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meer informatie op: www.ruthmann.de/t170en

 17 m Werkhoogte 

 12 m Reikwijdte

  Diverse voertuigtypes ≥ 7,49 t 
GVW

 2-voudig telescoopsysteem

 2 x 85° zwenkbare werkgondel

 Werkgondel wisselsysteem 

  Kleine arm met een oprichthoek 
van 185° 

 Korte transportlengte 7,48 m

  Draagvermogen van 350 kg in de 
werkgondel 

  Modern “Cockpit” bedienings-
paneel

RUTHMANNSTEIGER® T 170

Compacte categorie op 7,49 t chassis



STEIGER® T 170

xx,xxx t

All pictures in 
cooperation 
with Movie 
Park Germany!

Als gemeente, energieverzorger, vakspe-
cialistisch bedrijf of verhuurder, zijn er 
hoogwerkers nodig die zo breed mogelijk 
inzetbaar kunnen zijn. 
Onze nieuwe RUTHMANN truckhoogwerker  
T 170, opgebouwd op 7,49 t chassis is 
daarvoor eenvoudigweg ideaal.
Met een totale voertuiglengte van 7,48 m, 
hoogte van 3,46 m en 3,6 m wielbasis, is 
deze T 170 bijzonder compact qua afme-
tingen. Het kenmerkt zich met een werk-
hoogte van
17 meter en een reikwijdte van 12 meter, en 
een divers werkbereik.
Deze eigenschappen gekoppeld aan de 
185° beweegbare jib, kleine arm, biedt een 
maximum aan mogelijkheden en beweeglijk-
heid/wendbaarheid op de werkplek.
De indrukwekkende 350 kg draagvermo-
gen in de werkgondel is een aanvullend 
voordeel.
Een breed spectrum aan optionele uitrusting 
zoals opbergplekken voor gereedschap en 
materiaal, beschermkappen, LED markeer-
lichten, alu platform openingen, werkgon-
del beschermranden etc., is mogelijk zonder 
dat de GVW wordt overschreden.
De vier hydraulische verticale steunen, welke 
direct gemonteerd zijn aan de hoogwerker-
constructie bieden de nodige stabiliteit.

Op elke werkplek is afstempeling binnen 
het voertuigprofiel mogelijk.
De steunen kunnen individueel of gelijktij-
dig uit-/of ingeschoven worden.
Over het algemeen geldt, wanneer er 
genoeg ruimte is voor het voertuig, dat de 
hoogwerker het werk uitvoeren. Dit type 
afstempeling is ideaal bij werkomstandighe-
den met veel verkeersdrukte.
Dit houdt in voor opdrachten zoals het 
werken aan straatverlichting, onderhoud, 
en boomsnoeiwerkzaamheden. De auto-
matische afstempeling en de toegestane 5° 

scheefstand zijn standaard voorzieningen 
op deze hoogwerker.
De nieuwe werkgondel op deze T 170 is een 
uitstekende werkplek.
De werkgondel heeft een groot draagver-
mogen van 350 kg, en kan ook uitgerust 
worden met een uitwisselbaar werkgondel-
systeem. Afhankelijk van het soort project 
kan gekozen worden voor de alu-werk-
gondel (1,70 x 0,86m) of andere optionele 
werkgondeltypes. Dit omvat de extra brede 
werkgondel (2,1 x 0,86m), de smalle booms-
noeigondel, of de kunststof werkgondel. 
De kunststof werkgondel en de standaard 
isolatie van telescoop tot chassis betekent 
dat gewerkt kan worden bij omstandighe-
den tot 1000V.
De telescoop, 
2-delig telescoo-
parm systeem en jib, 
zijn vervaardigd van 
hoogwaardig fijnkor-
relig staal.

Ten opzichte van 
andere types in de 
T-bouwserie van 
Ruthmann, zijn de jib 
en de werkgondel-
console geoptimali-
seerd om te voldoen 
aan de specifieke 
behoefte van energie 
voorzieningsbedir-
jven, gemeentes, en 
vakwerkbedrijven. 
Het nieuwe en ultra-
moderne controle-
paneel in de werk-
gondel – bekend als 
Cockpit – biedt verder 
veiligheid en ergono-
mische voordelen. 

Daarbij komt ook nog dat de T 170 geschikt 
is voor opbouw op Euro 6 voertuigen, en 
kan gebouwd worden op verschillende 
chassis van diverse voertuigmerken, inclusief 
MAN, Mercedes Benz, Volvo en DAF. 

Neem contact met ons op via telefoon, fax 
of email. Wij informeren u graag omtrent het 
complete productaanbod van RUTHMANN 
en tonen u het profijt en de voordelen.
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RUTHMANNSTEIGER® T 170

Werkhoogte 17,00 m
Transportlengte 

≥ 7,48 m

Vloerhoogte 15,00 m
Toegestane 
scheefstand

5°

Zijdelings 
bereik

12,00 m GVW ≥ 7.490 kg

 Werkgondel 
oppervlak

1,70 x 
0,86 m

Zwenkbereik 540°

Werkgondel 
draagvermogen

350 kg
Wielbasis
chassis ≥ 3,60 m

Doorrijhoogte ≥ 3,46 m Rijbewijs C1

Alle gegevens in meter. Alle maten en gewichten zijn ca. waarden en zijn gebaseerd 
op de standaard uitvoering. Technische wijzigingen voorbehouden. STEIGER®, 
GELENKSTEIGER®, RÜSSEL® en CARGOLOADER® zijn gedeponeerde handelsmerken van  
RUTHMANN GmbH & Co. KG.

Kwak Hoogwerker Centrum BV
Postbus 224 – 1270AE Huizen – NEDERLAND
Tel: +31 (0)35 5242244 Fax: +31 (0)35 5269111
Internet: www.kwak.nl – Email: info@kwak.nl


