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RUTHMANNSTEIGER® T 230

meer informatie op: www.ruthmann.de/t230en

RUTHMANNHOOGWERKER T 230
Een hoogwerker voor alle situaties!

  23 meter werkhoogte
  350 kg draagvermogen
  18,10 meter zijdelingse reikwijdte bij 

350 kg draagvermogen
  185˚ draaihoek van de kleine arm
  Horizontaal / verticaal afstempeling
  Optioneel rechte steunen afstempeling 

binnen voertuigprofiel
  Toegestane scheefstand 5˚
  Voldoende gewichtsreserve bij chassis 

met 7,49 t
  Alu werkgondel 1,70 x 0,86 meter
  Optioneel kunststof werkgondel voor 

dubbele isolatie mogelijk
  Werkgondel zwenkbaar 2x 90˚
  Transportlengte ≥ 7,85 meter
  Informatie en diagnose display ook in 

de werkgondel
  Korte wielbasis ≥ 3,60 meter
  En nog veel meer.



STEIGER® T 230

xx,xxx t

De nieuwe RUTHMANN Hoogwerker T 230 
is een echt multi-talent.
Zowel voor hoogwerker-verhuurbedrijven, 
gemeentes, boomverzorgingsbedrijven, 
schoonmaakbedrijven en schildersbedrijven. 
Met een werkhoogte van 23 meter en een 
totaal zijdelings bereik van 18,10 meter 
en een werkgondel met draagvermogen 
van 350 kg voert deze hoogwerker al uw 
werkopdrachten vol overtuiging uit.

Verder is een belangrijk criterium van deze 
T 230 het optimale gewichtsreserve in 
combinatie met een 7,5 tons chassis, ten 
behoeve van bijvoorbeeld een kastopbouw 
voor gereedschap en materialen.

De toegestane scheefstand tot 5˚ draagt 
zeker bij tot het dagelijks, naar tevredenheid 
inzetten van deze hoogwerker. Elektronisch 
bestuurd, garandeert ze ook bij de moeilijkste 
opstellocaties, bijvoorbeeld op hellingen, de 
veilige inzetbaarheid van de hoogwerker. 
De nieuwe werkgondel geometrie, welke 
een aanzienlijke vermeerdering van 
het werkgondel oppervlakte met zich 
meebrengt, alsmede het bedieningspaneel 
met geïntegreerde boordcomputer – het 
RUTHMANN informatie & diagnosesysteem 
– bieden echte voordelen in het dagelijks 
gebruik. Doordat de werkgondel aan de 
achterzijde van de hoogwerker is gebouwd, 
zijn werkobjecten vooral snel en gemakkelijk 
te bereiken.

De afmeting van de werkgondel van  
1,70 x 0,86 meter, biedt voldoende ruimte 
voor een collega bediener en werkmateriaal. 
Ook bij een grote werkgondellast waarborgt 

de T 230 het maximale aan stabiliteit en 
veiligheid.

Verder is deze hoogwerker standaard uitgerust 
met opstelautomaat en transportstand-
functie. Met een paar handelingen is de 
hoogwerker snel in basisopstelling en naar 
de gewenste werkpositie te manoeuvreren. 
Tevens kan de hoogwerker T 230 na het 
uitvoeren van het werken op hoogte, middels 
het indrukken van 1 functietoets weer terug 
in transportstand gebracht worden.

De horizontaal-verticaal afstempeling is 
met een paar eenvoudige handelingen te 
bedienen. Met deze T 230 kan probleemloos 
gewerkt worden op smalle wegen en nauwe 
opstel-locaties door middel van de variabele 
afstempelmogelijkheden: a) binnen het 
voertuigprofiel of; b) eenzijdig afstempelen 
of; c) volledig uitstempelen. Daarbij stelt 
de hoogwerker automatisch de maximaal 
haalbare prestaties ter beschikking, gesteld 
binnen de veiligheidsgrenzen.

Met de 2 x 90˚ zwenkbare werkgondel en 
een draaihoek van de kleine arm van 185˚ 
kan ook op moeilijk bereikbare plaatsen op 
een enorme manoeuvreerbaarheid gerekend 
worden; bijvoorbeeld bij het inzetten in de 
boomverzorging.

En wanneer het in de grote stad, waar 
het hectisch kan zijn, met veel verkeer, en 
daardoor smal om te manoeuvreren wordt, 
komt de korte wielbasis van het chassis van 
slechts ≥ 3,60 meter bijzonder tot zijn recht, 
waardoor gerust ook de smalste bochten 
genomen kunnen worden.

Truckhoogwerkers zijn door hun flexibiliteit 
en meervoudige functionaliteit voor een 
breed spectrum aan inzetmogelijkheden 
geschikt. Het type RUTHMANN Hoogwerker 
T 230 past precies in dat segment.

Vraag ons per e-mail, of telefonisch, of per 
fax om nadere informatie. Wij zijn graag 
bereid u te informeren over de prestaties van 
onze beproefde RUTHMANN-hoogwerkers 
en om de voordelen toe te lichten! 

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

RUTHMANNSTEIGER® T 230

Werkhoogte 23,00 m Transportlengte ≥ 7,85 m

Vloerhoogte 21,00 m
Toegestane 
scheefstand

5°

Zijdelings 
bereik

18,10 m GVW ≥ 7.490 kg

 Werkgondel 
oppervlak

1,70 x 
0,86 m

Zwenkbereik 500°

Werkgondel 
draagvermogen

350 kg
Oprichthoek van 

de
185°

Doorrijhoogte 
≥ 3,56 m
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