ruthmann-Hoogwerker 
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb Ruthmann hoogwerker TB290 3-13 
 

 
 
 

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. 
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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. 
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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. 

 20 
 

Druk toets → Drukken, aan- en uitzetten van de  
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”schijnwerper” 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 
 

 

   
 



4 Bedieningselementen en  

 aanwijzingen 
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb Ruthmann-Hoogwerker TB 290 4-8 
 

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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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). 
 



5 Ingebruikname  
   
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb Ruthmann-Hoogwerker TB290 5-6 
 

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. 

 

 



6 Bediening  
   
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb Ruthmann-Hoogwerker TB 290 6-1 
 

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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6.3 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. 
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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 



6 Bediening  
   
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb Ruthmann-Hoogwerker TB 290 6-8 
 

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. 
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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! 
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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. 



6 Bediening  
   
 

 

BA.NED.18-31313-08-31-FTA-gb Ruthmann-Hoogwerker TB 290 6-30 
 

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. 
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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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