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Med enerett 

 Ruthmann GmbH & Co. KG, Gescher, 27.04.2017 

Bruks- og vedlikeholdsveiledningen er opphavsrettslig beskyttet. Den er 

utarbeidet med henblikk på operatør og brukere av RUTHMANNSTEIGER 

TB 290, fabrikasjonsnr. 30530. Det er ikke tillatt å kopiere eller reprodusere 

tekstutdrag, tegninger eller illustrasjoner unntatt når disse utelukkende skal 

brukes til interne formål, som opplæring eller instruksjoner i bruk av 

RUTHMANNSTEIGER TB 290, fabrikasjonsnr. 30530. Enhver form for re-

produksjon av bruks- og vedlikeholdsveiledningen må dessuten godkjennes 

skriftlig av oss. 
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Adresser til Ruthmann-verksteder 

1.  Ruthmann GmbH & Co. KG 

- Service - Telefon: +49 (0) 2863 204-0 

Von-Braun-Straße 4 Telefaks: +49 (0) 2863 204-213 

48712 Gescher  E-post: service@ruthmann.de 

Tyskland Internett: http://www.ruthmann.de 

Ledelse Telefon: +49 (0) 2863 204-390 

Service teknikk Telefon: +49 (0) 2863 204-270 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-276 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-278 

Reservedeler innland Telefon: +49 (0) 2863 204-274 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-279 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-337 

Service og 

reservedeler eksport Telefon: +49 (0) 2863 204-273 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-277 

Ruthmann-verksted Telefon: +49 (0) 2863 204-287 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-288 

 Telefon: +49 (0) 2863 204-272 

 Telefaks: +49 (0) 2863 204-213 

2.  Ruthmann-verksted 

Sandweg 4 Telefon: +49 (0) 33845 30684-0 

14822 Borkheide Telefaks: +49 (0) 33845 30684-629 

Tyskland 

3.  Ruthmann-verksted 

Glüsinger Straße 68 Telefon: +49 (0) 40 70385834-0 

21217 Seevetal-Meckelfeld Telefaks: +49 (0) 40 70385834-669 

Tyskland 

4.  Ruthmann-verksted 

Im Neugrund 10 Telefon: +49 (0) 6152 187587-0 

64521 Groß-Gerau Telefaks: +49 (0) 6152 187587-639 

Tyskland 

5.  Ruthmann-verksted 

Steinbeisstraße 13 Telefon: +49 (0) 7159 804708-0 

71272 Renningen Telefaks: +49 (0) 7159 804708-653 

Tyskland 

6.  Ruthmann-verksted 

Manchinger Straße 105 Telefon: +49 (0) 841 8814006-0 

85053 Ingolstadt Telefaks: +49 (0) 841 8814006-476 

Tyskland 

mailto:service@ruthmann.de
http://www.ruthmann.de/
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Adresser til internasjonale partnere 

Australia: 

NIFTY-LIFT 

- Kevin Power - 

42B Orchard Street 

Kilsyth, VIC, 3137 

AUSTRALIA 

 

Telefon: +61 3 9725 0077 

Telefaks: +61 3 9725 0044 

E-post: info@nifty-lift.com.au  

Internett: http://www.nifty-lift.com.au 

Belgia: 

HDW Belux nv 

- Mike Van den Bosch - 

Esperantolaan 12 B 

3300 TIENEN 

BELGIA 

 

Telefon: +32 471 08 41 65 

E-post: mike.van.den.bosch@hdwnl.com  

Internett: http://www.hdwnl.com/nl 

TIME BENELUX 

- Sven Seldeslachts - 

Keizerstraat 47 

3360 LOVENJOEL 

BELGIA 

 

Telefon: +32 16482848 

Telefaks: +32 16482858 

E-post: time-benelux@skynet.be 

Internett: http://www.versalift.be 

mailto:mike.van.den.bosch@hdwnl.com
http://www.hdwnl.com/nl
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Bulgaria: 

Bulaccess Ltd. 

- Sava Dimitrov - 

14 St. Munich 

1528 SOFIA 

BULGARIA 

 

Telefon: +359 297 32 798 

Telefaks: +359 297 32 380 

E-post: bulaccess@gmail.com 

Internett: http://www.bulaccess.bg 

Danmark: 

TIME International A/S 

Soendervang 3  

9640 FARSOE 

DANMARK 

 

Telefon: +45 98 63 24 33 

Telefaks: +45 98 63 24 83 

E-post: salg@time-danmark.dk 

Internett: http://www.time-danmark.dk 

Finland: 

Talhu Oy 

- Kai Kuusela (adm. dir.) - 

- Janne Niemi (salgssjef) - 

Petikontie 17 

01720 VANTAA 

FINLAND 

 

Telefon: +358 (10) 4249 400 

Mobil: +358 400305098 (Kai Kuusela)  

Mobil: +358 (50) 433 5655 (Janne Niemi) 

E-post: talhu@talhu.fi 

Internett: http://www.talhu.fi 
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Frankrike: 

RUTHMANN GmbH & Co. KG 

- Hubert Harpin - 

Von-Braun-Str. 4 

48712 GESCHER  

TYSKLAND 

 

Mobil: +33 68122 7135 

Telefaks: +49 2863 204-213 

E-post: hubert.harpin@ruthmann.de 

Internett: http://www.ruthmann.de/france 

RUTHMANN GmbH & Co. KG 

- Emmanuel Hogrel - 

Von-Braun-Str. 4 

48712 GESCHER  

TYSKLAND 

 

Telefaks: +49 2863 204-213 

E-post: emmanuel.hogrel@ruthmann.de 

Internett: http://www.ruthmann.de/france 

Hellas: 

HELMA A.E. 

- Yannis Tselikas - 

ATHINON AVE. 129 

10447 ATHEN 

HELLAS 

 

Telefon: +30 - 210 - 5152069 

Telefaks: +30 - 210 - 5152068 

E-post: helma@helma.gr 

Internett: http://www.helma.gr 

mailto:hubert.harpin@ruthmann.de
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Storbritannia: 

Access Sales International 

- Darren Sutton - 

Fen Farm / Fen Lane 

Grainthorpe Lincolshire LN11 7JY 

STORBRITANNIA 

 

Telefon: +44 - 871 - 8714284 

Telefaks: +44 - 871 - 8714285 

E-post: ds@asionline.co.uk 

Internett: http://www.asionline.co.uk 

India: 

Mtandt Group 

- Rakesh Modi - 

17/8, West Mada Church  

600 013 Chennai 

INDIA 

 

Telefon: +0091 98400 56935 

E-post: rm@mtandt.com 

Internett: http://www.mtandt.com 

Iran: 

Lajvar Co 

- Alireza Mehdinia - 

Lajvar Co. 7th km of Tehran Road, P.O. Box: 38135 

659 ARAK 

IRAN 

 

Telefon: +98 861 413 1111 

Telefaks: +98 861 413 1110 

E-post: info@lajvar.ir 

Internett: http://www.lajvar.ir 

mailto:rm@mtandt.com
http://www.mtandt.com/
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Italia: 

Tru.c.s. srl 

Via Puccini n.2 

40055 Villanova di Castenaso (BO) 

ITALIA 

 

Telefon: +39 051 780666 

Mobil: +39 331 1815900 

Telefaks: +39 051 781349 

E-post: pierluigi@trucs.it 

Internett: http://www.trucs.it 

Qatar: 

Obaikan Equipment & Services WLL 

- G. Venugopal - 

P.O. Box 4844 

Doha 

QATAR 

 

Telefon: +974 4458 1001 

  +974 4469 3451 

Telefaks: +974 4458 1122 

E-post: obaikan@obaikanes.com 

  venu@obaikanes.com 

Internett: http://www.obaikanes.com 

Libya: 

Nagel Baumaschinen Ulm GmbH 

- Gerhard Duckek - 

Daimlerstr. 44 

89079 Ulm 

TYSKLAND 

 

Telefon: +49 731 498 220 

Telefaks: +49 731 498 200 

E-post: info@nagel-gruppe.de 

Internett: http://www.nagel-gruppe.de 
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Luxembourg: 

Mercedes-Benz/Luxembourg S.A. 

- Peter Schorr - 

3, rue Nicolas Brosius 

3372 LEUDELANGE 

LUXEMBOURG 

 

Telefon: +352 26 37 26 348 

Mobil: +352 621 165 452 

Telefaks: +352 26 37 26 329 

Internett: http://www.mercedes-benz.lu 

Nederland: 

KWAK Hoogwerker Centrum 

- Guido van Gestel - 

Managing Director 

Kaap Hoornstroom 8 

1271 EL HUIZEN 

NEDERLAND 

 

Telefon: +31 35 52 42 244 

Telefaks: +31 35 52 69 111 

E-post: ruthmann@kwak.nl 

Internett: http://www. kwak.nl 

Norge: 

Brubakken AS 

- Jan T. Jenssen - 

Floodmyrveien 26 

3905 PORSGRUNN 

NORGE 

 

Telefon: +47 35 93 04 00 

Telefaks:  +47 35 93 04 01 

E-post: post@brubakken.no 

Internett: http://www.brubakken.no 
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Østerrike: 

Ruthmann GmbH 

- Bernhard Reinisch, ing. - 

Geschäftsführung 

Gewerbeparkstraße 3 

8143 DOBL bei Graz 

ØSTERRIKE 

 

Telefon: +43 (0) 31 36 / 55 3 50 

Mobil: +43 (0) 664 / 22 464 22 

Telefaks: +43 (0) 31 36 / 55 3 50 9 

E-post: info@ruthmann.at 

Internett: http://www.ruthmann.at 

Polen: 

Windex 

- Michal Bohowicz - 

ul. Towarowa 8 

89-620 Chojnice 

POLEN 

 

Telefon: +48 523 967720 

Mobil: +48 609 4464-03 

Telefaks: +48 523 967721 

E-post: michal.bohowicz@windex.pl 

Internett: http://www.windex.pl 

Romania: 

Industrial Access SA Romania 

Sos Giurgiului 48U 

BUCARESTI-JILAVA Ilfov 077120 

ROMANIA  

 

Telefon: +40 21 313 02 00 

Telefaks: +40 21 313 02 22 

E-post: office@industrialaccess.ro 

Internett: http://www.industrialaccess.ro  



 

 RUTHMANNSERVICE  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290  

 

Saudi-Arabia: 

Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company Limited 

- Azam Ahmed – 

P.O. Box 37 

Dammam 

SAUDI-ARABIA 

 

Telefon: +966 3 8571265 ext. 303 

Mobil: +966 503863563 

Telefaks: +966 3 8577139 

E-post: azamahmed@kanoosa.com 

Internett: http://www.kanoogroup.com 

Sverige: 

Brubakken AB 

Utmarksvägen 15 

802 91 GÄVLE 

SWEDEN 

 

Telefon: +46 26 12 47 00 

Telefaks: +46 26 12 47 43 

E-post: info@brubakken.se 

Internett: http://www.brubakken.no/sverige 

Sveits: 

Hubitec AG 

- Roger Wagner - 

Steinackerstrasse 57 

8302 Kloten 

SWITZERLAND 

 

Telefon: +41 (0) 43/255 42 00 

Telefaks: +41 (0) 43/255 42 09 

E-post: info@hubitec.ch 

Internett: http://www.hubitec.ch 
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Slovakia: 

KONNEX s.r.o. 

- Karol Kovác - 

Trstinska cesta 9 

917 07 TRNAVA 

SLOVAKIA 

 

Telefon: +421 - 33-533-37-07 

Telefaks: +421 - 33-533-37-07 

E-post: karol@konnex.sk 

E-post: info@konnex.sk 

Internett: http://www.konnex.sk 

Tsjekkia: 

KONNEX TRADE CZs.r.o. 

- Petr Nemecek - 

Urbanova str. 8  

158 00 PRAHA 5 

CZECH REPUBLIC 

 

Mobil: +420-722-915-177 

E-post: petr@konnextrade.cz 

Internett: http://www.konnextrade.cz 

Tyrkia: 

ACARLAR MAKINE 

- Serkan Acar - 

Anadolu Mah, Kuzey Yan Yol Cad. No.30  

Orhanlı Beldesi 34956 Tuzla – İstanbul 

TURKEY 

 

Telefon: +90 216 581 49 49 

Telefaks: +90 216 581 49 99 

E-post: serkanacar@acarlarmakine.com 

Internett: http://www.acarlarmakine.com 
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Ungarn: 

Powered Access Hungary Kft 

- Lászlo Kovács - 

Soroksári út 150 

1097 BUDAPEST 

UNGARN 

 

Telefon: +36 1 280 6911 

Telefaks: +36 1 280 7174 

E-post: powered@powered.hu 

Internett: http://www.powered.hu 

De forente arabiske emirater: 

Al Wasl Trading Group 

- MB Biju - 

Business Development Manager 

P.O. Box 47409 

Abu Dhabi 

DE FORENTE ARABISKE EMIRATER 

 

Telefon: +971 2 641 4441 

Telefaks: +971 2 641 4449 

E-post: estalwsl@eim.ae 

USA: 

Time Manufacturing 

- Greg DeJonghe - 

7601 Imperial Drive - P.O. Box 20368 

Waco, Texas 

USA 

 

Telefon: +1 254-399-2100 

E-post: gregd@timemfg.com 

Internett: http://www.timemfg.com 
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Kina: 

Shanghai Power Motion Co., Ltd. 

- Robin Liu - 

Unit 7H, Meihuan Building. 

No.107 Zhong Shan Nan Er Road 

SHANGHAI China200023 

FOLKEREPUBLIKKEN KINA 

 

Telefon: +86-21-64697373 

Telefaks: +86-21-33686637 

E-post: robinliu@powermotion.com.cn 

Internett: http://www.powermotion.com.cn 

Hangzhou Aichi Engineering Vehicles Co., Ltd. 

Add. 17, No. 5 Street 

Zheijang - Zip. Code 3100818 

FOLKEREPUBLIKKEN KINA 

 

Telefon: +86 571 86910567 

  +86 571 86851910 

E-post: fuwu@hzaichi.com 

Internett: http://www.hzaichi.com 
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0 Generell informasjon 

I dette kapitlet får du generell og juridisk informasjon. I tillegg inneholder det 

forklaringer til denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen og viktig informa-

sjon for deg som operatør av Ruthmann-Steiger TB 290. 
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0.1 Forord 

Bruks- og vedlikeholdsveiledningen for Ruthmann-Steiger TB 290 innehol-

der viktig informasjon om bruk og vedlikehold av Ruthmann-Steiger 

TB 290. Når det gjelder betjening og vedlikehold av chassiset, viser vi til 

chassisprodusentens bruks- og vedlikeholdsveiledning. Les nøye gjennom 

denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen. 

Informasjonen i disse dokumentene hjelper deg med å bruke Ruthmann-

Steiger TB 290 på en sikker, korrekt og økonomisk måte, unngå farer, re-

parasjonskostnader og driftsstans og få en driftssikker lift med lengre leve-

tid. 

Det er deres ansvar å sørge for at Ruthmann-Steiger TB 290 er sikker og 

klar til bruk ved å lese gjennom og ta hensyn til det som står i dokumente-

ne, og ved å følge instruksjonene våre og sørge for regelmessig ettersyn 

og vedlikehold. 

Prinsipielt gjelder følgende: 

Operatører eller brukere av Ruthmann-Steiger TB 290 er ansvarlig for at 

gjenstander, dyr og andre mennesker som befinner seg i liftens fareområ-

de, ikke kommer til skade. 

Alle skilt på Ruthmann-Steiger TB 290 må følges. 

Vi svarer gjerne på eventuelle spørsmål du måtte ha. Ring oss eller send 

oss en e-post eller faks. Oppgi alltid typebetegnelsen, TB 290, og fabrika-

sjonsnummeret, 30530, ved spørsmål, i korrespondanse og ved bestilling 

av reservedeler.  

Lykke til med arbeidet! 

Ruthmann GmbH & Co. KG 

Von-Braun-Straße 4 

48712 Gescher 

Tyskland 

Telefon: +49 (0) 2863 204-0 

Telefaks: +49 (0) 2863 204-212 

E-post: info@ruthmann.de 

Internett: www.ruthmann.de 

mailto:info@ruthmann.de
http://www.ruthmann.de/
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0.2 EU-samsvarserklæring 

 

 

(eksempel) 

Ruthmann-Steiger TB 290 med fabrikasjonsnr. 30530 gjøres tilgjengelig på 

markedet, dvs. er til salgs, med EU-samsvarserklæring og CE-merke. Ma-

skinen er designet og produsert på en måte som gjør at den per i dag opp-

fyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene ifølge EU-direktiv 

2006/42/EF (maskindirektivet) og EU-direktiv 2000/14/EF om støy fra utstyr 

til utendørs bruk. Grunnlaget for å implementere kravene som er angitt i 

samsvarserklæringen, har bl.a. vært de angitte standardene og den angitte 

prosedyren for samsvarsvurdering med bruk av intern produksjonskontroll. 

En signert gjenpart av EU-samsvarserklæringen med maskintype TB 290 

og maskinnr. 30530 er vedlagt leveransedokumentene. 
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0.2.1 Kvalitetsstyringssystem 

 

 

(eksempel) 

Kvalitetsstyringssystemet vårt danner grunnlaget for kvaliteten og sikkerhe-

ten til Ruthmann-Steiger. Utviklings- og produksjonsmetodene for Ruth-

mann-Steiger TB 290 og vedlikeholdsmetodene til Ruthmann-service er in-

tegrert i et sertifisert kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med NS-EN 

ISO 9001:2008. 

En oppdatert utgave av sertifikatet finnes under «Profil / Qualitätsmanage-

ment» på nettsiden vår, http://www.ruthmann.de. 

http://www.ruthmann.de/
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0.2.2 Ansvar for materialfeil 

For Ruthmann-Steiger TB 290 gjelder Orgalimes «generelle vilkår for leve-

ring av mekaniske, elektriske og elektroniske produkter» i den versjonen 

som var gyldig da kontrakten ble inngått, med mindre partene har avtalt 

skriftlig at avvikende vilkår skal gjelde. Orgalimes vilkår regulerer bl.a. også 

ansvarsbetingelsene for personskader og materielle skader på og med 

Ruthmann-Steiger TB 290. Ikke nøl med å kontakte RUTHMANN-service 

ved et eventuelt krav. 

0.2.3 Uautoriserte endringer/modifikasjoner 

Med EU-samsvarserklæringen og CE-merket bekrefter vi at Ruthmann-

Steiger TB 290 med fabrikasjonsnr. 30530 er i samsvar med maskindirekti-

vet idet den gjøres tilgjengelig på markedet for første gang. Uautoriserte 

endringer som gjøres i ettertid, f.eks.  

 at fastmonterte komponenter installeres på eller fjernes fra arbeids-

plattformen, med mindre dette er tillatt på grunnlag av denne bruks- 

og vedlikeholdsveiledningen 

 endringer på overbygget 

 at det monteres eller fjernes skap, tilhengerfester, lemmer, vinsjer 

(f.eks. bergings-/trekkvinsjer), lastekraner eller andre påbygg 

 endringer på chassiset 

 at chassisets nyttelast økes eller reduseres 

 at sikkerhetsutstyr kobles ut eller sikkerhetsventiler feiljusteres 

 elektrotekniske endringer, f.eks. på elektroniske komponenter, tilkob-

linger, kabler eller elektronisk utstyr 

 endringer i liftens funksjon eller ytelse 

 osv. 

kan føre til at maskinen ikke lenger oppfyller kravene i EU-direktivene, ang-

itt i den opprinnelige EU-samsvarserklæringen. Da blir operatørens «drifts-

tillatelse» ugyldig. Hvis f.eks. en uautorisert endring gjør at driften og/eller 

bruken av Ruthmann-Steiger TB 290 blir vesentlig påvirket eller sikkerhets-

nivået blir lavere, og/eller hvis dette medfører en vesentlig endring av liften 

fordi det oppstår en ny fare eller økt risiko som man må forebygge mot, så 

må endringen regnes som et påbygg av en ny maskin. Da må maskindirek-

tivets prosedyre for samsvarsvurdering gjennomgås på nytt. Den som utfø-

rer endringen, regnes som produsent og må oppfylle forpliktelsene etter 

maskindirektivet og andre relevante direktiver. Uautoriserte endringer 

som ikke er avklart med oss, fritar oss for ethvert ansvar. I henhold til 

retningslinjene for å implementere produktforskriftene i EUs «Blue Guide» 
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og tolkningsdokumentet fra det tyske arbeids- og sosialdepartementet 

(BMAS) blir utskifting av komponenter med f.eks. identiske originale reser-

vedeler ikke regnet som en vesentlig endring. 

Også chassiset er en del av Ruthmann-Steiger-maskinen. Ved endringer 

på chassiset er det altså ikke bare trafikkmessige hensyn som må tas; end-

ringer kan også ha innvirkning på Ruthmann-Steiger TB 290 som maskin. 

Det er dermed heller ikke tillatt å gjøre uautoriserte endringer på chassiset 

uten at disse gjennomgår en kontroll. Dette gjelder også reduksjon eller 

økning av nyttelasten, selv om produsenten ville kunne gi en (formell) tilla-

telse til dette basert på kjøretøytypen. Hvis nyttelasten økes, kan f.eks. sta-

biliseringsstøttene bli overbelastet. På grunn av den endrede vektfordeling-

en er det ikke lenger sikkert at Ruthmann-Steiger TB 290 er stabil. 

«Vesentlige endringer» eller «vesentlige reparasjoner» er ifølge 

DIN EN 280 alle endringer på hele eller deler av liften som påvirker stabili-

tet, styrke eller driftsmåte. Disse endringene krever forhånds-, konstruk-

sjons- og leveringskontroller i et omfang som står i forhold til endringene el-

ler reparasjonene. Det er ikke nødvendig å gjennomgå prosedyren for EU-

samsvarsvurdering på nytt ved utskifting av komponenter, verken ifølge 

EUs Blue Guide eller BMAS’ tolkningsdokument. Det utelukker imidlertid 

ikke at man utfører de ovennevnte kontrollene i henhold til DIN EN 280. 

Hvorvidt det er påkrevd å gjennomgå prosedyren for samsvarsvurdering på 

nytt når man endrer på liften ved å skifte ut deler eller tilføre nye kompo-

nenter, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler at dere bruker 

RUTHMANN-service til å teste og utføre endringer, også fordi de har den 

nødvendige ekspertisen. De kan også gjennomføre såkalte ekstraordinære 

kontroller når dette er lovpålagt. I Tyskland er dette regulert i den såkalte 

Betriebssicherheitsverordnung («driftssikkerhetsforskrift») § 14 Prüfen der 

Arbeitsmittel («kontroll av arbeidsutstyr»), avsn. 3. Følg tilsvarende norske 

forskrifter! 

0.2.3.1 Teletjeneste, registrering av driftsdata med fjernforespørsel eller 
GPS-lokalisering 

Ved ettermontering av utstyr som f.eks. muliggjør teletjenester, registrering 

av driftsdata med fjernforespørsel eller GPS-lokalisering av liften, er det vik-

tig at antennen til dette utstyret blir plassert utenfor styringsskapet (nød-

styring), slik at de elektroniske komponentene på liften fortsatt kan fungere 

feilfritt. Slikt utstyr er f.eks. «scombox» eller utstyr fra «m-tec». På disse 

enhetene er antennene integrert i selve kabinettet, og derfor må hele enhe-

ten monteres utenfor styringsskapet (nødstyring). For øvrig er det ikke mu-

lig å plassere dette utstyret i styringsskapet (nødstyring) på lift-
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fundamentet, ettersom skapet er av metall (skjerming). Kontakt 

RUTHMANN-service eller personer som er autorisert av oss når du skal 

ettermontere slikt utstyr, så får du hjelp av fagfolk med den nødvendige 

ekspertisen. 
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0.3 Bruks- og vedlikeholdsveiledningens tilgjengelighet 

Bruks- og vedlikeholdsveiledningene er en helhetlig del av Ruthmann-

Steiger TB 290, fabrikasjonsnr. 30530. De består av: 

 bruks- og vedlikeholdsveiledning for Ruthmann-Steiger TB 290, 

fabrikasjonsnr. 30530 

 chassisprodusentens bruks- og vedlikeholdsveiledning 

 ev. andre bruks- og vedlikeholdsveiledninger for ekstrautstyr 

Disse bruks- og vedlikeholdsveiledningene må alltid være tilgjengelige på 

liften, slik at brukerne kan slå opp i dem. De kan f.eks. ligge i førerhuset 

sammen med bildokumentene. Hvis du jobber sammen med andre med el-

ler på liften, så sørg for at også de andre får instruksjoner og gjør seg kjent 

med bruks- og vedlikeholdsveiledningene. Hvis liften selges, skal også dis-

se veiledningene følge med. 
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0.4 Bruks- og vedlikeholdsveiledningens innhold og opp-

bygning 

0.4.1 Generelt 

Bruks- og vedlikeholdsveiledningen henvender seg til operatøren/eieren av 

liften samt betjeningspersonale og vedlikeholdspersonale. Den er bare be-

regnet for Ruthmann-Steiger TB 290, fabrikasjonsnr. 30530, angitt på tittel-

bladet, og er ikke allmenngyldig. 

Bruks- og vedlikeholdsveiledningen er utarbeidet bl.a. på grunnlag av  

 Direktiv 2001/95/EF om generell produktsikkerhet 

 Direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet) og harmoniserte standarder 

basert på dette, f.eks. 

 DIN EN ISO 12100 om maskinsikkerhet 

 DIN EN 280 om vertikalt bevegelige arbeidsplattformer 

 gruppestandarden DIN EN 82079-1 om brukerinstruksjonsforberedel-

ser 

 regelverket og prinsippene til bransjeorganisasjonen Deutsche Ge-

setzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), f.eks.  

 DGUV-forskrift 100-500 - 2.10 om drift av lifter  

 DGUV-prinsipp 308-002 om kontroll av lifter 

 den «tekniske dokumentasjonen» for Ruthmann-Steiger TB 290. 

Bruks- og vedlikeholdsveiledningen inneholder informasjon som er nød-

vendig for å bruke liften på korrekt måte. Den tar for seg alle «livsfasene», 

som  

 driftsstart  

 normal drift (liftmodus)  

 nøddrift (nødsenking)  

 vedlikehold  

 avfallshåndtering 

Innholdet er delt inn i kapitler med forskjellige underpunkter. For å skape 

god oversikt og lesbarhet har vi brukt tabeller, nummerering, krysshenvis-

ninger og skrifttypen Arial. Illustrasjoner og grafiske framstillinger er også 

ment å bidra til at innholdet skal bli lettere å forstå. Disse inneholder som 

regel bare det vesentlige. Det kan forekomme forskjeller mellom illustrasjo-

nene/framstillingene her og Ruthmann-Steiger TB 290 slik den framstår når 

den blir levert. Dette kan skyldes ulike utstyrs- og chassiskonstellasjoner, 

men vil neppe ha betydning for hvordan liften håndteres. I topp- og bunn-

tekstene kan du finne tilleggsinformasjon. Toppteksten inneholder f.eks. 
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første overskriftsnivå for det aktuelle kapitlet. I bunnteksten står dokument-

nummeret, «BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem», lifttypen, «TB 290» og 

sidetallet, inndelt i kapittel- og sidenummer. Hvert kapittel begynner altså 

med side nr. 1. Disse opplysningene skal gjøre det lettere å finne fram til de 

riktige sidene. Hvis bruks- og vedlikeholdsveiledningen blir revidert, er det 

dermed enkelt å bytte ut et ark, særlig hvis man har den på løse ark i en 

mappe. Det er heller ikke nødvendig å bytte ut hele bruks- og vedlikeholds-

veiledningen hvis nye sider blir lagt til; man trenger bare å erstatte det ka-

pitlet som har blitt revidert. Med tanke på dette inneholder bruks- og vedli-

keholdsveiledningen et revideringsskjema. Bruks- og vedlikeholdsveiled-

ningen skal alltid betraktes som et enhetlig dokument. Et enkeltstående 

kapittel er ikke en fullstendig bruks- og vedlikeholdsveiledning. 

Personalets sikkerhet står i forgrunnen både i beskrivelsene av maskinfun-

ksjonene og i beskrivelsene av vedlikeholdsarbeidet. Før selve bruks- og 

vedlikeholdsveiledningen kommer et generelt kapittel med sikkerhetsinfor-

masjon. I de øvrige kapitlene er det angitt spesielle advarsler ved behov, 

særlig foran beskrivelsene av betjeningsprosedyrene i de enkelte livsfase-

ne. 

For å gjøre bruks- og vedlikeholdsveiledningen lettere å lese bruker vi 

mange steder ordet «lift» i stedet for merkenavnet «Ruthmann-Steiger 

TB 290» i løpende tekst. Navn på styringsenheter, betjeningselementer og 

indikatorer er skrevet med STORE BOKSTAVER for at de skal være lette å 

skille ut fra den løpende teksten. 

0.4.2 Forklaring til advarslene 

 
  !   FARE Angir en fare med høy risikograd. Alvorlige eller 

livstruende personskader vil oppstå hvis faren ikke 

unngås. 

 

 
 

  !   
ADVARSEL 

Angir en fare med middels risikograd. Alvorlige 

eller livstruende personskader vil kunne oppstå 

hvis faren ikke unngås.  

 
   !   

FORSIKTIG 
Angir en fare med middels risikograd. Lette til middels 

alvorlige personskader vil kunne oppstå hvis faren ikke 

unngås.  

 
 

MERK Angir en fare som kan føre til skader på maskinen og 

sette den ut av funksjon.  
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Signalordene er i samsvar med DIN EN 82079-1 og DIN ISO 3864-2. Sig-

nalordene FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG står foran et varselskilt som 

består av en likesidet trekant med et utropstegn i. 

Formell struktur i advarslene 

 SIGNALORD Faretype, farekilde og/eller fareårsak samt konsekven-

ser dersom faren ikke unngås 

 Forbud for å forhindre faren 

 … 

og/eller 

 tiltak for å avverge den 

 … 

  

0.4.3 Symbolforklaring 

 

 

Opplysninger, bl.a. om bruk av maskinen, som du bør være 

ekstra oppmerksom på 

 

 

 

Opplysninger om miljøfare 

 

 

 

Henvisninger til andre vedlikeholdskapitler/-instruksjoner 

0.4.4 Bruks- og vedlikeholdsveiledningens oppbygning 

Innholdet i bruks- og vedlikeholdsveiledningen er bygd opp på følgende 

måte: 

 Tittelblad 

Identifikasjon 

 «Original brukerveiledning» eller «Oversettelse av den originale 

brukerveiledningen»; i sistnevnte tilfelle er den originale brukervei-

ledningen tilføyd til oversettelsen. 

 Tittel: Bruks- og vedlikeholdsveiledning 
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 Merkenavn: RUTHMANNSTEIGER® 

 Maskinbetegnelse: Bilmontert lift 

 Maskintype: TB 290 

 Fabrikasjonsnr. 30530 

 Produsentens adresse: Ruthmann GmbH & Co. KG 

Von-Braun-Straße 4 

48712 Gescher 

Tyskland 

 Generell informasjon 

Generell informasjon 

 Formålet med bruks- og vedlikeholdsveiledningen 

 Forklaring av samsvarserklæringen og at den kan bli ugyldig hvis 

det foretas endringer som ikke er avklart med oss 

 Viktig informasjon til operatøren/eieren av Ruthmann-Steiger 

TB 290 om klargjøring, opplæring/innføring og vedlikehold 

 Forklaring av begreper som er brukt i bruks- og vedlikeholdsvei-

ledningen 

 Bruksområde og sikkerhetsinformasjon 

Informasjon om korrekt bruk, forutsigbar feil bruk og sikker bruk av 

Ruthmann-Steiger TB 290 Definisjon av bruksområdet. Forbudene un-

der forutsigbar feil bruk er satt opp punktvis, med en  som punktmar-

kør. Kapitlet inneholder også generell og spesiell sikkerhetsinformasjon 

som må leses og følges av alle som skal bruke liften. 

 

 

Advarsler som er knyttet til betjening og informerer om konk-

rete farer forbundet med betjeningsprosedyrer, finnes i eller 

foran beskrivelsen av betjeningstrinnene i de relevante kapit-

lene. 

 Tekniske spesifikasjoner 

Tekniske opplysninger om Ruthmann-Steiger TB 290 

 Beskrivelse 

Beskrivelser av enkelte komponenter, funksjons- og styrepunkter på 

Ruthmann-Steiger TB 290 

 Betjeningselementer og indikatorer 

Beskrivelse av nødstoppinnretningene og betjeningselementer som er 

relevante for brukerne, både ved normal drift og ved nøddrift (nød-

styringssystem). 
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 Oppstart 

Informasjon om klargjøring av Ruthmann-Steiger TB 290 og oppstillings-

stedet for at liften skal kunne tas i bruk på en sikker måte. I punktlister 

over betingelser, tiltak og kontroller som kreves for sikker drift, er  brukt 

som punktmarkør. Det gir punktlistene en slags «sjekkliste-karakter». 

 Betjening 

Betjening av Ruthmann-Steiger TB 290. Betjeningsprosedyrene står for 

det meste i tabeller. Krav er merket med  som punktmarkør. Dermed 

får også kravene en viss «sjekkliste-karakter». 

 Nødstyringssystem 

Betjening av Ruthmann-Steiger TB 290 ved nøddrift, f.eks. ved svikt i 

hoveddrivkraften, feil på elektronikk/elektriske komponenter osv. 

 Utbedring av funksjonsfeil 

Utbedring av problemer ved bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 (styrings-

tekniske problemer). Utbedring av feil. Ev. mulige betjeningsproblemer 

blir vist i tabeller, med angivelse av mulige årsaker og tilhørende løs-

ninger. Det blir forklart hva feilkoder i feilminnet betyr. 

 Vedlikehold 

Informasjon om hvordan man holder Ruthmann-Steiger TB 290 i ønsket 

stand og eventuelt gjenoppretter ønsket stand, og hvordan man fastslår 

og vurderer liftens faktiske tilstand. Vedlikeholdsdelen henvender seg 

både til betjeningspersonale (daglig ettersyn) og til vedlikeholdspersona-

le (fagfolk) som er ansvarlig for vedlikeholdet av liften. 

Her er det også informasjon om bl.a.  

 smøring 

 tiltrekkingsmomenter 

 sensorer 

 ettersyns - og vedlikeholdsintervaller 

 rengjøring 

 gjennomføring av ettersyn og vedlikeholdsarbeid 

 Ekstrautstyr 

Informasjon om ekstrautstyr som ikke er beskrevet i standarddelen av 

bruks- og vedlikeholdsveiledningen 

 Hydraulikkskjema 

Til bruk i forbindelse med vedlikeholdet av Ruthmann-Steiger TB 290 
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 Elektrisk dokumentasjon 

Kretsdiagrammer for det elektriske anlegget (tittelblad, ev. innholdsfor-

tegnelse, koblingsskjemaer, posisjonslister) på Ruthmann-Steiger 

TB 290. Til bruk i forbindelse med vedlikehold av Ruthmann-Steiger 

TB 290 

 Reservedeler 

Liste over alle originale reservedeler som kan leveres til Ruthmann-

Steiger TB 290 

 Vedlegg 

Arbeidsområder, sikkerhetsdatablad osv. 
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0.5 Informasjon til operatøren/eieren 

 

 

I tillegg til opplysningene du finner her, må du også ta hen-

syn til informasjonen i kapittel 1. 

0.5.1 Krav til klargjøring og bruk 

0.5.1.1 Generelle krav 

 Som operatør/eier må du sørge for at betjeningspersonalet har en lift 

som egner seg for forholdene på det aktuelle stedet og for det den skal 

brukes til. Helse og sikkerhet ved bruk må være ivaretatt i henhold til 

dagens tekniske standard. Bruksområdet må ligge innenfor det som er 

korrekt bruk av Ruthmann-Steiger TB 290. 

 Som operatør/eier må du supplere brukerveiledningen for Ruthmann-

Steiger TB 290 med retningslinjer for den aktuelle bruken av liften. Ret-

ningslinjene skal være basert på risikovurderingen for den aktuelle bru-

ken og nasjonale forskrifter (f.eks. om arbeidsvern). 

 Videre må du sørge for at betjeningspersonalet tar de nødvendige do-

kumentene til etterretning. 

 Bruk alltid fagfolk som har fått den nødvendige opplæringen. Betje-

ningspersonalet må ha fått uttrykkelig i oppdrag fra deg å betjene Ruth-

mann-Steiger TB 290. Oppdraget må være skriftlig. Personalets ansvar 

for betjening, ettersyn, vedlikehold og reparasjon må fastslås tydelig. 

 I tillegg må det utpekes en ansvarlig person for betjeningen av Ruth-

mann-Steiger TB 290. Den ansvarlige må gis myndighet til å avvise in-

strukser fra tredjeparter som går ut over sikkerheten. 

0.5.1.2 Regelverk om teknisk sikkerhet på arbeidsplassen 

Regelverkene om teknisk sikkerhet på arbeidsplassen fastslår minstekra-

vene og gjelder både for operatøren og foretaket. Regelverkene beskriver 

tiltak for sikkerhet på arbeidsplassen. De konkretiserer tekniske, organisa-

toriske og personlige vernetiltak for bruk og gir veiledning for utarbeiding av 

risikovurderinger. Det må fastslås hvilke regelverk som er relevante for bruk 

av liften. Som operatør/eier er du ansvarlig for å bestemme, gjennomføre 

og overholde egnede tiltak. 
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Nærmere informasjon om regelverk kan du f.eks. få fra 

 ansvarlige departementer, institusjoner eller foreninger for arbeids-

sikkerhet og arbeidsmedisin 

 International Powered Access Federation (IPAF)  

 utgivere av standarder  

 osv. 

 

 

 

Nasjonale regelverk skal følges dersom de angir vernetiltak 

som har et høyere sikkerhetsnivå enn det som er beskrevet i 

denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen. 

0.5.1.3 Risikovurdering 

Som operatør/eier må du utføre en risikovurdering i samsvar med gjelden-

de forskrifter for å dokumentere at Ruthmann-Steiger TB 290 er klargjort og 

kan brukes på en sikker måte. Samsvarserklæringen og CE-merket på lif-

ten fritar deg ikke fra å utføre risikovurderingen. Risikovurderingen skal om-

fatte både en kartlegging og vurdering av farene og tiltak for å avverge 

dem. Kartleggingen skal bl.a. identifisere farer som er direkte knyttet til bruk 

av liften når den er i drift, og farer som kan oppstå på arbeidsstedet på 

grunn av vekselvirkninger med andre maskiner, med arbeidsmaterialene el-

ler med omgivelsene. Iverksett nødvendige tekniske, organisatoriske og 

personlige vernetiltak for å forhindre slike farer. Dersom du som opera-

tør/eier får utført det nødvendige vedlikeholdsarbeidet på eget ansvar, må 

du i tillegg utarbeide en tilsvarende risikovurdering av vedlikeholdsarbeidet 

for å sikre at også det gjennomføres i henhold til dagens tekniske standard. 

Risikovurderingen skal utføres av personer som har den nødvendige fag-

kunnskapen. Kravet til fagkunnskap avhenger av hvilken type bruk det 

dreier seg om. Kunnskapen må holdes oppdatert f.eks. gjennom deltakelse 

på kurs, seminarer og videreutdanning. 

Du kan finne mer informasjon om risikovurdering i regelverkene som er om-

talt over. 

0.5.1.4 Bedriftsinterne retningslinjer 

Retningslinjene skal inneholde bedriftsinterne instrukser om driftsrelaterte 

prosedyrer og handlinger. Arbeidsprosedyrene med liften og sikkerhetsreg-

lene skal være beskrevet på en måte som er relevant for bruken av den. 

Sikkerhetsreglene blir da en oppsummering av vernetiltakene i den oven-
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nevnte risikovurderingen. Retningslinjene skal regulere arbeidstakerens at-

ferd knyttet til arbeidsplass og arbeidsoppgaver, i den hensikt å avverge 

ulykkes- og helsefare. 

Du kan finne mer informasjon om bedriftsinterne retningslinjer i de oven-

nevnte regelverkene om teknisk sikkerhet på arbeidsplassen. 

0.5.2 Opplæring/innføring 

Som operatør/eier plikter du å gi betjeningspersonalet opplæring og innfø-

ring i gjeldede lovbestemmelser og sikkerhetsforskrifter og i sikkerhetsut-

styret som finnes på Ruthmann-Steiger TB 290. Betjeningspersonalet skal 

ha forstått og ta hensyn til denne opplæringen og innføringen slik at de er 

bevisste på sikkerhet og faremomenter i arbeidet sitt. Betjeningspersonalet 

skal bekrefte skriftlig at de har fått innføring i Ruthmann-Steiger TB 290. 

Innføringen er en del av opplæringen i å bruke liften. Opplæringen skal 

være situasjonstilpasset. Ved behov skal den gis på nytt for hver ny ar-

beidsoppgave eller hvert nytt arbeidssted. Den skal gjentas etter behov, 

men minst én gang i året, jf. DGUV-forordning 1. Følg tilsvarende norske 

forskrifter! 

0.5.2.1 Eksempler på opplærings-/innføringstemaer 

Lista over temaer er veiledende og ikke uttømmende. Temainnhold kan du 

f.eks. finne i brukerveiledningen og de bedriftsinterne retningslinjene. Det 

må suppleres med innhold fra andre regler og forskrifter avhengig av hvor-

dan Ruthmann-Steiger TB 290 skal brukes, slik at opplæringen blir dek-

kende i det enkelte tilfellet. 

1. Sikkerhet 

 rettsgrunnlag og tekniske regler 

 generelle lovbestemmelser 

 tekniske regler for driftssikkerhet 

 sikkerhetsforskrifter 

 relevante tekniske standarder 

 generell sikkerhetsinformasjon 

 krav til personell 

 personlig verneutstyr 

 sikkerhetsinformasjon om oppstart av Ruthmann-Steiger TB 290 

 sikkerhetsinformasjon om bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 

 betydningen av skiltene på Ruthmann-Steiger TB 290 
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 tiltak i nødstilfeller 

 hvordan forholde seg ved ulykker – førstehjelp 

 osv. 

2. Informasjon om Ruthmann-Steiger TB 290 

 tekniske spesifikasjoner 

 tekniske data 

 arbeidsområder 

 osv. 

 oppbygning 

 hydraulikksystem 

 styring‚ nødstyring 

 betjeningselementer og indikatorer 

 osv. 

3. Oppstart av Ruthmann-Steiger TB 290 

 definisjon av transportstilling og grunnstilling 

 tiltak (f.eks. visuelle kontroller og funksjonstester) som er nødvendige 

for å sikre at Ruthmann-Steiger TB 290 er sikker 

 prosedyrer på oppstillingsstedet 

 sikring på offentlig vei 

 sikring av strømførende deler av elektriske anlegg 

 sikkerhetsavstand til skråninger, grøfter og utgravinger 

 underlaget til støttene 

 sikkerhetstiltak, f.eks. jording, på grunn av ytre påvirkning på Ruth-

mann-Steiger TB 290 

 forebyggende tiltak om vinteren 

 osv. 

4. Betjening av Ruthmann-Steiger TB 290 

 adgangspunkter (hvor man går av og på arbeidsplattformen) 

 plassering og håndtering av nødstoppbrytere, betjeningselemen-

ter/indikatorer 

 sikker oppstøtting (oppstilling) på arbeidsstedet 

 bombevegelser 

 håndtering av nødstyringssystemet (nødsenking), overordnet nød-

styringssystem og håndtering av ekstreme tilfeller 

 spesielle erfaringer ved bruk av liften 

 osv. 
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5. Vedlikehold 

 korrekt håndtering av drifts- og smøremidler 

 rengjøring og vedlikehold 

 ettersyn, service og reparasjon 

 spesielle erfaringer med vedlikehold 

 osv. 

0.5.2.2 Mal for «opplæringsbevis» 

 

Topptekst topptekst topptekst topptekst topptekst Firmalogo 

Attest 

(navn) 

....... 

....... 

....... 

har DD.MM.ÅÅÅÅ  

deltatt i opplæring i bruk av Ruthmann-Steiger 

Type: TB 290 

Fabrikasjonsnr. 30530 

Opplæringen er gitt i tråd med tysk sikkerhetsforskrift for bruk av lifter 

(DGUV-forskrift 100-500 - 2.10). 

Deltakeren har mottatt og/eller gjort seg kjent med brukerveiledningen 

for Ruthmann-Steiger TB 290. 

Deltakeren vil overholde sikkerhetsforskriftene og 

instruksene. 

Signatur Signatur 

elev lærer 

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

Sted, dato Firma 

 Adresse 

 

Bunntekst bunntekst bunntekst bunntekst bunntekst bunntekst 
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0.5.3 Vedlikehold 

Ruthmann-Steiger TB 290 er designet og bygd i samsvar med grunnleg-

gende sikkerhets- og helsekrav. 

 

 

Som operatør/eier er du ansvarlig for at Ruthmann-Steiger 

TB 290 fortsetter å oppfylle kvalitetskravene i henhold til 

den tyske «driftssikkerhetsforskriften» (Betriebssicher-

heitsverordnung) eller tilsvarende norsk lovgivning. 

Du plikter å treffe nødvendige tiltak i henhold til dagens tekniske standard 

for å sikre at betjeningspersonalets helse og sikkerhet er ivaretatt ved kor-

rekt bruk av den bilmonterte liften. 

Regelmessig vedlikehold og ettersyn er nødvendig for å holde liften i god 

stand og dermed opprettholde sikker og effektiv drift. Hvor ofte liften bør 

rengjøres, etterses og vedlikeholdes, avhenger også av hvor ofte den bru-

kes, og hvor tøffe forhold den brukes under. Jo tøffere forhold, desto hyppi-

gere bør arbeidet utføres. I tillegg til å følge kontroll- og vedlikeholdsinter-

vallene i denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen har du også ansvaret 

for at Ruthmann-Steiger TB 290 blir regelmessig kontrollert av en kompe-

tent person (sakkyndig). I Tyskland skal kontrollene utføres i henhold til 

bransjeorganisasjonen DGUVs regler for arbeidsutstyr: 

 DGUV-forskrift 100-500 - 2.10 om drift av lifter 

 DGUV-prinsipp 308-002 om kontroll av lifter 

Kontrollene skal dokumenteres. Følg tilsvarende norske forskrifter! Før full-

stendig protokoll over alle opplysninger om ettersyn, vedlikehold og repara-

sjoner som har direkte innvirkning på liftens sikkerhet. Det er en god for-

holdsregel som muliggjør systematisk registrering og utbedring av eventu-

elle sikkerhetstekniske mangler som kan oppstå på grunn av skadelig på-

virkning som vind og vær, støv, smuss, etsende stoffer, aldring, slitasje, 

feilaktig bruk osv. 

Kapittel 9 «Vedlikehold», spesielt 9.4 «Ettersyn og service», og ev. det som 

står om vedlikehold i kapittel 10 «Ekstrautstyr» i denne bruks- og vedlike-

holdsveiledningen, gir deg de opplysningene du trenger for å utarbeide 

vedlikeholdsplaner for Ruthmann-Steiger TB 290 i henhold til DIN EN 

13306, knyttet til faktorer som har kommet fram i risikovurderingen. Ifølge 

DIN 31051, som omhandler prinsipper for vedlikehold, bør kontroll- og ved-

likeholdsplanene bl.a. inneholde opplysninger om selve liften og om sted, 

dato, tiltak og relevante/viktige karakteristiske verdier. For å sikre forsvarlig 

vedlikehold må disse også tas med i en risikovurdering og i eventuelle ret-

ningslinjer som risikovurderingen resulterer i, før vedlikeholdsarbeidet gjen-

nomføres. 

Ruthmann-Steiger TB 290 må kontrolleres og vedlikeholdes regel-
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messig i de intervallene som er angitt i denne bruks- og vedlikeholds-

veiledningen. I tillegg må den kontrolleres av en kompetent person 

(sakkyndig) senest etter ett år. 

Vi anbefaler å bruke vår KONTROLLSERVICE og få en «regelmessig 

kontroll» (sakkyndig kontroll) utført av RUTHMANN-service. 

Da kan du dokumentere overfor betjeningspersonale, medarbeidere og 

kunder at den bilmonterte liften du stiller til disposisjon, er kontrollert av en 

sakkyndig person i samsvar med den tyske «driftssikkerhetsforskriften» 

(Betriebssicherheitsverordnung), § 3 Gefährdungsbeurteilung («risikovurde-

ring»), avsn. 3, og § 14 Prüfen der Arbeitsmittel (kontroll av arbeidsutstyr) 

avsn. 2. 

0.5.4 Avfallshåndtering 

Miljøvern og ansvarlig bruk av ressurser er viktig. For å sikre minst mulig 

miljøbelastning er det nødvendig å optimalisere bruken av råvarer. Resirku-

lering og gjenbruk av alle typer materialer er noe som får større og større 

betydning over hele verden. Også Ruthmann-Steiger TB 290 inneholder 

verdifulle råvarer og materialer som kan resirkuleres og få nytt liv etter at 

dens levetid er omme. Dermed kan det lages nye, høyverdige produkter, og 

en ny livssyklus kan begynne. Bruk et gjenvinningsanlegg og følg lokale og 

nasjonale lovbestemmelser når forbrukskjemikalier og resirkulerbare mate-

rialer skal avfallsbehandles. På dette tidspunktet er det for tidlig å gi detal-

jerte instrukser om avfallshåndtering, ikke minst fordi Ruthmann-Steiger 

TB 290 har svært lang levetid. Idet den blir levert, dvs. første gang den set-

tes i drift, befinner den seg i den første «livsfasen». Hvordan de gjeldende 

lovbestemmelsene om avfallshåndtering vil lyde når liften en gang skal 

kasseres, er ikke mulig å si per i dag. Det sier seg imidlertid selv at når hele 

eller deler av liften en gang skal kastes, så må 

 forbrukskjemikalier fra chassiset, f.eks. drivstoff, motorolje, kjøle-

væske, kjølemiddel (klimaanlegg), bremsevæske, forbrukskjemika-

lier fra lift-overbygget, f.eks. girolje og hydraulikkolje 

 resirkulerbare materialer fra chassis, lift-fundament, bom, arbeids-

plattform, hydrauliske, elektriske og elektroniske komponenter 

 spesialavfall som bil- og datamaskinbatterier, komponenter som er 

tilsmusset med olje eller fett 

kildesorteres og kastes/resirkuleres på en miljøvennlig måte. Det dreier seg 

om ressursutnyttelse basert på komplekse avfalls-/gjenvinningsprosesser 

som det er definert ulike mål for. De tilhørende sikkerhetsdatabladene i 

vedlegget til denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen inneholder også in-

formasjon om hvordan forbrukskjemikaliene fra lift-overbygget skal håndte-
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res. Bil- og datamaskinbatterier skal kastes i henhold til gjeldende norske 

forskrifter, i tråd med EF-direktiv 2006/66/EF (batteridirektivet). Følg tilsva-

rende norske forskrifter! Fordi avfallshåndtering krever fagkunnskap og 

spesielle tekniske forutsetninger, anbefaler vi å bruke et renovasjonssel-

skap. Kontakt den lokale renovasjonsetaten og lokale renovasjonsbedrifter 

for mer informasjon. Ta gjerne også kontakt med Ruthmann-service hvis 

det er noe mer du lurer på når det gjelder avfallshåndtering. 
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0.6 Ordliste 

 RUTHMANNSTEIGER®  

eller  STEIGER® 

(mobil lift) 

Mobil maskin som er beregnet for å frak-

te personer til arbeidsplasser der de kan 

utføre arbeid fra arbeidsplattformen, 

forutsatt at personene bare går av/på 

arbeidsplattformen via adgangspunkter i 

nærheten av bakken eller på chassiset. 

Maskinen består minimum av en ar-

beidsplattform med styreinnretninger, en 

løfteinnretning og et understell [DIN 

EN 280]. 

Ruthmann-Steiger TB290 er en bilmon-

tert lift. 

RUTHMANNSTEIGER® og STEIGER® 

er registrerte varemerker for mobile lifter 

fra firmaet Ruthmann GmbH & Co. KG. 

Ruthmann Steiger har vært det mest 

kjente merkenavnet i bransjen i over 60 

år, og på det internasjonale billift-

markedet er det synonymt med kreativ 

teknikk kombinert med høye kvalitets- 

og sikkerhetsstandarder. 

 Klassifisering Mobile lifter deles inn i to grupper (A og 

B) og klassifiseres i tre typer (1–3). Type 

2 og type 3 kan kombineres med hver-

andre [DIN EN 280]. 

 Gruppe A Mobile lifter der den vertikale projeksjo-

nen av lasttyngdepunktet befinner seg 

innenfor tippkanten i alle plattformens 

posisjoner ved produsentens maksimalt 

tillatte helning på understellet [DIN EN 

280]. 

 Gruppe B Alle andre mobile lifter. 

 Type 1 Kjøring er bare tillatt når arbeidsplatt-

formen befinner seg i transportstilling. 

 Type 2 Kjøring med hevet arbeidsplattform sty-

res bare fra en styringsenhet på under-
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stellet. 

 Type 3 Kjøring med hevet arbeidsplattform sty-

res bare fra en styringsenhet på ar-

beidsplattformen. 

 Bæreevne Maksimalt tillatt vertikal belastning av 

arbeidsplattformen som påvirker liften 

(vekten til utstyr, personer og last). 

 Korrekt 

bruk 

Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 i 

henhold til bruks- og vedlikeholdsveiled-

ningen. 

 Forutsigbar 

feil bruk 

Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 på 

en måte som den ikke er beregnet for 

ifølge bruks- og vedlikeholdsveiledning-

en, men som likevel kan oppstå på 

grunn av menneskelig atferd som det er 

lett å tenke seg. Slik bruk er ikke tillatt. 

 Betjeningspersonale Personer som har fått opplæring, som er 

minst 18 år gamle, som har alle fysiske 

og psykiske evner intakt, som har nød-

vendig kjøretillatelse, og som er ansvar-

lige for oppstart, drift, rengjøring, daglig 

ettersyn og transport av Ruthmann-

Steiger TB 290. 

 GRUNNSTILLING 

(tilgangsstilling) 

Fast definert utgangsposisjon for Ruth-

mann-Steiger TB 290. Posisjon der det 

er mulig å gå av og på arbeidsplattfor-

men. 

 TRANSPORTSTILLING Fast definert stilling som gjør det mulig å 

frakte Ruthmann-Steiger TB 290 til ar-

beidsstedet. 

 Komponenter Komponenter som sammen med andre 

deler bidrar til at Ruthmann-Steiger 

TB 290 fungerer. 

 Oppstøtting Oppstøtting i form av flere stabiliserende 

støtter som kan heve og senke Ruth-
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mann-Steiger TB 290. 

 Bom/løfteinnretning Bærende konstruksjon som består av  

– tårn  

– bomsystem 

som gjør det mulig å bevege arbeids-

plattformen til ønsket arbeidsposisjon. 

 Tårn Den roterende søylen på bommen. 

 Bomsystem (løftearm) Uttrekkbar forbindelse mellom tårnet og 

arbeidsplattformen. 

 Arbeidsplattform 

(løfteanordning) 

Bærende element som kan beveges til 

en arbeidsposisjon under belastning, 

som det er mulig å utføre arbeid fra, og 

som beveges stående på en konsoll.  

Mobile lifter der den vertikale projeksjo-

nen av lasttyngdepunktet kan befinne 

seg utenfor tippkanten, klassifiseres i 

gruppe B i henhold til DIN EN 280. 

 Nominell belastning Maksimalt tillatt vertikal belastning av 

arbeidsplattformen som påvirker platt-

formen (pga. vekten av personer og 

last). 

 Tillatt antall personer Antall personer som kan befinne seg i 

kurven samtidig. 

 Plattformens lasteevne Tillatt vertikal belastning av arbeidsplatt-

formen med materialer og verktøy, av-

hengig av antall personer i kurven, slik 

at maks. nominell belastning ikke over-

skrides. 

 Plattformgulv Sklisikker flate som tåler den nominelle 

belastningen. 

 Rekkverk Åpen eller lukket beskyttelse, f.eks. i 

form av et gelender rundt hele plattfor-

men, som skal forhindre at personer og 

gjenstander faller ned fra plattformgul-
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vet. 

 Fallsikringssystem Personlig vernutstyr som skal forhindre 

at personer blir kastet ut av kurven. 

 Liftmodus Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 i 

henhold til bruks- og vedlikeholdsveiled-

ningen og innenfor dimensjoneringspa-

rametrene. 

 Styringsenhet Sted på Ruthmann-Steiger TB 290 hvor 

betjeningspersonalet kan styre arbeids-

plattformen fra. 

 PLATTFORMSTYRING Styring av Ruthmann-Steiger TB 290 fra 

kontrollpanelet på arbeidsplattformen. 

 NØDSTYRING  Styring av Ruthmann-Steiger TB 290 fra 

den ekstra styreinnretningen på lift-

fundamentet. Denne styreinnretningen 

kan bare brukes til nødsenking eller til 

vedlikeholdsformål (nødstyreinnretning). 

 Styrekommando Manuell kommando (motorikk) som ope-

ratøren gir ved hjelp av betjeningsele-

menter, og som fører til en styrt liftbeve-

gelse eller endret brytertilstand. 

 Betjeningselementer 

(styringselementer) 

Spaker, knapper eller funksjonstaster 

som inngår i styreenheten, og som ope-

ratøren bruker til å overføre komman-

doer til liften (brukergrensesnitt). 

 Joystick Styrespak på kontrollpanelet på ar-

beidsplattformen. 

 Knapper 

(trykknapper) 

Trykknappstyrte bryterenheter der trykk-

nappen og det tilhørende kontaktstykket 

automatisk går tilbake til utgangsposi-

sjonen når knappen slippes. 

 Knapper 

(låsbare trykknapper) 

Trykknappstyrte bryterenheter der trykk-

nappen forblir trykket inn og det tilhø-

rende kontaktstykket forblir aktivert til en 
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ny bevegelse åpner låsefunksjonen og 

enheten går tilbake til utgangsposisjo-

nen. 

 Knapper med lys Gjennomsiktige trykknapper med en 

lysgiver inni som lyser for å indikere en 

koblingstilstand. 

 Funksjonstaster Membrantaster der tasten og det tilhø-

rende kontaktstykket går automatisk 

tilbake til utgangsposisjonen når tasten 

slippes. 

 Indikatorer Varsellamper, kontrollamper eller LED-

lys som inngår i styreenheten, og som 

gir tilbakemeldinger til brukeren (bruker-

grensesnitt). 

 Varsel-/kontrollamper Lamper som indikerer feil eller omslags-

tilstand når de lyser. 

 LED Lysdiode (Light Emitting Diode) 

 IDS Informasjons- og diagnose-system 

 Overordnet 

nødstyringssystem 

Innretning som gjør det mulig å bevege 

liften tilbake til grunnstillingen ved svikt i 

hoveddrivkraften. Bevegelsene styres 

fra arbeidsplattformen (nødsenking). 

 Elektrisk forrigling Deaktivering av bestemte bevegel-

ser/funksjoner 

 Spennvidde Støttebredde, avhengig av hvordan 

Ruthmann-Steiger TB 290 er støttet 

opp. 

 Full oppstøtting Støttebeina er trukket ut og felt ned på 

begge sider. 

 Oppstøtting på én side 

innenfor kjøretøyprofilen 

Støttebeina er felt ned innenfor kjøre-

tøyprofilen på den ene siden – og truk-

ket ut og felt ned på den andre siden. 

 Oppstøtting på begge sider Støttene er felt ned innenfor kjøretøy-



 

 

 Generell informasjon 
 

 

0-28  STEIGER
®
 TB 290 BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem 

 

innenfor kjøretøyprofilen profilen på begge sider. 

 Minimal oppstøtting Bakre oppstøtting er felt ned til bakken 

innenfor kjøretøyprofilen. Fremre opp-

støtting etter behov. Man kan velge mel-

lom oppstøtting med bare de bakre støt-

tene eller med alle fire. 

 Fareområde Område på eller rundt Ruthmann-

Steiger TB 290 der helsen eller sikker-

heten til én eller flere personer er utsatt 

når liften er i bruk. 

 Arbeidsområde Område der man kan utføre arbeid fra 

arbeidsplattformen under normale drifts-

forhold så lenge krav til belastning og 

krefter er overholdt. Området avhenger 

av hvordan Ruthmann-Steiger TB 290 er 

dimensjonert. Liften kan ev. også ha 

flere arbeidsområder. 

 Liftbevegelser Når deler av liften beveges ved hjelp av 

styrekommandoer. 

 LMB Last-moment-begrensning. Sikkerhets-

innretning som stanser liftbevegelsen 

når den utløses, dvs. når tillatt veltemo-

ment nås. 

 PVU Personlig verneutstyr Spesielt utstyr 

som er designet slik at det kan bæres 

eller holdes av en enkeltperson for å 

beskytte personen mot én eller flere 

helse- eller sikkerhetsfarer. 

 Vedlikehold Kombinasjon av alle tekniske og admi-

nistrative tiltak samt tiltak fra ledelsen 

som iverksettes gjennom en enhets le-

vetid for å holde enheten funksjonsdyk-

tig eller få den tilbake i funksjonsdyktig 

stand [EN 13306:2010]. 

Med «enhet» menes selve liften, Ruth-

mann-Steiger TB 290, eller en av dens 



 

 Generell informasjon  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 0-29 

 

komponenter. 

 Vedlikeholdsplan Strukturert og dokumentert samling av 

oppgaver som inkluderer aktiviteter, 

prosedyrer, hjelpemidler og tidsplanleg-

ging som er nødvendig for å utføre ved-

likeholdet [EN 13306:2010]. 

 Ettersyn Tiltak for å bestemme og vurdere den 

faktiske tilstanden til Ruthmann-Steiger 

TB 290. Inkluderer også å fastslå slita-

sjeårsaker og utlede følgene for framti-

dig bruk [DIN 31051:2012]. 

 Service Tiltak for å forsinke slitasjen 

[DIN 31051:2012] som tjener til å bevare 

den funksjonelle tilstanden til Ruthmann-

Steiger TB 290. 

 Reparasjon Tiltak for å få en defekt enhet til å virke 

igjen [DIN 31051:2012] som tjener til å 

gjenopprette den funksjonelle tilstanden 

til Ruthmann-Steiger TB 290. 

 Regelmessige kontroller Kontroller som utføres av en kompetent 

person (sakkyndig) minst en gang i året 

etter at liften er tatt i bruk. Skal vise at 

det påkrevde sikkerhetsnivået for sikker 

drift er overholdt. 

 Ekstraordinær kontroll Kontroll som utføres av en sakkyndig, 

og som er påkrevd etter konstruksjons-

messige endringer og etter betydelige 

reparasjoner på bærende deler. 

 Kompetent person 

(sakkyndig) 

Person som på grunnlag av sin faglige 

utdanning og erfaring har tilstrekkelige 

kunnskaper om lifter og er så godt kjent 

med relevante arbeidsvern- og sikker-

hetsforskrifter og generelt anerkjente 

tekniske regler (f.eks. DIN-standarder, 

EN-standarder) at vedkommende kan 

vurdere om Ruthmann-Steiger TB 290 
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er sikker å bruke. 

 Sakkyndig Person som på grunnlag av sin faglige 

utdanning og erfaring har spesielle 

kunnskaper om lifter, og som er kjent 

med relevante arbeidervern- og sikker-

hetsforskrifter og generelt anerkjente 

tekniske regler (f.eks. DIN-standarder, 

EN-standarder). Må kunne kontrollere 

Ruthmann-Steiger TB 290 og gjøre en 

ekspertvurdering av den. 

 IPAF International Powered Access Federa-

tion. Organisasjon som fremmer sikker 

og effektiv bruk av mobile lifter på ver-

densbasis. 

 DGUV Deutsche Gesetzliche Unfall-

Versicherung e. V. Paraplyorganisasjon 

for bransjeorganisasjoner innenfor indu-

strien og offentlige forsikringsgivere. 

 DGUV-forordning 1 

(tidligere BGV A1) 

«Generelle forskrifter» 

 DGUV-forordning 3 

(tidligere BGV A3) 

«Elektriske anlegg og drivmidler» 

 DGUV-forordning 33 

(tidligere BGV C22) 

«Anleggsarbeid» 

 DGUV-forskrift 100-500 

(tidligere BGR 500) 

«Bruk av arbeidsutstyr» 

 DGUV-prinsipp 308-002 

(tidligere BGR 945) 

«Kontroll av lifter» 

 DGUV-prinsipp 314-003 

(tidligere BGG 916) 

«Sakkyndig kontroll av kjøretøy» 
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1 Bruksområde og sikkerhetsinformasjon 

1.1 Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 

1.1.1 Korrekt bruk 

Ruthmann-Steiger TB 290 er en «vertikalt bevegelig arbeidsplattform» som 

er beregnet på å frakte personer til arbeidssteder der de kan utføre arbeid 

fra arbeidsplattformen. Det kan f.eks. dreie seg om: 

 kontrollarbeid 

 rengjøringsarbeid 

 monteringsarbeid 

 vedlikeholdsarbeid 

 reparasjoner 

 malearbeid 

 beskjæring av trær 

 foto- og filmarbeid 

Foto- og filmarbeid med et kamera som er montert på arbeidsplatt-

formen, krever spesialutstyr (ekstrautstyr). 

Korrekt bruk innebærer også å overholde angitte driftsparametre og treffe 

 forebyggende tiltak før man begynner å kjøre, før man setter liften i 

gang, og før man skal bruke liften om vinteren (  punkt 2.1.2, 5.2, 

5.3 og 5.4) 

 angitte vedlikeholdsbetingelser (  punkt 9.4) 

 relevant regelverk om teknisk sikkerhet på arbeidsplassen 

(  punkt 0.4.1.1) 

 andre generelt anerkjente, sikkerhetstekniske, arbeidsmedisinske 

regler 

 veitrafikkbestemmelser og trafikkregler 

Ruthmann-Steiger TB 290 er beregnet for utendørs bruk. Hvis den brukes i 

lukkede rom (f.eks. i haller), må man ta spesielle forholdsregler, bl.a. med 

tanke på utslippene fra dieselmotoren (  punkt 1.2.12). 

Hvis Ruthmann-Steiger TB 290 skal brukes på en måte som medfører spe-

sielle arbeidsmetoder eller arbeidsforhold som ikke faller inn under driftspa-

rametrene og korrekt bruk, må det innhentes tillatelse fra oss. 



 

 

 Bruksområde og sikkerhetsinformasjon 
 

 

1-2  STEIGER
®
 TB 290 BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem 

 

Liften skal bare brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er for-

trolige med dette, og som har fått informasjon om hvilke farer det medfører 

(  punkt 1.1.3). 

Personene må gå av og på arbeidsplattformen via adgangspunktet mens 

plattformen er i nærheten av bakken. Fra arbeidsplattformen kan de styre 

den til de nevnte arbeidsstedene. Dette skal gjøres i samsvar med denne 

bruks- og vedlikeholdsveiledningen.  

1.1.2 Forutsigbar feil bruk 

Ruthmann-Steiger TB 290 skal bl.a. ikke brukes av personer 

 som er umyndige 

 som ikke har alle fysiske og psykiske evner intakt, f.eks. på grunn 

av sykdom 

 som er påvirket av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler 

 som ikke har fått opplæring 

Det er ikke tillatt å bruke liften utover det bruksområdet som er angitt i ka-

pittel 1.1.1. Ruthmann-Steiger TB 290 skal bl.a. ikke brukes 

 til kranarbeid 

 til brannslokking 

 til å trekke last og tilhengere 

 til å trekke kabler 

 til å frakte farlig gods 

 til å frakte materialer og varer i kurven 

 til å frakte personer fra ett nivå til et annet for at de skal gå av el-

ler på arbeidsplattformen mens den befinner seg i hevet posisjon 

 til sandblåsing (sandblåsing krever spesielt utstyr til liften) 

 til sport, f.eks. strikkhopping 

 i eksplosjonsutsatte områder (ingen eksplosjonsvern) 

 på strømførende deler av elektriske anlegg 

 til forflytting med hevet plattform og/eller personer på plattformen 

Kjøretøyet skal bare kjøres med arbeidsplattformen i transportstil-

ling (  punkt 5.1). 
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1.1.3 Krav til personell 

1.1.3.1 Betjeningspersonale 

For å kunne betjene Ruthmann-Steiger TB 290 må man 

 være minst 18 år gammel 

 ha alle fysiske og psykiske evner intakt 

 ha fått opplæring og fått bekreftet dette skriftlig 

 ha nødvendig kjøretillatelse 

 kunne forventes å utføre oppgaven på en sikker og pålitelig måte 

Betjeningspersonalet må ha de nødvendige kvalifikasjonene. De må vise at 

de har kompetanse til å kunne utføre «kontroller før liften settes i gang» 

(  kapittel 5.3.1). Dette er kontroller som skal ivareta helsen og sikkerhe-

ten til personer som jobber med Ruthmann-Steiger TB 290. 

1.1.3.2 Vedlikeholdspersonale 

Ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av Ruthmann-Steiger TB 290 må fo-

retas av personer som har kompetanse til det. I tillegg til forutsetningene 

som er angitt i kapittel 1.1.3.1, må de ha 

 relevant yrkesutdanning 

 relevant yrkeserfaring og ha jobbet med mobile lifter i det siste 

 kjennskap til relevante 

 standarder 

 forskrifter om arbeidsvern 

 sikkerhetsforskrifter og 

 generelt anerkjente tekniske regler  

slik at de er berettiget til å utføre arbeidet og i stand til å registrere og 

unngå de farer det måtte medføre. Vi anbefaler vedlikeholdspersonalet å 

holde fagkunnskapen sin ved like, f.eks. gjennom videreutdanning, for å 

holde seg kvalifisert og oppdatert på utviklingen innenfor mobile lifter. 
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1.2 Sikkerhetsinformasjon 

Restrisiko kan ikke utelukkes idet Ruthmann-Steiger TB 290 lanseres på 

markedet, selv om alle gjeldende forskrifter i henhold til dagens tekniske 

standard er overholdt. Les og følg derfor både sikkerhetsinformasjonen her 

og de spesielle advarslene som er satt inn i de neste kapitlene. Vernemål-

settinger og vernetiltak som beskrives her, får ikke noen virkning før du el-

ler operatøren og betjeningspersonalet implementerer dem. 

1.2.1 Grunnleggende regler 

 Første bud er å være forsiktig og ta hensyn til hverandre! 

 Personer som er påvirket av legemidler, alkohol eller andre rusmidler, 

må ikke få lov til å betjene og jobbe på eller med liften. 

 Betjeningspersonalet må alltid passe på at ikke andre personer blir satt i 

fare på grunn av liftens bevegelser. 

 Dersom flere personer arbeider på eller rundt liften, skal det utnevnes én 

som har oppsyn med arbeidet. 

 Før arbeidet starter, må betjeningspersonalet gjøre seg kjent med alle 

innretninger og betjeningselementer og hvordan de fungerer. Når arbei-

det er i gang, er det for sent. 

 Sjekk at kjøretøyet er trafikk- og driftssikkert før start. 

 Sikkerhetsutstyr må ikke settes ut av drift. 

 Snø og is må fjernes fra sikkerhetsutstyret før oppstart, og utstyret må 

holdes fritt for snø og is under arbeidet. 

 Følg brukerveiledningen for Ruthmann-Steiger TB 290. 

 I tillegg til instruksjonene i denne brukerveiledningen er det nødvendig å 

følge gjeldende arbeidsvern- og sikkerhetsforskrifter innenfor det aktuel-

le bruksområdet for liften. 

 Følg chassisprodusentens brukerhåndbok. 

 Følg relevante lover og regler ved bruk av offentlig vei. 

 Hvis arbeidsplattformen svinges ut til siden og arbeidsplattformen 

og/eller bommen senkes lavere enn 4,5 meter over bakken i et trafikkert 

område, må området under arbeidsplattformen og bommen sikres. 

 Bruk aldri Ruthmann-Steiger TB 290 i eksplosjonsutsatte områder. 

 Tenningen må slås på fra førerhuset. Start aldri motoren ved å kortslutte 

de elektriske koblingene på starteren. 

 Kontroller området i nærheten før du begynner å kjøre. Sørg for at du 

har god nok sikt. 
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 Vær forsiktig ved håndtering av drivstoff. 

- Økt brannfare! - 

Fyll aldri drivstoff i nærheten av åpne flammer eller gnister som kan an-

tennes. Ikke røyk mens du fyller drivstoff! 

 Vær forsiktig ved håndtering av bremsevæske og batterisyre. 

- Giftig og etsende! - 

 Arbeid bare under gode sikt- og lysforhold! 

 Følgende medfører fare for klemskader: 

 å åpne og lukke dører og vinduer på førerhuset 

 å åpne og lukke andre dører og luker på liften 

 å åpne og lukke deksler på nødsenkingsutstyr 

 Vær spesielt på vakt mot å gli, snuble, ramle eller falle ned når du 

 går på deksler og på lasteflaten 

 går på taket på skapet (ekstrautstyr) 

 går inn i førerhuset 

 går ut av førerhuset 

 går opp i kurven 

 går ut av kurven 

 Under drift er det fare for forbrenning og skålding, spesielt på følgende 

steder: 

 kjølevannskretsen 

 bilmotoren og eksosanlegget 

 bilens motorvarmer 

 bremsesystemet 

 hydraulikkoljeledninger (ved feil) 

 Det må være god kommunikasjon med betjeningspersonalet. 

 Liften skal stanses umiddelbart 

 ved feil på sikkerhetsutstyr 

 ved funksjonsfeil 

 ved svikt eller feil i styresystemet 

 hvis liften plutselig ikke står stabilt lenger 

 ved redusert sikt 

 ved ikke tillatte vindforhold 

 hvis du eller andre av personalet blir trøtte eller uoppmerksomme 

 Utløs alarmen hvis det oppstår en fare i eller rundt liften. 

 Manglende eller uleselig skrift på liften må erstattes umiddelbart. 

 Manglende advarsler på liften må erstattes umiddelbart. 

 Sørg for at liften har en stabil og trafikksikker plassering. 

 Legg stoppklosser foran hjulene i bakker og skråninger. 

 Tillatt aksellast og tillatt totalvekt for liften må ikke overskrides. 

 Slå på lysanlegget når det blir mørkt eller dårlig sikt. 
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 La aldri liften stå uten oppsyn så lenge motoren er på. 

 Bilmotor og ekstra oppvarming må være slått av under fylling av driv-

stoff. 

- Fare for forgiftning! - 

1.2.2 Kjøremodus (forflytting) 

 Følg chassisprodusentens brukerhåndbok. 

 Det kan bare fraktes en passasjer i førerhuset hvis det er et forskrifts-

messig passasjersete i førerhuset og det ikke overskrider den tillatte ak-

sellasten og totalvekten. Utover dette er det ikke tillatt å ta med perso-

ner. 

 Før kjøringen starter, må eventuell snø og is fjernes fra følgende flater: 

 takflaten på førerhuset 

 takflaten på skapet (ekstrautstyr) 

 deksler, lasteflaten 

 andre flater der is og snø kan løsne når bilen er i bevegelse 

 Under kjøring må 

 Ruthmann-Steiger TB 290 være i transportstilling 

 dørene på førerhuset være lukket 

 deksler, luker og andre dører på bilen være lukket 

 dørene/rulledørene på skapet (ekstrautstyr) være lukket 

 

 Kjøreveien må være av en slik beskaffenhet at det ikke går utover stabi-

liteten. 

 Føreren må ha godt overblikk over veibanen og området han/hun skal 

kjøre gjennom. 

 Ruthmann-Steiger TB 290 skal stå i transportstilling, og kurven skal 

være tom under lengre kjøreturer. Det skal ikke fraktes materialer og va-

rer i kurven. Det må ikke være hindringer i området liften skal kjøre 

gjennom. 

 Tillemp en kjørestil med myk igangkjøring og nedbremsing. Brå og ryk-

kete kjørebevegelser er ikke tillatt.  

 Unngå brå svinger ved kjøring i kupert terreng. 

 Ikke skift gir og slipp clutchen i nedoverbakker. Det høye tyngdepunktet 

påvirker både kjøre- og styreegenskapene så vel som bremsekapasite-

ten. Sørg for at du har tilstrekkelig styre- og bremseevne. 

 Hold tilstrekkelig avstand til skråninger, grøfter osv. 

 Vær oppmerksom på bilens høyde hvis du kjører gjennom underganger, 

krysser broer o.l. 



 

 Bruksområde og sikkerhetsinformasjon  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 1-7 

 

 Overhenget bak på bilen gjør at bakpartiet stikker ut til siden i svinger. 

Følg nøye med på dette. 

 Ved motorstopp skal Ruthmann-Steiger TB 290 taues i henhold til chas-

sisprodusentens brukerhåndbok. 

1.2.3 Liftmodus 

 I «enmannsmodus» må vinduene på førerhuset være lukket og dørene 

låst. 

 Det er forbudt å oppholde seg unødig på liften og i området ved sving-

mekanismen mens liften er i bruk. 

 Det er forbudt å gå på deksler og på lasteflaten (og på taket av skapet 

(ekstrautstyr)) mens liften er i bruk. 

 Underlaget må tåle belastningen av støttebeina. 

 Sørg for å stille opp liften så vannrett som mulig. 

 Bommen må ikke heves før liften er forskriftsmessig støttet opp. 

 Det er ikke tillatt å gå av og på arbeidsplattformen andre steder enn på 

adgangspunktet som er beregnet for dette. 

 Den tillatte nominelle belastningen av arbeidsplattformen må ikke over-

skrides. - Fare for at liften velter/brekker! - 

Hvis maksimal nominell belastning overskrides, er ikke liftens stabilitet 

sikret lenger. Komponenter i liften kan bli skadet. 

 Vi anbefaler at alle som jobber i kurven, alltid bruker fallsikringsutstyr. 

 Hvis det er to eller flere personer i kurven når det brukes motorsag, må 

det settes opp et skillegitter mellom den som bruker motorsagen, og 

den/de andre. Dette følger av GBG 1 om sikkerhet ved arbeid på trær og 

UVV 4.2 § 3 om hagebruk, fruktdyrking og parkanlegg (Gartenbau-

Berufsgenossenschaft; tysk hagebruksforening). 

 Last (f.eks. verktøy) skal plasseres slik at den ikke kan flytte på seg. 

 Manuelle krefter må maks. utgjøre 400 N. 

 Kabler må ikke utsettes for strekkbelastning. 

- Fare for velt! - 

 Ikke kast gjenstander fra eller til arbeidsplattformen. 

 Ekstra last som kan gjøre liften ustabil, er ikke tillatt. - Fare for velt! - 

 Det må ikke tilføres mer last etter at veieinnretningen for last og/eller 

lastmomentbegrensningen er aktivert. 

- Fare for velt! - 

 Hvis det begynner å tordne, må arbeidet innstilles. 

-  Fare for lynnedslag! - 

Vær nøye med å sjekke værvarslene før arbeidet settes i gang. 
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 Hvis vindstyrken er over 6 på Beaufort-skalaen (vindhastighet 12,5 m/s), 

må driften innstilles. 

- Fare for velt! - 

Vær nøye med å sjekke værvarslene før arbeidet settes i gang. 

 Ikke fest gjenstander (f.eks. tavler) til liften som kan øke vindkraften mot 

den. 

- Fare for velt! - 

 Arbeidshøyden og -bredden må ikke økes ved hjelp av stiger, brett eller 

andre gjenstander. 

- Fare for velt! - 

 Alle driftsrelaterte liftbevegelser må styres fra arbeidsplattformen av be-

tjeningspersonalet. 

 Liften må aldri bli stående og svinge. Unngå rykkete bevegelser. 

 Unngå å støte borti noe med arbeidsplattformen eller bomsystemet, 

f.eks. en hindring (bygning, kjøretøy, kran, tre, grein, osv.). 

 Nødstyringsenheten skal bare brukes til å redde personer ut av kurven 

(med deres samtykke) dersom den ordinære styringsenheten ikke virker, 

og til vedlikeholdsformål. 

 Skulle styreenheten svikte og nødsenkingen være defekt, må brannve-

senet tilkalles for å redde ned personer som befinner seg i kurven. 

 Følgende medfører fare for klemskader: 

 å skyve støttebeina ut og inn 

 å senke bomsystemet 

 å dreie bommen 

 å bevege arbeidsplattformen i nærheten av gjenstander på ar-

beidsstedet 

1.2.4 Før du går fra Ruthmann-Steiger TB 290 

 Sikre den slik at den ikke kan begynne å rulle: 

 Sett på håndbremsen. 

 Slå av motoren. 

 Legg kiler under hjulene i bakker eller skråninger. 

 Ta ut nøkkelen når du forlater bilen, og lås førerhuset. 

1.2.5 Det elektriske anlegget i Ruthmann-Steiger TB 290 

 Før arbeid på det elektriske anlegget må batteriene (minuspol) kobles 

fra og pluggene til elektroniske komponenter trekkes ut. Dette må gjøres 
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med tenningen av. Det må ikke være koblet til noen ekstern strømtilfør-

sel. 

 Ved batteribytte er det viktig at det nye batteriet kobles riktig til. Koble til 

plusspolen først og deretter minuspolen. 

 Vær forsiktig med knallgassen – den er høyeksplosiv! 

 Unngå gnister og åpen ild i nærheten av batterier! 

 Ved lading er det viktig å fjerne plastdekselet på batteriet for å hindre at 

det samler seg høyeksplosive gasser. Batteriet må ikke hurtiglades. 

 Bruk bare originale sikringer. 

- Brannfare! - 

 Hvis det skal brukes stikkontakt på arbeidsplattformen, må det være in-

stallert en jordfeilbryter i nettledningen. 

1.2.6 Hydraulikksystemet i Ruthmann-Steiger TB 290 

 Deler av hydraulikksystemet står under høyt trykk. 

 Bruk egnede hjelpemidler i forbindelse med feilsøk på grunn av faren for 

skader. 

 Hydraulikksystemet må ikke stå under trykk hvis det skal gjøres arbeid 

på det eller deler av det. 

 Hydraulikkledninger og -slanger må kontrolleres regelmessig og skiftes 

ut ved tegn på skader eller aldring. 

 Sikkerhetsutstyret må kontrolleres regelmessig. 

 Det er ikke tillatt å bytte om på hydraulikkslangene. 

- Fare for ulykker! - 

1.2.7 Bremser, hjul og dekk på chassiset 

 Se chassisprodusentens brukerhåndbok. 

1.2.8 Vedlikehold 

 Ruthmann-Steiger TB 290 må kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig 

med de tidsintervallene som er angitt i denne bruks- og vedlikeholdsvei-

ledningen. I tillegg må den kontrolleres av en kompetent person (sak-

kyndig) senest etter ett år. Den sakkyndige kontrollen må dokumenteres. 

Fordi den sakkyndige kontrollen krever høy ekspertise, anbefaler vi å få 

den utført av RUTHMANN-service. 
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 Etter endringer og omfattende reparasjonsarbeid på bærende deler er 

det påkrevd med ekstraordinære kontroller utført av en sakkyndig. 

 Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal utføres av egnede, fagkyndige 

personer. Vi anbefaler å bruke RUTHMANN-service. 

 Reservedeler må oppfylle de tekniske kravene som produsenten har 

angitt. Til reparasjoner er det bare tillatt å bruke Ruthmanns egne reser-

vedeler eller reservedeler som er godkjent av oss. 

 Ved reparasjonsarbeid skal bilen alltid sikres slik at den ikke kan begyn-

ne å rulle. 

 Sett på håndbremsen. 

 Legg kiler under hjulene. 

 Sikre opphøyde deler av liften slik at de ikke kan begynne å bevege seg 

utilsiktet mens reparasjonsarbeidet pågår. 

 Bommen må f.eks. støttes opp eller befinne seg i transportleiet. 

 Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal aldri utføres med motoren eller 

tenningen på. 

 La aldri motoren gå i et lukket rom uten at det er koblet til eksosslanger. 

- Fare for forgiftning! -   

 Før det skal utføres elektrisk sveisearbeid på bilen, må det elektriske an-

legget kobles ut (f.eks. ved at batteriet kobles fra) og sikres mot å slås 

på igjen. Trekk ut plugger på elektroniske komponenter. Dette må gjøres 

med tenningen av. Koble til jordforbindelsen for sveiseapparatet i umid-

delbar nærhet av sveisepunktet. Jordforbindelsen må være ren og lede 

strøm godt. Hvis ikke kan lager og elektriske og elektroniske enheter og 

sensorer bli ødelagt. 

 Før elektrostatisk lakkering må samtlige plugger på elektroniske kompo-

nenter trekkes ut. Dette må gjøres med tenningen av. 

 Unngå overoppheting i forbindelse med lakkering. 

 Det kan være farlig på grunn av restenergi som kan finnes i bilen. Av-

hengig av hva slags arbeid som skal utføres, må batteriet kobles fra, 

trykket i luftbeholderen reduseres, motoren slås av og førerhuset låses. 

 Verktøy som etterlates innplugget, utgjør en spesiell fare. Vær derfor 

nøye med å fjerne alle verktøy fra bilen etter vedlikeholdsarbeid. 

 Ved reparasjon av chassiset skal chassisprodusentens brukerhåndbok 

og vedlikeholdsveiledning følges. Ellers gjelder denne bruks- og vedlike-

holdsveiledningen. 

 Væsker som lekker ut under høyt trykk (drivstoff, hydraulikkolje, 

bremsevæske, vann), kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige 

skader. Oppsøk lege ved behov. Hvis ikke kan det føre til alvorlige infek-

sjoner. 

 Unngå enhver hudkontakt og innånding av damp fra hydraulikkvæsker. 

Bruk vernehansker og vernebriller. 
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 Rengjøringsmidler, bremsevæske, kjølevæske, olje, drivstoff og filter må 

kastes på forskriftsmessig vis. 

 Fyll aldri drivstoff med motoren i gang! 

- Røyking forbudt! - 

 Sørg for at alle drivmidler har den riktige kvaliteten, og at de alltid opp-

bevares i egnede beholdere. 

 Vær forsiktig ved tapping av varm olje. 

- Fare for skålding! - 

 Avfallsbehandle oljen forskriftsmessig. 

 Etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal alt verneutstyr som er tatt 

av, monteres på igjen. 

1.2.9 Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 på eller i nærheten av elekt-
riske anlegg 

 Beveg aldri arbeidsplattformen eller deler av Ruthmann-Steiger TB 290 

mot strømførende deler av elektriske anlegg, f.eks. kraftlinjer. 

- Livsfare! - 

Å berøre strømførende deler av elektriske anlegg kan være livsfar-

lig! 

 Ved arbeid på eller i nærheten av komponenter i elektriske anlegg skal 

retningslinjene til operatøren av anlegget følges. 

 Dersom de strømførende delene av anlegget f.eks. ikke kan 

 gjøres spenningsfrie og jordes 

 kobles fra strøm 

 dekkes til og/eller skjermes 

 eller sikres på en annen måte 

mens arbeidet pågår, skal det alltid holdes tilstrekkelig sikkerhetsav-

stand til de strømførende delene (se f.eks. DGUV-forskrift 3).  

 Fastsett alltid sikkerhetstiltak i samråd med operatøren av anlegget. 

1.2.10 Jording av Ruthmann-Steiger TB 290 når den skal brukes på 
radiosenderanlegg, vindkraftanlegg eller transformatorstasjoner 

 Ved arbeid på eller i nærheten av for eksempel radiosenderanlegg, 

vindkraftanlegg eller transformatorstasjoner skal retningslinjene til opera-

tøren av anlegget følges. 

 Arbeid på eller i nærheten av for eksempel radiosenderanlegg, vind-

kraftanlegg eller transformatorstasjoner kan ikke starte før liften er jordet 

på korrekt vis. 
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 Hvis det ikke foreligger noen kjente retningslinjer for jording av liften, 

skal jordingstiltakene alltid avklares med operatøren av anlegget før ar-

beidet starter. 

1.2.11 Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 i boligområder eller sårbare 
områder 

 Tillatte arbeidstider for lifter med forbrenningsmotor i boligområder eller 

sårbare områder er bl.a. regulert i nasjonale retningslinjer for støy og uli-

ke kommunale og regionale bestemmelser).  Eksempler på boligområ-

der og sårbare områder: 

 boligområder, områder med småbebyggelse 

 spa- og klinikkområder 

 områder rundt sykehus og pleieinstitusjoner 

 overnattingssteder for turister 

 rekreasjonsområder 

 osv. 

 Før man starter opp arbeid i slike områder, må man gjøre seg kjent med 

gjeldende lover og regler. Hvis arbeidet ikke er innenfor regelverket, må 

det innhentes spesialtillatelse. 

1.2.12 Bruk av Ruthmann-Steiger TB 290 i haller 

 Hvis Ruthmann-Steiger TB 290 skal kjøres og settes opp inne i en hall, 

må dette avklares med den ansvarlige byggingeniøren / den driftsan-

svarlige for hallen. Bl.a. er det viktig å ta hensyn til hallens/gulvets kon-

struksjon og byggstatikk i tillegg til dekkene, aksellastene og kreftene i 

oppstøttingen for Ruthmann-Steiger TB 290. 

 Når liften skal brukes på et gulv med kanaler, rørledninger, sjakter, ka-

belkanaler eller andre hulrom under eller på andre gulv med hulrom un-

der (oppbygde gulv), må gulvets bæreevne alltid dokumenteres først. 

- Fare for velt! - 

 Dieselmotorer slipper ut kreftframkallende stoffer. Følg gjeldende lover 

og regler om utslipp av skadelige stoffer (tilsvarende de tyske 

TRGS 554; «tekniske regler om skadestoffer, avgasser fra dieselmoto-

rer»). Ikke la bilmotoren gå i lukkede haller uten utslippsreduserende til-

tak, f.eks. i form av et etterbehandlingssystem for avgasser, filter eller 

eksosavtrekk. Hva som er aktuelt, avhenger av resultatet av risikovurde-

ringen knyttet til bruken av liften. 

- Fare for forgiftning! -   
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Spør f.eks. chassisprodusenten hva dieselmotoren slipper ut. 

Hvis det er mulig å bruke en alternativ motor (f.eks. en elektromotor) i 

stedet for bilmotoren, skal den velges når liften skal brukes i en hall. 

 De tiltakene som operatøren beslutter etter sin egen risikovurdering for 

bruksområdet, må tas med i retningslinjene for bruken av liften. 

1.2.13 Starthjelp 

 Ved bruk av startkabler eller en annen form for starthjelp må liftmodus 

være avslått. 

 Følg chassisprodusentens brukerhåndbok. 
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1.3 Skilt 

 Merk deg skiltene på Ruthmann-Steiger TB 290. I tillegg til å fortelle om 

betjeningselementene gir de bl.a. viktig informasjon om helse og sikker-

het for personer som jobber med liften og/eller oppholder seg på den. 

Kombinasjonen av form, farge, klartekst og/eller symboler gjør at bud-

skapet kommer tydelig fram, særlig på sikkerhetsskiltene.  

 Sikkerhetsskilt på liften (sikkerhetsmerking) 

 forbud mot atferd som kan føre til en fare (forbudsskilt) 

 advarsler mot risiko eller fare (varselskilt) 

 annen sikkerhetsinformasjon (opplysningsskilt) 

 osv. 

Dersom sikkerhetsinformasjonen på et forbuds- eller varselskilt ikke er 

tilstrekkelig, har skiltet et tilleggsskilt med utfyllende informasjon. Til-

leggsskiltet står rett under eller ved siden av forbuds- eller varselskiltet. 

 Skiltene på liften må alltid være hele og godt leselige. 

1.3.1 Symboler på sikkerhetsskilt 

 Forbuds- og varselskilt 

 

 

 Generelle forbudsskilt. Forbudsskiltet står alltid i 

sammenheng med et tilleggsskilt. 

 

 

 Adgang forbudt i området! 

 

 

 Adgang forbudt i fareområdet! 

Forbudt å oppholde seg i fareområdet! 
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 I hevet tilstand må førerhuset være tomt og 

uten last. Dvs. at når forakselen er hevet, er det 

forbudt å oppholde seg i førerhuset. I tillegg er 

det forbudt med ekstra eller unødig last i fører-

huset eller påbygg på førerhuset. Stigtrinnene 

foran må ikke brukes. 

 

 

 Forbudt å bruke høytrykksspyler, vann- eller 

dampstråle osv. 

 

 

 Forbudt å arbeide på eller i nærheten av strøm-

førende deler på elektriske anlegg. 

Hold sikker avstand! 

 

 

 Advarsel mot en fare. Varselskiltet står alltid i 

sammenheng med et tilleggsskilt. 

 Symboler på tilleggs- og opplysningsskilt 

 

 

 Vær oppmerksom på støttebeinet! Fare for 

klemskader! 

Følg alltid med på støttebeinet når det skyves 

ut eller inn. 

 

 

 Støttebeinets kraft mot underlaget. 

 
 

+ 
 

=    XXX kg 
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XXX 
 Maksimal nominell belastning av arbeidsplatt-

formen 

 

 

 Tillatt antall personer i kurven. I dette eksemplet 

er det tre personer. 

 

 

 Tillatt ekstralast i kurven (f.eks. verktøy og ma-

terialer) 

 

 

 Tillatt manuell kraft 

 

 

 Tillatt vindhastighet 

 

 

 Bare til fallsikringssystemer. Forankringspunkt 

(D-ring) for et fallsikringssystem, i dette ek-

semplet for én person per forankringspunkt 

 

 

 Tilkobling for jordledning 

 

 

 Håndpumpe 

 

 

 Hydraulikktank 
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 Symboler på fabrikkskiltet 

 

 

 Lydeffektnivå klasse A 
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1.4 Personlig verneutstyr 

Når driftstekniske og organisatoriske tiltak ikke er nok til å utelukke at per-

soners helse og sikkerhet er utsatt for fare, må de bruke egnet personlig 

verneutstyr (PVU). Ta hensyn til prioriteringsrekkefølgen ved valg av verne-

tiltak: 

1.  Tekniske vernetiltak (f.eks. sette opp et skille mellom fareområdet og 

arbeidsområdet, f.eks. med hus, deksler, kupler, avskjerm-

ing/inngjerding, beskyttelsesgitter, kledning, gjerder, isolasjon, osv.) 

2.  Organisatoriske vernetiltak (f.eks. adgangsbegrensninger, opplæring, 

advarsler osv.) 

3.  Personrelaterte vernetiltak (personlig verneutstyr, f.eks. vernesko, fall-

sikringssystem, hjelm, hørselsvern, vernebriller, vernehansker, verned-

rakt, osv.) 

Bruk av personlig verneutstyr bør begrenses til et nødvendig minimum. Det 

skal tilpasses liften avhengig av bruksområdet og være basert på sammen-

draget av risikovurderingen. Det personlige verneutstyret må holdes i for-

skriftsmessig stand så lenge arbeidet pågår. 

Bruk egnede sko (f.eks. vernesko med sklisikker profilsåle) når du skal gå 

opp i kurven, bl.a. for å forhindre faren for å skli, snuble og falle ned. Til-

pass også skoene/skosålene etter værforholdene. Bruk alltid sko som gir 

godt feste. 

I liftmodus anbefaler vi alltid å bruke et fallsikringssystem på arbeids-

plattformen for å øke sikkerheten. Forankringspunktene (D-ringer) på ar-

beidsplattformen er merket for formålet (  kapitlet «Symboler på sikker-

hetsskilt»). Fallsikringssystemet kan f.eks. bestå av en sikkerhetssele iht. 

DIN EN 361 «Personlig verneutstyr mot fall fra høyder» og en energiabsor-

berende, automatisk justerbar fanganordning iht. DIN EN 360 «Selvstram-

mende fanganordninger». Ifølge tolkningen av standarden for forankrings-

punkter på arbeidsplattformer må sikkerhetsbremsen på fangordningen re-

dusere fallenergien til under 3 kN. Selv om sikkerhetsselen er å regne som 

personlig verneutstyr mot fall fra høyder i henhold til DIN EN 361, skal den 

regnes som et fallsikringssystem i forbindelse med fanganordningen. Hvis 

en fare oppstår, skal personen holdes på plass inne i kurven og ikke bli 

slengt ut av den. Sikkerhetsseler er generelt utstyrt med tilsvarende D-

ringer og praktiske hurtiglåser. Avhengig av utførelse har selene behagelig 

polstring i skulder-, rygg- og beinpartiet, slik at de ikke blir ubehagelige å ha 

på over tid. Bein- og skulderstropper er som regel justerbare. Dermed kan 

selen tilpasses til ulike brukere. Følg alltid produsentens instrukser for 

hvordan du skal ta på deg fallsikringssystemet, og hvor lenge du skal ha 

det på. Hvis en sikkerhetssele sitter løst, er ikke fallsikringssystemet trygt. 

Sikkerhetsselen skal ligge tett mot kroppen. Når du har fått på deg fallsik-

ringssystemet på riktig måte, skal det festes til forankringspunktet på ar-
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beidsplattformen ved hjelp av karabinkroken på fanganordningen. Hvis du 

bruker et forbindelseselement med integrert falldemper, så pass på at dette 

alltid befinner seg på sikkerhetsselen din og ikke på forankringspunktet på 

arbeidsplattformen. Forbindelseselementene ( 1,8 m) må alltid justeres 

slik at de er så korte som mulig (bevegelsesfrihet). Velg alltid det forank-

ringspunktet der du kan ha det korteste forbindelseselementet. Nærmere 

opplysninger om bruk og vedlikehold finner du i bruksanvisningene fra de 

ulike produsentene. 

Følg gjeldende lover og regler om verneutstyr. 

F.eks. – regelverket til bransjeorganisasjonen Deutsche Gesetzliche Un-

fallversicherung e.V. (DGUV) 

(f.eks. DGUV-forskrifter, DGUV-regler og DGUV-informasjon) 

– regelverket til den tyske hagebruksforeningen GBG (Gartenbau-

Berufsgenossenschaft) 

– tekniske regler for driftssikkerhet (TRBS) 
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2 Tekniske spesifikasjoner 

2.1 Tekniske data 

 Lifttype TB 290 

 Klassifisering (DIN EN 280) Gruppe B / type 1 

 Fabrikasjonsnr. 30530 

 Biltype (chassis) MB 314 CDI / 3665 Euro 6 

 Chassisnr. WDB9061331N715847 
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2.1.1 Mål og vekt for hele kjøretøyet 

 

 

 Total lengde (Lges) i transportstilling  
ca. 7,73 m 

 Konstruksjonshøyde (Bh) i transportstil-
ling 

ca. 3,04 m 

 Kjøretøyets bredde, maks. ca. 2,20 m 

 Overheng foran (Üv) ca. 1,02 m 

 Kjøretøyets akselavstand (R) ca. 3,67 m 

 Overheng bak (Üh) ca. 3,04 m 

 Plassering (P) ca. 2,50 m 

 Dekk Aksel 1 235 / 65 R 16 C  M+S 

 Aksel 2 235 / 65 R 16 C  M+S 

 Tillatte aksellaster Aksel 1 1650 kg 

 Aksel 1 1415 kg (liftmodus) 

 Aksel 2 2250 kg 

 Tillatt totalvekt 3500 kg 

 Egenvekt ca. 3290 kg 

 Drivstofftank 45 liter 

 

 

Når forakselen er hevet, skal ingen oppholde seg i førerhu-

set. I tillegg er det forbudt med ekstra eller unødig last i 

førerhuset eller påbygg på førerhuset. Stigtrinnene foran 

må ikke brukes. 
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2.1.2 Spesifikasjoner for lift-overbygget 

2.1.2.1 Nøkkeldata 

 Arbeidshøyde maks. ca. 28,60 m 

 Løftehøyde (plattformhøyde) maks. ca. 26,60 m 

 Maksimal løftehøyde 
Maks. arbeidshøyde programmerbar fra 
(programmerbar utleggsbegrensning) (ekstraut-
styr) 

 
ca. 11,00 m i trinn på 
ca. 1,00 m 

 Maks. rekkevidde 
(ved full oppstøtting og utsvingt arbeidsplatt-
form) 

ca. 16,20 m med plattform av 
aluminium 

 Bæreevne (lift) maks. 230 kg 

 Tillatt manuell kraft maks. 400 N 

 Vindbelastning maks. vindstyrke 6 

≙  Vindhastighet 
 12,5 m/s 

 Tillatt helning ved oppstilling maks. 5°; 
bilhjul – bakkeklaring: mel-
lom 1° og 5° med autom. 
rekkeviddetilpasning 

 Helning i terrenget som kan jevnes ut 
(der det er mulig å stille opp Ruthmann-Steiger 
TB 290 og overholde tillatt helning uten å legge 
plater under støttebeina) 

på langs: ca. 7° 
på tvers: ca. 8° 

 Posisjonsforflytting tillatt nei 

 Montering av en annen arbeidsplattform 
tillatt 

ja, men bare standardiserte 
og testede Ruthmann-
plattformer 

 Isolasjon nei 

 Bruksområde Utendørs bruk 
(ved bruk i lukkede rom, f.eks. i 
haller, må man ta spesielle for-
holdsregler, bl.a. med tanke på 
utslippet fra dieselmotoren) 

 Tillatt temperaturområde –15° C til +50° C 
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2.1.2.2 Stabiliseringsstøtter 

 Type stabiliseringsstøtter foran: vannrette og lodd-
rette støttebein 

bak: vannrette og lodd-
rette støttebein 

 Spennvidde for oppstøttingen (fra ytter-
kant til ytterkant av fotplatene) 

 

 Full oppstøtting foran: ca. 3,66 m 
bak: ca. 3,50 m 

venstre: ca. 4,15 m 
høyre: ca. 4,15 m 

 Oppstøtting 
innenfor kjøretøyprofilen på venstre side 

foran: ca. 2,93 m 
bak: ca. 2,85 m 

venstre: ca. 3,13 m 
høyre: ca. 4,15 m 

 Oppstøtting 
innenfor kjøretøyprofilen på høyre side 

foran: ca. 2,93 m 
bak: ca. 2,85 m 

venstre: ca. 4,15 m 
høyre: ca. 3,13 m 

 Oppstøtting 
innenfor kjøretøyprofilen på begge sider 

foran: ca. 2,20 m 
bak: ca. 2,20 m 

venstre: ca. 3,13 m 
høyre: ca. 3,13 m 

 Fotplate foran: ca. Ø 0,20 m 
bak: ca. Ø 0,20 m 

 Maksimal kraft mot underlaget (horisontal 
oppstilling, jevnt løftet bil) 

venstre side foran:32 kN 
høyre side foran: 32 kN 
venstre side bak: 25 kN 
høyre side bak: 25 kN 

 Maksimalt flatetrykk under fotplatene 
(horisontal oppstilling, jevnt løftet bil) 

venstre side foran:102 N/cm2 
høyre side foran: 102 N/cm2 
venstre side bak: 80 N/cm2 
høyre side bak: 80 N/cm2 

 

 

Ruthmann-Steiger TB 290 skal alltid stilles opp på egnet 

underlag (f.eks. underlagsplater fra Ruthmann).  

Underlaget må kunne fordele tyngden jevnt ned i bakken. Det må være av 

materialer som er så tykke og brede at de kan absorbere tyngden og redu-

sere flatetrykket mot bakken tilstrekkelig. 
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F.eks. underlagsplater fra Ruthmann (ekstrautstyr): 

 Underlagsplate  Art.-nr. 0.652.000.101 

 Type: Underlagsplate av plast med 
– utfresning 
– håndgrep 
– sklisikker, gummiert under-

side 

 ID-kode 101 

 Materiale TPE / HMW PE 500 

 Form kvadratisk, rett 

 Mål ca. 400 x 400 x 40 mm 

 Utfresning ca. Ø 290 x 12 mm 

 Vekt ca. 5,0 kg 

 Reduksjon av det maksimale flatetrykket 
*1 under underlagsplatene på (vannrett 

oppstilling, ensartet trykk mot underlaget) 

venstre side foran:22 N/cm2 
høyre side foran: 22 N/cm2 
venstre side bak: 17 N/cm2 
høyre side bak: 17 N/cm2 

* Det angitte flatetrykket gjelder bruk av underlagsplater, artikkelnr. 

0.652.000.101 til Ruthmann-Steiger TB 290, produksjonsnr. 30530, og er 

ikke allmenngyldig. 

 

 

Se også kapittel 10, punktet «Underlagsplate med utfresning». 

2.1.2.3 Bom 

 Tårn Svingvinkel 
(ved full oppstøtting) 

maks. ca. 225°  
maks. ca. 225°  

 Bomsystem Bomtype Uttrekkbar løftearm med 5 
elementer 

 Teleskoputlegg maks. ca. 17,52 m (synkront) 

 Bomvinkel maks. ca. 83 m 
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2.1.2.4 Arbeidsplattform 

 Arbeidsplattform Typekode: 

(leveringstilstand) Type: 

TB.Alu.230-00.N.0.01 

Arbeidsplattform i aluminium 

 Mål ca. 1,40 m x 0,70 m 

 Høyde på rekkverk ca. 1,10 m 

 Nominell belastning maks. 230 kg 

 Tillatt antall personer 2 

 Tillatt ekstra last 
(ekstrautstyr, verktøy og materialer regnes 
som ekstra last) 

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

 Adgang forfra (høyre side i kjøreret-
ningen) 

 Jordet kontakt 230 V / 16 A / 50 Hz 

 Kontakt 2-polet 12 V 

 Bevegelig lyskaster, avtakbar 
(ekstrautstyr) 

nei 

 Tilkobling luft-/vannledning 
(ekstrautstyr) 

Arbeidstrykk maks. 150 bar 
Temperatur maks. +80 °C 

 Kommunikasjon mellom arbeidsplatt-
form og førerhus 

 
nei 

 Dreiningsvinkel for arbeidsplattformen ca. 85°  
ca. 85°  

 Isolasjon nei 

2.1.2.4.1 Liftens bæreevne og nominell belastning av arbeidsplattformen 

Ruthmann-Steiger TB 290 i basisversjonen med standard arbeidsplattform 

konstruert for å tåle en belastning på 230 kg. Den maksimale belastningen 

(vekten av personer og ekstra last) av liften er angitt som bæreevne på fab-

rikkskiltet. I tillegg er den angitt som nominell belastning av arbeidsplattfor-

men. Ifølge DIN EN 280 gjelder følgende: 

m = n · mp + me 

m ≙ Nominell belastning 

n ≙ Tillatt antall personer i kurven 

mp ≙ 80 kg, vekten av én person 

me ≙ ≥ 40 kg, vekten av verktøy og materialer 
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Arbeidsplattformen kan ha fastmontert utstyr som ekstrautstyr. Det kan 

også være montert på en annen standard arbeidsplattform. Avhengig av 

konstruksjonstype kan det finnes fastmontert utstyr som er regnet med i 

plattformens egenvekt og i merkingen på plattformen. Dette vil redusere ut-

nyttbar belastning, dvs. nominell belastning av arbeidsplattformen, i den 

nevnte basisversjonen av liften. Bæreevne og nominell belastning for 

Ruthmann-Steiger TB 290, fabrikasjonsnr. 30530, med den utrustningen 

den hadde på leveringstidspunktet, er angitt under: 

- liftens bæreevne maks. 230 kg 

- nominell belastning av arbeidsplattform maks. 230 kg 

Verdiene kan endre seg avhengig av liftens utrustning og utstyret på ar-

beidsplattformen, særlig dersom det er montert på en annen standard ar-

beidsplattform. Det vil si at den nominelle belastningen kan være lavere 

enn bæreevnen som står på fabrikkskiltet på liften. Da er det den laveste 

verdien (nominell belastning) som gjelder. Den må ikke overskrides! 

 

 

Merkingen på arbeidsplattformen kan bli ugyldig dersom du 

monterer eller demonterer fastmontert utstyr på/fra plattformen 

selv. Om montering/demontering av utstyr utgjør en endring, 

må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler å få monte-

ring/demontering av fastmonterte komponenter kontrollert og 

utført av RUTHMANN-service, også fordi de har den nødven-

dige ekspertisen. 

Utover dette kan arbeidsplattformen utstyres med annet, avtakbart ekstra-

utstyr. Den ekstra vekten må tas med i beregningen av hvor stor belastning 

arbeidsplattformen tåler. 

2.1.2.4.2 Vekten av utstyr som kan finnes på arbeidsplattformen 

Utstyr Tilleggsvekt 

- Arbeidsplattform i aluminium 

(standard arbeidsplattform)  (E) 0,0 kg 

- 1 stk. arbeidslampe  .............................................................   1 kg 

- 1 stk. blinkende lys under arbeidsplattformen (E) 1,5 kg 

2.1.2.4.3 Beregne utnyttbar belastning av arbeidsplattformen 

Egenvekten av det fastmonterte utstyret (E) som kan finnes avhengig av 

konstruksjonstype, skal ikke regnes med når utnyttbar belastning skal be-
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regnes. Det er allerede tatt høyde for i fabrikkens angivelse av arbeidsplatt-

formens nominelle belastning. 

Leveringstilstand (se arbeidsplattform): 

230 kg = 230 kg – 00 kg 

Avtakbart ekstrautstyr utover dette skal tas med i beregningen på følgende 

måte: 

Tplattform = NA – Σ mSA(i) 

Eksempel: Leveringstilstand 

Tplattform = 230 kg – Σ mSA(i) 

Tplattform ≙ resterende utnyttbar belastning av arbeidsplattformen (vekten av personer 

og last) 

NA ≙ nominell belastning av arbeidsplattformen 

Σ mSA(i) ≙ vekten av det avtakbare utstyret 

 

 

I prinsippet er vekten av det avtakbare utstyret å betrakte som 

ekstra last. 

2.1.2.4.4 Identifisere arbeidsplattformen 

For at det skal være mulig å identifisere plattformen entydig, er det et ty-

peskilt midt på den nedre delen av rekkverket/fotlista, på den siden som 

vender mot tårnet på bommen. På skiltet står følgende: 

 

 

 

Type TB.Alu.230-00.N.0.01  

 

Fabrik - Nr. 30530  ….  

Ruthmann GmbH & Co. KG 
Von-Braun-Str. 4 
48712 Gescher 
Tyskland 0.919.381.004 

Typekoden består av seks eller sju felt atskilt med «.» og «-». Feltene be-

står av bokstav- og tallkombinasjoner som har følgende betydning: 

Felt 1:  Serie (hullmønster og klaringsfaktor). 
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Felt 2:  Materialet i arbeidsplattformen. Alu ≙ aluminium / Gfk ≙ 

glassfiberforsterket plast. 

Felt 3:  Liftens bæreevne i basisversjonen. 

Felt 4:  Bæreevnereduksjon, 00 ≙ ingen reduksjon, 

5-dobbel heltallsverdi av en 5-del av vekten av fastmon-

tert utstyr på arbeidsplattformen. 

Felt 5:  Isolasjon. N ≙ ingen isolasjon / I ≙ isolasjon. 

Felt 6:  Stige. Antall trinn på fastmontert stige til arbeidsplattfor-

men, 0 ≙ ingen stige montert. 

Felt 7:  Plattformversjon (hvis feltet er med). 

Fabrikasjonsnummeret består av to felter med tall- og bokstavkombinasjo-

ner. Disse har følgende betydning: 

Prefiks:  Fabrikasjonsnummeret til liften (de fem første tallene) som 

arbeidsplattformen er konstruert for. 

Suffiks :  Produsentens sporingskode for intern bruk. 

Hele fabrikasjonsnummeret – prefiks og suffiks – utgjør delenummeret som 

brukes til å identifisere Ruthmann-liften. 

2.1.2.4.5 Standardiserte Ruthmann-plattformer 

Ruthmann-Steiger TB 290, fabrikasjonsnr. 30530, er konstruert for å kunne 

brukes sammen med en annen av de standardiserte, originale Ruthmann-

plattformene våre. Som tidligere beskrevet, har arbeidsplattformene et skilt 

med en typekode og et fabrikasjonsnummer. Fabrikasjonsnummeret sier i 

seg selv ingenting om arbeidsplattformen kan monteres eller ikke. Det betyr 

at arbeidsplattformen på denne liften kan ha et annet fabrikasjonsnummer 

enn 30530. Det er typekoden som forteller om arbeidsplattformen er stan-

dardisert for liften og dermed kan monteres på den. 

På Ruthmann-Steiger TB 290, fabrikasjonsnummer 30530, er det tillatt å 

montere følgende typer Ruthmann-plattformer, med en typekode som be-

står av følgende bokstav- og tallkombinasjoner: 

Type Ruthmann-plattform Typekode 
(  betyr «lik eller mindre enn») 

- Arbeidsplattform i aluminium TB . Alu . 230 - ≤ 30 . N . 0 +01 
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2.1.2.5 Hydraulikkpumpemotor 

 Hovedmotor Bilmotor Se chassisprodusentens 
brukerhåndbok 

 Hydraulikkpumpe Innertannhjulspumpe (tan-
dempumpe) 

 Regulering av motorturtall 
(etter innkoblet kraftuttak) 

automatisk til 
ca. 1100/1300/1500 o/min 

 Hjelpemotor for nødsenking Håndpumpe 

 Innstillingstrykk for trykkbegrensnings-
ventiler 

 
 se kapittel 11 «Hydrau-
likkskjema» 

 Hydraulikkolje i systemet Handelsnavn AVILUB Fluid HLPD 22 ZH 

 Mengde 56 l 

2.1.2.6 Styreenhet 

 Styreenhet Elektronisk proporsjonalsty-
ring 

 Strømforsyning (intern) Bilbatteri 

 Driftsspenning 12 V 

 Styrespenning 12 V 

 Styringsenheter – PLATTFORMSTYRING 
– NØDSTYRING 

 Drifts- og feilmeldingssensor – varsel- og kontrollamper 
– tekstdisplay 

 Joystick-konfigurasjon 000 



 

 Tekniske spesifikasjoner  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 2-11 

 

2.1.2.7 Støynivå 

 Lydtrykknivå * på arbeidsplattformen L p 70 dB (A) (i transportstil-
ling) 

L p 70 dB (A) (ikke i trans-

portstilling) 

 ved nødstyringsenheten L p 74 dB (A) 

 Garantert lydeffektnivå L W 84 dB (A) 

* Lydtrykknivået på arbeidsplassen er sterkt avhengig av hovedmotorens 

turtall, og det igjen kommer an på hvilken liftbevegelse som blir utført. 

Lydtrykknivåene som er angitt her, tilsvarer de høyeste utslippsnivåene på 

de tilhørende målepunktene. Disse verdiene kan brukes til å fastsette 

daglig støyeksponeringsnivå. Beregningen av det angitte støyutslippsni-

vået når arbeidsplattformen ikke er i transportstilling, er gjort med platt-

formen i en arbeidsposisjon nær hovedlydkilden. Hvis arbeidsposisjonen 

er lenger unna lydkilden, reduseres lydtrykknivået betydelig. Også påvirk-

ningen fra andre støyende maskiner på arbeidsstedet må tas med i be-

regningen av det daglige støyeksponeringsnivået. Avhengig av arbeids-

forholdene må det ev. utføres nye målinger av lydtrykknivået på arbeids-

plassen. Dette må tas med i risikovurderingen og de bedriftsinterne ret-

ningslinjene. 

2.1.2.8 Vibrasjoner 

 Effektivverdi av  
veid akselerasjon 

 

 på arbeidsplattformen aw <0,5 m/s2  

Ifølge maskindirektivet skal denne verdien oppgis når effektivverdien er 

<0,5 m/s2. Ifølge VDI-direktiv 2057 del 1 er (subjektivt oppfattede) fysisk be-

lastende vibrasjoner sterkt merkbare når effektivverdien av den frekvens-

veide akselerasjonen er aw > 0,315 m/s2. Subjektivt tydelig merkbare sinus-

formede vibrasjonshastigheter forekommer ikke på arbeidsplattformen på 

Ruthmann-Steiger TB 290. 
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2.1.3 Opplysninger om chassiset 

De tekniske spesifikasjonene for chassiset finner du i brukerhåndboka fra 

chassisprodusenten. 

Det er montert en 45 l drivstofftank på chassiset som utgjør et avvik fra de 

tekniske opplysningene i brukerhåndboka til chassisprodusenten. Visning 

av rekkevidde og drivstofforbruk på multifunksjonsdisplayet til chassiset er 

deaktivert. Fordi drivstofftanken er mindre, blir rekkevidden (kjørt lengde 

mellom hver tankfylling) lavere enn det som går fram av brukerhåndboka til 

chassisprodusenten. 

2.1.4 Statiske og dynamiske kontroller utført av produsenten 

Opplysninger om ansvarlig fagmyndighet for kontrollene, om kontrolltyper 

og om omfanget og gjennomføringen av kontrollene før første gangs bruk, 

finnes f.eks. i prinsippene til bransjeorganisasjonen Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung 

 DGUV-prinsipp 308-002 om kontroll av lifter, del I 

og i standarden 

 DIN EN 280 om vertikalt bevegelige arbeidsplattformer 

Kontrollene som er listet opp nedenfor, er utført for å fastsette at alle sik-

kerhetskrav er oppfylt og/eller nødvendige sikkerhetstiltak er utført. Ved 

vannrett oppstilling under kontrollene er det brukt stabiliseringsstøtter. 

 Stabilitetskontroll 

 Overbelastningskontroll 

 Funksjonskontroll 

Resultatene av kontrollene er vedlagt leveringsdokumentene som utdrag av 

kontrollrapporten. 

Kontrollene av Ruthmann-Steiger TB 290 viser 

 at den står stødig 

 at den er stabil 

 at alle funksjoner er sikre og virker slik de skal 

 at all merking er på plass 
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2.2 Fabrikkskilt, CE-merke og kontrollmerke 

 Fabrikkskilt med CE-merke og angitt lydeffektnivå (eksempel) 

 

 

 

 

 Kontrollmerket med 

informasjon om neste 

regelmessige kontroll 

(eksempel) 
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2.3 Arbeidsområder 

Arbeidsområdene er bl.a. basert på følgende oppstøttingsvarianter (tillatt 

oppstillingshelning må ikke overskrides): 

1. Full oppstøtting 

 Alle støttebeina er trukket helt ut. 

 Alle støttebeina har bakkekontakt. 

 Bilhjulene har bakkeklaring. 

2. Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på venstre side 

 Støttebeina på venstre side er trukket helt inn. På motsatt side 

er de trukket helt ut. 

 Alle støttebeina har bakkekontakt. 

 Bilhjulene har bakkeklaring. 

3. Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på høyre side 

 Støttebeina på høyre side er trukket helt inn. På motsatt side er 

de trukket helt ut. 

 Alle støttebeina har bakkekontakt. 

 Bilhjulene har bakkeklaring. 

4. Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på begge sider 

 Støttebeina på begge sider er trukket helt inn. 

 Alle støttebeina har bakkekontakt. 

 Bilhjulene har bakkeklaring. 

5. Minimal oppstøtting 

 Støttebeina på begge sider er trukket helt inn. 

 De bakre støttebeina har bakkekontakt – fremre oppstøtting et-

ter behov. 

 Bilhjulene har bakkekontakt. 

Arbeidsområdet avhenger altså av hvordan Ruthmann-Steiger TB 290 er 

støttet opp (se over). På de grafiske illustrasjonene av arbeidsområdene er 

oppstillingshelningen maks. 1°. Arbeidsplattformen er svinget ut. Fra en 

oppstillingshelning på 1° til maksimalt tillatt oppstillingshelning på 5° redu-

seres rekkevidden tilsvarende. Maksimalt tillatt oppstillingshelning må ikke 

overskrides. Grafiske illustrasjoner finnes i kapittel 14.1 i vedlegget til den-

ne bruks- og vedlikeholdsveiledningen. 
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2.4 Beaufort-skalaen 

Utdrag fra Beaufort-skalaen 

 Vindstyrke Vindhastighet Vindens virkning Vindtrykk 

 Grader 
1
 

Betegnelse m/s km/t på land N/m² 

 5 frisk bris 8,0–10,7 29–38 Småtrær med løv begyn-

ner å svaie. På vann be-

gynner småbølgene å 

toppe seg. 

40–72 

 6 liten 

kuling 

10,8–13,8 39–49 Store greiner og mindre 

stammer rører seg, det 

hviner i telefontrådene, 

det er vanskelig å bruke 

paraply. 

73–119 

 7 stiv kuling 13,9–17,1 50–61 Hele trær rører seg, det er 

tungvint å gå mot vinden 

120–183 

1 Beaufort-grader 

Beaufort-skalaen etter den britiske admiralen sir Francis Beaufort (1774–

1852). Skala som vurderer vindstyrke ut fra observert virkning. 

Opplysningene i tabellen er basert på en internasjonalt definert målehøyde 

på 10 m over bakken i åpent landskap. Ved samme grad på Beaufort-

skalaen må man regne med en 20 % økning i vindhastigheten når man 

kommer 30 m over bakken. 

Ruthmann-Steiger TB 290 må ikke brukes dersom vindhastigheten kommer 

over den tillatte grensen på 12,5 m/s. Det tilsvarer en vindstyrke på 6 på 

Beaufort-skalaen. Ved så kraftig vind må all drift innstilles. Det er viktig å 

ta hensyn til at vindhastigheten øker jo høyere oppe man arbeider. 
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3 Beskrivelse 

3.1 Oppbygningen av Ruthmann-Steiger TB 290 

 

 

1. Lift-fundament 

1.1. Oppstøtting foran 

1.2. Oppstøtting bak 

2. Bom 

2.1 Tårn 

2.2. Bomsystem (løftearm) 

3. Arbeidsplattform 

3.1. Trapp 

3.2. Dør (adgang) 

3.3. Styringsskap for PLATTFORMSTYRING (kontrollpanel) 

3.4. Dåselibelle 
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4. Transportleie 

5. Styringsskap for NØDSTYRING på lift-fundamentet 

6. Håndpumpe 

7. Hydraulikktank 

8. Strømtilførsel til arbeidsplattformen 
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3.1.1 Beskrivelse av sentrale komponenter og komponentgrupper 

Her beskrives de viktigste komponentene og komponentgruppene på 

Ruthmann-Steiger TB 290. 

3.1.1.1 Lift-fundament 

Lift-fundamentet består av en sveiset bunnramme med dekkplate. Bunn-

rammen fungerer som hjelperamme. Sammen med chassiset absorberer 

den tyngdebelastningen fra bommen når liften er i drift, og leder den ned i 

bakken gjennom støttebeina. Bommen dreies ved hjelp av svingmekanis-

men som er festet til bunnrammen. Svingmekanismen består i hovedsak av 

et kuleledd og et planetdrev med fjærbelastet brems. Svingmekanismen 

drives av en trinnløst regulerbar hydraulikkmotor. På bunnrammen er det 

montert hydrauliske drivverk, ledninger og styringselementer. Den er dek-

ket med en dråpemønstret aluminiumsplate. Dekslene kan tas av for vedli-

kehold eller manuell betjening av magnetventilene (nødsenking). 

3.1.1.1.1 Oppstøtting 

Ruthmann-Steiger TB 290 inkl. chassis heves ved hjelp av meka-

nisk/hydraulisk aktiverte stabiliseringsstøtter. Disse er konstruert som et 

vannrett-loddrett støttesystem (VL) med fire støttebein. Hvert støttebein be-

står i hovedsak av en vannrett bjelke og en loddrett sylinder. Fordi støtte-

beina kan trekkes ut vannrett, er det mulig å variere spennvidden. Nederst 

på støttesylindrene er det fotplater som er bevegelige for å utligne små 

ujevnheter i underlaget. Gule blinklys på støttebeina blinker mens de trek-

kes ut, så lenge tenningen på liften er slått på. 

Ruthmann-Steiger TB 290 skal bare stilles opp på egnet underlag (f.eks. 

Ruthmanns underlagsplater – ekstrautstyr). Gjennom dette underlaget le-

der fotplatene tyngdebelastningen fra bommen ned i bakken. Opplysninger 

om egnede underlagsplater fra Ruthmann kan du få fra Ruthmann-service 

eller på nettsidene våre, http:// www.ruthmann.de, under «Service». 

http://www.ruthmann.de/
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3.1.1.2 Bom 

Bommen er løfteinnretningen på Ruthmann-Steiger TB 290. Den består av 

følgende hovedkomponenter: 

 Tårn 

Tårnet er en sveiset platekonstruksjon ovenfor lift-fundamentet. 

Tårnet er en dreiende søyle. Under tårnplata er svingmekanismen. 

 Bomsystem (løftearm) 

Bomsystemet er bygd opp av teleskopledd av stål. Det heves og 

senkes ved hjelp av løftende sylindere. Bevegelsene til bomele-

mentene ledes av plastglidere. De skyves inn og ut ved hjelp av en 

utvendig hydraulikksylinder og dragliner eller -kjeder. 

Alle ledninger som trengs til å lede energi, ligger inni bommen. Bare tilkob-

lingsledningene ligger utenpå. Det er luker til vedlikeholdsarbeid på tårn og 

bom. 

Mens bommen heves eller senkes, holdes arbeidsplattformen vannrett ved 

hjelp av elektrohydraulisk justering. En hydraulisk aktuator på plattformkon-

sollen utjevner helningendringene og holder plattformen vannrett. 

3.1.1.3 Arbeidsplattform 

Arbeidsplattformen er den loddrette løfteanordningen på Ruthmann-Steiger 

TB 290. Standardutgaven av plattformen er en rør-plate-konstruksjon i 

aluminium med inngang forfra og selvlåsende dør. AMAG Top-Grip dråpe-

plater sørger for at plattformen er sklisikker. Rundt hele plattformen er det 

et 1,1 m høyt rekkverk med håndlist, knelist og fotlist. Man kommer opp på 

plattformen gjennom døra som er innebygd i rekkverket. Den åpner seg 

innover og er selvlåsende, dvs. at den går automatisk tilbake til lukket og 

låst posisjon med smekklås. 

Man kan stige på komfortabelt i grunnstillingen (tilgangsstilling) ved hjelp av 

trappetrinn som er festet til lift-fundamentet. På arbeidsplattformen er det 

forankringspunkter til fallsikringssystemer. Forankingspunktene er merket 

for formålet. Hvert forankringspunkt er beregnet for maks. én person. Det er 

minst ett forankringspunkt for hver tillatte person (se skiltet som angir no-

minell belastning). 

Styringsskapet med kontrollpanelet for arbeidsplattformens driftsbevegelser 

befinner seg øverst til venstre på plattformen. 

Til rengjøring av plattformgulvet har plattformen en rengjøringsluke ved 

gulvlista. 
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I stedet for aluminiumsplattformen er det også mulig å montere en godkjent 

og standardisert original Ruthmann-plattform i glassfiberforsterket plast 

(ekstrautstyr). 

3.1.1.3.1 Stikkontakt 230 volt 

På arbeidsplattformen er det en jordet 230 volts kontakt. Strømmen kobles 

til på lift-fundamentet gjennom den 3-polede CEE-koblingen med jordfeil-

bryter (FI). 

3.1.1.3.2 Luft- eller vannledning til arbeidsplattformen (ekstrautstyr) 

Luft-/vannledningen til arbeidsplattformen (ekstrautstyr) er dimensjonert for 

et arbeidstrykk på høyst 150 bar og en temperatur på høyst +80 °C. 
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3.2 Hydraulikksystem 

Komponentene i Ruthmann-Steiger TB 290 beveges mekanisk/hydraulisk 

med aktuatorer. 

Den hydrauliske energien kommer fra en hydraulisk tandempumpe som er 

montert på bilmotorens kraftuttak. En hydraulisk regulering sørger for at 

tandempumpa ikke produserer mer effekt enn nødvendig. Bilmotorens tur-

tall tilpasses automatisk etter hvert som effekten reduseres, noe som også 

er en fordel både i et økonomisk og et økologisk perspektiv. 

Tandempumpa forsyner to hydrauliske kretser. Den ene kretsen (pumpe 1) 

er til bombevegelsene, mens den andre kretsen (pumpe 2) sørger for 

elektrohydraulisk utligning av helningen til arbeidsplattformen. 

Følgende hydrauliske aktuatorer beveger liftens komponenter: 

Aktuatorer Bevegelser Komponenter 

Støttesylinder Ut/inn Støttebein 

Uttrekkssylinder Ut/inn Støttebein 

Teleskopsylinder Ut/inn Bomsystem 

Løftesylinder Opp/ned Bomsystem 

Kompensasjonssylinder Utligning Arbeidsplattform 

Svingdrev Svinging Bom 

Elektromagnetiske retningsventiler (magnetventiler) styrer tilstrømmingen 

av hydraulikkolje til de hydrauliske aktuatorene. Aktuatorenes bevegelses-

hastighet reguleres hydraulisk av proporsjonalventiler. 

I tillegg til de elektromagnetiske retningsventilene fra de andre hydrauliske 

kretsene er det to elektromagnetiske seteventiler (retningsventiler) som 

blokkerer tilstrømmingen fra trykkledningene til støttehydraulikken. Sete-

ventilene og den tilhørende retningsventilen åpner ikke den hydrauliske 

kretsen uten at det er sendt beskjed fra datastyringen om at støttebeina 

skal bevege seg. 

Hydraulikksystemet er beskyttet av innebygde trykkbegrensningsventiler. 

Ved brudd på en ledning eller slange vil sperreblokker som er montert rett 

på de belastede aktuatorene, forhindre at støttebeina trekkes inn og ar-

beidsplattformen senkes ned. 

Et returfilter i hydraulikktanken beskytter de hydrauliske enhetene mot 

smusspartikler ved å finfiltrere oljereturen fra begge kretsene. Et ventila-

sjonsfilter i filterhuset filtrerer den innsugde luften uten å hindre tillatte 
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trykkvariasjoner i tanken. I manometeret kan man se om filterinnsatsen er 

skitten. 

Ved motorstans eller svikt i et ev. kraftuttak kan arbeidsplattformen senkes 

med en håndpumpe som er montert på ventilblokka. Da produseres den 

hydrauliske energien ved hjelp av manuelle pumpebevegelser. Håndpumpa 

forsyner begge de hydrauliske kretsene samtidig. 
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3.3 Beskrivelse av styreenheten 

Her beskrives styreenheten som brukes til å kontrollere bevegelsene til 

Ruthmann-Steiger TB 290. 

Styreenheten brukes til å styre og overvåke liften og utgjør grensesnittet 

mellom menneske og maskin. Den består bl.a. av to uavhengige proses-

sorsystemer (hoved- og kontrollprosessor) som overvåker hverandre. Sen-

sorene overfører f.eks. statusen for oppstøttingen, svingvinkelen til bom-

men osv. til styreenheten. 

3.3.1 Spennvidde 

  Full oppstøtting 

Støttebeina er trukket ut og felt 

ned på begge sider. 

 

 

  Oppstøtting innenfor kjøretøypro-

filen på venstre side 

Støttebeina er felt ned innenfor 

kjøretøyprofilen på venstre side 

og trukket ut og felt ned på høyre 

side. 

 

 

  Oppstøtting innenfor kjøretøypro-

filen på høyre side 

Støttebeina er felt ned innenfor 

kjøretøyprofilen på høyre side og 

trukket ut og felt ned på venstre 

side. 

 

 

  Oppstøtting innenfor kjøretøypro-

filen på begge sider 

Støttene er felt ned innenfor kjø-

retøyprofilen på begge sider. 
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  Minimal oppstøtting 

Bakre oppstøtting er felt ned til 

bakken innenfor kjøretøyprofilen, 

fremre etter behov. 

 

 

Å finne riktig spennvidde og et stabilt oppstillingssted for liften er grunnlaget 

for alle andre liftoperasjoner. De mekanisk/hydraulisk aktiverte stabilise-

ringsstøttene styres med betjeningselementene på styreenheten. Datasty-

ringen implementerer de utløste styrekommandoene. Den flytter de hydrau-

liske støttesylindrene ved hjelp av de elektromagnetiske ventilene. Liften 

heves eller senkes inntil den står riktig. Datastyringen registrerer spennvid-

den ved hjelp av sensorene. Når det er registrert elektronisk at liften står 

slik den skal, åpner datastyringen for de andre liftbevegelsene. Hvis det 

oppstår en farlig situasjon, kan du når som helst avbryte den elektriske sty-

ringen av bevegelsene ved å trykke på en av NØDSTOPP-bryterne. 

3.3.1.1 Rimelighetskontroll av oppstøttingen 

Rimelighetskontrollen kontrollerer oppstøttingen av Ruthmann-Steiger 

TB290 etter at bommen har forlatt transportleiet. Den består av en 

 rimelighetskontroll av bilens helning 

 rimelighetskontroll av bakkekontakt 

 rimelighetskontroll av støttebeinuttrekk 

Hvis én eller flere kontroller reagerer, utløses driftsrelaterte elektriske forrig-

linger. Samtidig vises meldingen «Neigung / Stuetzen ok? Ruessel, Tele 

ein!» («Helning/støttebein ok? Stamme, teleskop inn!») på tekstdisplayet på 

kontrollpanelet på arbeidsplattformen eller i betjeningsfeltet på nød-

styringsenheten. Nå er det bare enkelte bombevegelser som er tillatt for å 

få bommen tilbake til grunnstilling. Hvis det aktiveres en ikke-forriglet bom-

bevegelse, høres et periodisk lydsignal, og varsellampen for 

OVERBELASTNING blinker på kontrollpanelet. Disse reaksjonene på rime-

lighetskontrollen oppheves ikke før datastyringen registrerer at liften er kor-

rekt støttet opp igjen. 
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3.3.2 Liftbevegelser 

  Heve/senke bommen (løftearm) 

Bevegelser som bringer arbeids-

plattformen opp på et høyere el-

ler ned på et lavere nivå. Den øv-

re bommen beveger seg rundt 

den vannrette aksen «B». 

 

 

  Svinge bommen til venstre/høyre  

Bommen (tårnet) beveger seg 

rundt den loddrette aksen «C». 

 

 

  Trekke teleskopbommen ut/inn 

Bomsystemet (løftearmen) trek-

kes ut eller inn teleskopisk. 

 

 

  Dreie (svinge) plattformen til 

venstre/høyre  

Arbeidsplattformen beveger seg 

rundt den loddrette aksen «D». 

 

 

Når liften har riktig oppstøtting, er det mulig å aktivere disse bevegelsene 

med betjeningselementene på styreenheten. Datastyringen implementerer 

kommandoene. Den får de aktiverte hydraulikksylindrene i de ovennevnte 

komponentene til å bevege seg ved hjelp av de elektromagnetiske hydrau-

likkventilene. Ved hjelp av sensorene registrerer den at liftbevegelsene blir 

aktivert. Hvis det oppstår en farlig situasjon, kan du når som helst avbryte 

den elektriske styringen av komponentene ved å trykke på en av 

NØDSTOPP-bryterne. 
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3.3.3 Styringsskap 

Ruthmann-Steiger TB 290 har bl.a. følgende styringsskap: 

 Kontrollpanel på instrumentpanelet i førerhuset: 

 bryter KRAFTUTTAK; 

 inn-/utkobling av hydraulikkpumpemotoren (kraftuttaket); 

 inn-/utkobling av driften (hovedbryter). Etter oppstart av datasty-

ringen blir styringsenheten PLATTFORMSTYRING automatisk åp-

net hvis den ikke er elektrisk forriglet fra et annet sted. 

NØDSTYRINGEN slår du på ved å åpne døren til styringsskapet 

for nødstyringen; 

 kontrollampe LIFT IKKE I TRANSPORTSTILLING; 

 kontrollampe STØTTEBEIN IKKE I GRUNNSTILLING. 

 Styringsskap på arbeidsplattformen: 

 kontrollpanel PLATTFORMSTYRING med 

 NØDSTOPP-bryter 

 joysticker 

 trykknapper (ekstrautstyr) 

 flatt tastatur 

 kontroll- og varsellamper (LED-lys) 

 Styringsskap på høyre side av lift-fundamentet (i kjøreretningen): 

 betjeningsfelt for NØDSTYRING med 

 NØDSTOPP-bryter 

 flatt tastatur 

 prosessorstyring 

 proporsjonalforsterker 

 sikringsholder 

 bryter for å aktivere ekstrautstyr (hvis liften er utstyrt med det) 
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3.3.4 Styringsenheter 

Liftbevegelsene, dvs. bevegelsen av støttebein og/eller bom, kan styres fra 

følgende styrepunkter: 

1. styringsenheten PLATTFORMSTYRING – fra arbeidsplattformen 

2. styringsenheten NØDSTYRING – fra lift-fundamentet 

3. styringsenheten FJERNSTYRING – med fjernkontrollen (ekstraut-

styr) 

Styringsenhetene er låst mot hverandre. Det vil si at når styringsskapet for 

styringsenheten NØDSTYRING er åpent, kan liften ikke betjenes med sty-

ringsenheten PLATTFORMSTYRING fra arbeidsplattformen eller med sty-

ringsenheten FJERNKONTROLL (ekstrautstyr). Når fjernkontrollen (ekstra-

utstyr) er slått på, kan ikke liften betjenes med styringsenheten 

PLATTFORMSTYRING. 

De driftsrelaterte bevegelsene til Ruthmann-Steiger TB 290 styres fra sty-

ringsenheten PLATTFORMKONTROLL på arbeidsplattformen. De andre 

styringsenhetene må låses slik at de ikke kan betjenes av uvedkommende. 

3.3.4.1 Styringsenheten PLATTFORMSTYRING 

Plattformbetjeningen er utformet som en følsom elektronisk proporsjonal-

styring. Den kan brukes til å styre følgende bevegelser: 

 heve eller senke bommen (løftearm) 

 svinge bommen (tårnet) til venstre eller høyre 

 trekke teleskopbommen ut eller inn 

Hastigheten på bevegelsene reguleres proporsjonalt med joystickbevegel-

sene. 

En finjusteringsmekanisme gjør det mulig å posisjonere plattformen nøyak-

tig med betydelig redusert hastighet. 

Oppstøttingen beveger seg, og arbeidsplattformen dreier seg med konstant 

hastighet. 

Med bare ett betjeningselement kan du velge om du vil trekke ut støttebei-

na før de felles ned, eller bare felle dem ned. Følgende oppstøttingsvarian-

ter er mulige: 

 full oppstøtting 

 oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på venstre side 

 oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på høyre side 

 minimal oppstøtting eller oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på 

begge sider 
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Inntil tre bombevegelser kan utføres samtidig. Det vil si at med venstre joy-

stick kan du styre to bevegelser samtidig. Betjeningen kan kobles om fra tre 

til to samtidige bombevegelser for å begrense joystickbevegelsene til bare 

én per joystick. 

3.3.4.2 Styringsenheten NØDSTYRING 

Følgende bevegelser kan utføres fra denne styringsenheten: 

 De samme bevegelsene som fra plattformstyringen 

Du starter bevegelsene ved å trykke på de tilhørende funksjonstastene. Du 

kan velge mellom to hastighetstrinn: 

 Normal hastighet 

Bevegelsene går nøyaktig like fort som i driftsmodusen «plattform-

styring», med joysticken bøyd helt ut. 

 Finjustering 

Her er hastigheten betydelig redusert. 

Bevegelsene blir automatisk myke og stanser også mykt (unntak: dreie ar-

beidsplattformen). 

To bevegelser kan utføres samtidig fra denne styringsenheten. 
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3.3.5 NØDSTOPP-bryter 

Alle styringsenhetene har en NØDSTOPP-bryter. Hvis det oppstår en farlig 

situasjon, kan du avbryte en liftbevegelse fra en hvilken som helst styrings-

enhet ved å trykke på NØDSTOPP-bryteren. Det spiller ingen rolle hvor lift-

bevegelsen ble startet fra. 

3.3.6 Motorstans ved NØDSTOPP 

Hvis noen trykker på en av NØDSTOPP-bryterne mens bilmotoren er i 

gang og datastyringen er på, stanser ikke bare den elektriske styringen av 

liftbevegelsene, men også bilmotoren. Hvis f.eks. hydraulikkpumpemotoren 

(kraftuttak) blir slått på etter at noen har trykket på NØDSTOPP-bryteren, 

slås bilmotoren av automatisk. Bilmotoren kan ikke slås på igjen før 

NØDSTOPP-bryteren er tilbakestilt. 

3.3.7 Øke bilmotorens turtall i lift-modus 

For å oppnå en tilpasset hastighet økes bilmotorens turtall automatisk. Det-

te skjer når en liftbevegelse startes, og kontrollampen «ADR» lyser på 

kombinasjonsinstrumentet til instrumentpanelet i førerhuset. 



 

 Beskrivelse  
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3.3.8 Elektrisk forrigling 

Visse liftbevegelser kan bli deaktivert av elektriske sperreanordninger. 

3.3.8.1 Svingvinkelavhengig rekkeviddebegrensning 

Ruthmann-Steiger TU 290 er utstyrt med en lastmomentbegrensning (LMB) 

som kan blokkere og begrense liftens rekkevidde ut til siden avhengig av 

bommens stilling, lengden på teleskopbommen og belastningen av ar-

beidsplattformen. Rett før denne begrensningen blir aktivert, begynner alle 

bevegelser som øker lastmomentet, automatisk å gå gradvis langsommere. 

Idet lastmomentbegrensingen nås, stanses bevegelsene helt. I tillegg be-

gynner varsellampen LMB-UTKOBLING på kontrollpanelet på arbeidsplatt-

formen å lyse. Nå er det bare tillatt å utføre bevegelser som ikke overskri-

der det tillatte lastmomentet. 

Lastmomentbegrensningen blokkerer f.eks. bevegelsene 

 «legge ut teleskopbom» 

 «senke bom (løftearm)» 

I noen områder blokkerer den også bevegelsen 

 «svinge bom (tårn)» 

Hvis tillatt lastmoment blir overskredet på grunn av en svingbevegelse som 

gjøres med bommen, blir også denne bevegelsen koblet ut. For å kunne 

svinge bommen videre i den retningen som utløste utkoblingen, må man 

først utføre en annen bevegelse som reduserer lastmomentet, f.eks. trekke 

inn teleskopbommen. 

Muligheten for å forlenge teleskopbommen blokkeres ikke bare av lastmo-

mentbegrensningen, men også av en utleggsbegrensning. Teleskopbom-

men kan legges ut til en viss maksimumslengde som er avhengig av vinke-

len på bommen og belastningen på arbeidsplattformen. Når maksimums-

lengden nås, blir bevegelsen «legge ut teleskopbom» koblet ut. Da er det 

ikke mulig å legge teleskopbommen lenger ut. 

Om det er lastmomentbegrensningen eller utleggsbegrensningen som utlø-

ses først, kommer an på hvordan liften brukes i det enkelte tilfellet. 
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3.3.9 Automatisk oppstilling 

Med ett betjeningselement kan alle støttebeina trekkes ut eller inn eller fel-

les ned og trekkes opp samtidig. Hvor raskt støttene kommer ut, kan varie-

re med ledningsmotstanden i hydraulikksystemet og friksjonsforskjeller mel-

lom sylindrene. Når støttesylindrene felles ned, forsøker styreenheten å 

jekke liften opp til den tillatte oppstillingshelningen (automatisk oppstilling), 

så lenge ikke minst én av støttesylindrene er felt helt ned. Hvis én støtte er 

felt helt ned, blir det ikke foretatt noen automatisk helningsjustering av støt-

tebeina. Helningen til liften må alltid kontrolleres! 

3.3.10 Automatisk justering av arbeidsplattform og teleskopbom 

Etter at driften er slått på og bevegelsen «heve bommen (løftearm)» fore-

tas, blir arbeidsplattformen automatisk innrettet og teleskopbommen justert. 

I utgangspunktet må bommen ligge i transportleiet (grunnstilling). Først når 

justeringen er utført, begynner bevegelsen «heve bommen (løftearm)». 



 

 Beskrivelse  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 3-17 

 

3.3.11 Automatisk plattformjustering 

Et elektrohydraulisk system sørger for at arbeidsplattformen holder seg 

vannrett i liftmodus. For det første justeres plattformen ved at helningen 

endres gjennom styrte heve- eller senkebevegelser av nedre og/eller øvre 

bom. For det andre justeres plattformen ved at helningen endres f.eks. som 

følge av elastisk bøying av bomsystemet. 

Helningen av arbeidsplattformen registreres kontinuerlig og overføres til da-

tastyringen. Hvis helningen avviker fra en referanseverdi, vil datastyringen 

justere plattformen ved hjelp av en følsom hydraulisk aktuator. 

3.3.12 Myk start og stopp av liftbevegelser 

Med den elektriske styreenheten kan følgende bevegelser startes og stan-

ses mykt: 

 skyve støttebeina ut og inn / opp og ned 

 heve eller senke bommen (løftearm) 

 svinge bommen (tårnet) til venstre eller høyre 

 legge ut eller trekke inn teleskopbommen 
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3.3.13 Demping før stoppstilling 

Før de når stoppstillingen, begynner følgende bevegelser automatisk å gå 

med redusert hastighet: 

 heve eller senke bommen (løftearm) 

 svinge bommen (tårnet) til venstre eller høyre 

 legge ut eller trekke inn teleskopbommen 

Med «stoppstilling» menes stillingen hvor de hydrauliske sylindrene stop-

per. Bommens svingbevegelse begrenses ikke mekanisk av at den treffer 

et anslag i stoppstillingen. Dette skjer ved hjelp av sensorer og datastyring. 

Hastighetsreduksjonen før stoppstillingen inntrer automatisk selv om joy-

sticken er bøyd helt ut. 

3.3.14 Sikring av førerhus, bakre oppstøtting og transportleie ved å 
svinge eller senke bommen 

Hvis bommen er hevet under en bestemt vinkel, avbrytes svingbevegelser 

automatisk rett før bommen ville truffet førerhuset, bakre oppstøtting eller 

transportleiet. Det er ikke mulig å svinge bommen videre i retning av fører-

huset før bommen er hevet over denne vinkelen.  På samme måte er det 

ikke mulig å senke bommen lenger ned enn til denne vinkelen dersom 

bommen befinner seg over eller i nærheten av førerhuset. 
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3.3.15 Minne 

Minnet forenkler prosessen når plattformen skal kjøres til samme målstilling 

flere ganger. Når plattformen har nådd målstillingen, kan stillingen lagres. 

Deretter kan plattformen kjøres automatisk til denne målstillingen fra hvil-

ken som helst annen stilling. Den følger imidlertid ikke samme rute som tid-

ligere. 

Målstillingen ligger i minnet, også hvis liften slås av, inntil en ny stilling lag-

res. 

3.3.16 Automatisk midtstillingsfunksjon for bommen 

Automatisk midtstilling er en enklere måte å få bommen i midtstilling på, 

som også gjør det lettere å senke bommen ned i transportleiet. 

Når bommen er skjøvet sammen og senket tydelig under vannrett stilling, 

men fortsatt høyere enn transportleiet, og den beveges fra en utsvingt po-

sisjon mot midtstillingen, blir svingbevegelsen avbrutt når bommen er i 

midtstilling, rett over transportleiet. I denne posisjonen kan den nedre 

bommen senkes ned i transportleiet. 

3.3.17 Automatisk grunnstillingsfunksjon for liften 

Uavhengig av hvilken posisjon bommen befinner seg i for øyeblikket, er det 

mulig å sette Ruthmann-Steiger TB 290 automatisk i grunnstilling ved hjelp 

av en styrekommando. 

Først blir bommen satt i grunnstilling. Deretter trekkes støttebeina inn. 
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3.3.18 Kontrollpanelet «RUTHMANNCockpit» på arbeidsplattformen 

Det modulbaserte kontrollpanelet har en grafisk brukerveiledning med tyde-

lig design. Det er tatt ergonomiske hensyn i utformingen. Den består i det 

vesentlige av et øvre, skrått kontrollområde og et nedre styreområde. Sty-

rekommandoene gjøres med brukervennlige joysticker, trykknapper og 

funksjonstaster. Alle innebygde trykknapper og alle funksjonstastene har 

bakgrunnslys. Status-LED forteller betjeningspersonalet om funksjons-

tastene er koblet inn eller ikke. En ergonomisk håndstøtte gjør det behage-

lig å utføre styrekommandoene og hindrer feilbetjening. Kontrollpanelet har 

også tilkoblingsmuligheter for elektrisk utstyr. Videre tilbyr vi mye ekstraut-

styr med nyttige tilleggsfunksjoner som det er mulig å ettermontere. Det 

låsbare, integrerte dekselet beskytter informasjons- og betjeningselemen-

tene mot vær og vind og mot uvedkommende. 

3.3.18.1 Kontrollområdet 

På den øvre delen av kontrollpanelet er det et kontrollområde med opptil 

fem trykknapper for bryterfunksjoner og liftstyring, f.eks. for å lagre bompo-

sisjonen eller slå lyskastere (ekstrautstyr) på arbeidsplattformen av og på. 

3.3.18.2 Styreområde 

På den nedre delen av kontrollpanelet er det joysticker og en ergonomisk 

håndstøtte som gjør panelet brukervennlig med avspent og følsom kontroll 

av liftbevegelsene. Et flatt tastatur med 16 sentralt plasserte symboltaster 

(4 rader med 4 taster per rad) gjør det mulig å gi effektive og sikre kom-

mandoer om å utføre ulike funksjoner, f.eks. sette liften automatisk i grunn-

stilling, automatisk oppstilling i forskjellige oppstøttingsvarianter eller slå 

bilmotoren på og av. Over joystickene er det kontroll- og varsellamper 

(LED-er) som indikerer omslagstilstander eller varsler om feil. 
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3.3.19 Betjeningsfelt for nødstyring 

Betjeningsfeltet består av et tekstdisplay og et flatt tastatur. 

3.3.19.1 Tekstdisplay 

Displayet brukes til informasjons- og diagnoseformål. Det består av et LCD-

display med 4 linjer og 20 tegn per linje. Her viser datastyringen automatisk 

driftsmeldinger og betjeningsinformasjon. I tillegg kan displayet brukes til å 

kontrollere sensorene (grensebrytere, nærbrytere osv.). Dette gjør det mu-

lig å kontrollere liften raskt, og ofte kan Ruthmann-service stille en feil-

diagnose per telefon. 

Displayet er lettest å lese i loddrett stilling. Displayet må ikke utsettes for 

langvarig sol og oppvarming til over 50 °C. Ved temperaturer under 0 °C 

blir displayet tregt og utydelig. 

3.3.19.2 Flatt tastatur 

Det flate tastaturet består av 28 funksjonstaster, 7 linjer med 4 funksjons-

taster per linje. Noen av funksjonstastene kan være programmert med flere 

funksjoner. 

Tastaturet brukes bl.a. 

 til nødstyring 

 til å bla på tekstdisplayet 

 til å velge språk 

 til programmering (angi passord, stille klokka osv.), 

 til å bytte mellom bombevegelser som utføres samtidig 

 til å bytte mellom støttevarianter ved minimaloppstøtting 

 til å deaktivere eller aktivere finjusteringsfunksjonen 

3.3.19.3 Velge språk 

Datastyringen har en funksjon for å velge språk på drifts- og informasjons-

meldingene. Tekstene foreligger nemlig på flere språk. Etter oppstart av da-

tastyringen er displayteksten på det sist innstilte språket. 

Brukerne kan endre språk med et tastetrykk på betjeningsfeltet, og deretter 

vil alle drifts- og informasjonsmeldinger på tekstdisplayet vises på det språ-

ket de har valgt. 
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3.4 Strømforsyning 

Ruthmann-Steiger TB 290 får strøm fra de interne bilbatteriene som er 

montert på chassiset. De forsyner bl.a. 

 chassiset 

 datastyringen 

 sensorene 

 de elektriske ventilene i hydraulikksystemet 

 osv. 

Bilbatteriene lades med dynamoen på chassiset. 

3.4.1 Overvåking av batterispenning 

Bilbatteriets matespenning overvåkes av datastyringen. Hvis matespen-

ningen kommer under en verdi som er lagret i datastyringen, vil en varsel-

lyd på kontrollpanelet på arbeidsplattformen signalisere at batterispenning-

en er for lav. Da må bilmotoren startes umiddelbart, slik at matespenningen 

kan opprettholdes og batteriet kan lades. 

3.4.2 Sikringer 

Strømkretsene og det elektriske utstyret er beskyttet med elektriske sik-

ringer. 

3.4.2.1 Sikringer på chassiset 

Opplysninger om sikringer på chassiset finner du i brukerhåndboka fra 

chassisprodusenten. 
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3.4.2.2 Sikringer på Ruthmann-Steiger TB 290 

 Sikringer i førerhuset  

Se kretsdiagrammene for bilgrensesnittet,  kapittel 12. 

 Sikringstavle i styringsskapet (nødstyring) på lift-fundamentet. På innsi-

den av svingrammen er det montert en sikringstavle. Sikringene er til-

gjengelige fra utsiden. 

F1 7,5 A  Blinklys / roterende lys 1 

F2 7,5 A  Blinklys / roterende lys 2 

F3 10 A  Arbeidslampe på plattformen, blinkende lys / roterende 

varsellys på plattformen 

F4   Ledig 

F5 3 A  Kontrollamper førerhus, tenning 

F6   Ledig 

F7 5 A  Blinklys støttebein 

F8   Ledig 

F9   Ledig 

F10 3 A  Grensebryter, nærbryter, kommandotast 

F11 5 A  Strømforsyning kontrollstyring, strømforsyning CAN-

moduler plattform, sensorer plattform 

F12 3 A  Linjeutganger, kontrollstyring uten sikkerhetsutkobling, 

kommandomatriser, digitale utganger, CAN-moduler 

plattform 

F13 7,5 A  Ventil teleskopbom inn, proporsjonalventil teleskop-

bom, proporsjonalventil plattform opp/ned 

F14 10 A  Proporsjonalventil bom, proporsjonalventil sving, relé 

plattformdreiing venstre/høyre 

F15 15 A  Ventiler for støttebein, heve/senke bom, svinge mot 

venstre/høyre, teleskopbom ut 

F16   Ledig 

F112 15 A  E-motor dreie plattform venstre/høyre (kort A22) 

Til høyre for sikring F16 er det fire sikringssokler til. Sokkelen lengst til 

venstre er en testsokkel. De andre tre er holdere for reservesikringer. 

Hvis en fungerende sikring stikkes inn i testsokkelen, begynner det å ly-

se i en grønn lysdiode med påskriften «Test» på høyre side under sok-

kelen. Styringsenheten PLATTFORMSTYRING eller styringsenheten 

NØDSTYRING må være slått på når testen gjøres. 
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4 Betjeningselementer og indikatorer 

4.1 Plassering av NØDSTOPP-brytere 

Ruthmann-Steiger TB 290 er utstyrt med følgende NØDSTOPP-brytere: 

 

 

 
1. Oppe til høyre på kontrollpanelet 

på arbeidsplattformen 

 

 
2. Over betjeningsfeltet på nød-

styringsenheten i styringsskapet 

på lift-fundamentet på høyre 

side i kjøreretningen 
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4.2 Betjeningselementer og indikatorer for chassiset 

Betjeningen av chassiset er beskrevet i brukerhåndboka fra chassisprodu-

senten. 

4.3 Betjeningselementer og indikatorer for Ruthmann-
Steiger 

4.3.1 Betjeningselementer og indikatorer på instrumentpanelet i fø-
rerhuset 

 På kontrollpanelet på instrumentpanelet finner du bryteren 

KRAFTUTTAK (hovedbryteren). Med den slår du hydraulik-

ken (kraftuttak) og liftmodusen av og på samtidig. Se også 

chassisprodusentens brukerhåndbok.  

I tillegg er det to kontrollamper på instrumentpanelet. Kontrollampene sig-

naliserer at Ruthmann-Steiger TB 290 ikke står i transportstilling. Lampene 

slukkes når liftmodusen er slått av og følgende sensorsignaler er aktivert: 

 1.  

 

Kontrollampe 

LIFT IKKE I 

TRANSPORTSTIL

LING 

 slukkes når: 

– bomsystemet ligger i transportl-

eiet 

 2.  

 

Kontrollampe 

STØTTEBEIN IKKE I 

GRUNNSTILLING 

 slukkes når: 

– støttebeina er trukket inn 

Hvis KRAFTUTTAK-bryteren blir slått om og den manuelle girkassen ikke 

er i nøytral stilling, avgir intervallhornet på chassiset en lydalarm. Denne 

alarmen varsler også betjeningspersonalet om at Ruthmann-Steiger TB 

290 ikke er i transportstilling. Det kan være forskjellig form på bryter-

ne/kontrollampene, og de kan være plassert forskjellig ut fra hva som fin-

nes av utstyr på chassiset (se også chassisprodusentens brukerhåndbok). 
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4.3.2 Styringsskap for PLATTFORMSTYRING på arbeidsplattformen 

4.3.2.1 Kontrollpanelet RUTHMANNCockpit 

 

 

 

 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

 1.  NØDSTOPP-bryter, rød  Avbryter den elektriske styringen av 

liftbevegelsene umiddelbart. Bilmo-

toren slås av. 

 2.  Joystick (venstre)  Styrespak for liftbevegelser 
 = loddrett akse, bevegelse forover 

 = loddrett akse, bevegelse bakover 

 = vannrett akse, bevegelse mot venstre 

 = vannrett akse, bevegelse mot høyre 

 
 

HEVE BOMMEN  : - Hever bommen. 
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

 
 

SENKE BOMMEN  : - Senker bommen. 

 
 

SVINGE BOM TIL 
VENSTRE 

 : - Svinger bommen (tårnet) til 
venstre. 

 
 

SVINGE BOM TIL HØYRE 
 : - Svinger bommen (tårnet) til 

høyre. 

 3.  Joystick (høyre)  Styrespak for liftbevegelser 
 = loddrett akse, bevegelse forover 

 = loddrett akse, bevegelse bakover 

 = vannrett akse, bevegelse mot venstre 

 = vannrett akse, bevegelse mot høyre 

 = bevegelse mot høyre 

  --  : - Ingen funksjon. 

  --  : - Ingen funksjon. 

 
 

TELESKOPBOM INN 
 : - Trekker teleskopbommen 

inn. 

 
 

TELESKOPBOM UT  : - Legger teleskopbommen ut. 

 4.  Varsel- og kontrollamper 

(LED) foran venstre joy-

stick 

 Lysfunksjon, indikerer en omslags-

tilstand eller en feil. 

 
 

LMB-UTKOBLING 
(varsellampe) 

 Varig lys: 

– Bevegelser som øker lastmomen-

tet, er blokkert. 

 Blinkende lys: 

– Blinker når det blir utført en liftbe-

vegelse med finjustering slått på. 

– Datastyringen er slått om til «be-

tinget NØDSTOPP». 

– Datastyringen er slått om til 

NØDSTOPP. Blinker vekselvis 

med varsellampen for 

SIKKERHETSUTKOBLING. 

 5.  Varsel- og kontrollamper 

(LED) foran høyre joystick 

 Lysfunksjon, indikerer en omslags-

tilstand eller en feil. 

 
 

SIKKERHETSUTKOBLING 
(varsellampe) 

 Blinkende lys: 

– Datastyringen har konstatert en feil 

(«begrenset liftmodus»). 

– Datastyringen er slått om til 

NØDSTOPP. Blinker vekselvis 

med varsellampen for LMB-
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

UTKOBLING. 

 
 

OVERVÅKING AV 
BATTERITILSTAND 
(kontrollampe) 

 Blinkende lys: 

– For lav batterispenning (mate-

spenning); start bilmotoren. 

 6.  Flatt tastatur (blokk med 16 

funksjonstaster med røde 

lysdioder) 

 Tastefunksjoner (alternativer): 

– Regulerer oppstøttingen inn til 

den viste spennvidden. 

– På 1. tastetrykk aktiveres funk-

sjonstasten for styrekommandoen 

(aktiv i ca. 3 sek.). 

På 2. tastetrykk styres bombeve-

gelsene (styrekommando). 

– Aktiverer venstre joystick for sty-

rekommandoen GÅ TIL 

POSISJON eller 

GRUNNSTILLING (ved samtidig 

betjening). 

– Slår funksjoner og utstyr av og på. 

– Inntasting/programmering. 

 Betydningen av LED-lysene: 

– Viser drifts- og omslagstilstander 

med blinkende eller konstant lys. 

 
 

START/STOPP  Funksjon: 

– Slår på bilmotoren. 

– Slår av bilmotoren. 

– Programmert med «1» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 

– Venstre LED, funksjonstast brukt. 

– Høyre LED, bilmotoren går. 

  

 
 

FORBIKOBLING 
AVSTANDSSENSOR 

 Funksjon: 

– Kobler ut den aktiverte avstands-

kontrollen for arbeidsplattformen. 

– Programmert med «2» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Venstre LED, ikke aktuelt. 
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

– Høyre LED, aktivert avstandskon-

troll utkoblet. 

 Varig lys: 

– Venstre LED, funksjonstast brukt. 

– Høyre LED, avstandskontroll akti-

vert. 

 
 

ALTERNATIV MOTOR 
(ekstrautstyr) 

  Funksjon: 

– Slår på den alternative motoren. 

– Slår av den alternative motoren. 

– Programmert med «3» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 

– Venstre LED, funksjonstast brukt. 

– Høyre LED, alternativ motor slått 

på. 

  

 -- Tom  Funksjon: 

– Ingen funksjon. 

– Programmert med «ESC» i inn-

tastingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 

– Funksjonstast brukt. 

 ESC 

 
 

LAGRE POSISJON  Funksjon: 

– Lagrer målstillingen som arbeids-

plattformen er kjørt til. 

– Programmert med «4» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 

– Funksjonstast brukt. 

  

 
 

GÅ TIL POSISJON  Funksjon: 

– På 1. tastetrykk aktiveres funk-

sjonstasten eller venstre joystick 

for styrekommandoer. 

– På 2. tastetrykk flyttes lift-
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

komponentene til den lagrede 

målstillingen. 

– Programmert med «5» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Funksjonstast aktivert for styre-

kommando. 

 Varig lys: 

– Funksjonstast brukt. 

 
 

SPESIALFUNKSJON  Funksjon: 

– Stiller arbeidsplattformen vannrett. 

– Slår på finjusteringen. 

– Slår av finjusteringen. 

– Programmert med «6» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 

– Finjustering slått på. 

– Funksjonstast brukt. 

  

 
 

GRUNNSTILLING  Funksjon: 

– På 1. tastetrykk aktiveres funk-

sjonstasten eller venstre joystick 

for styrekommandoer. 

– På 2. tastetrykk flyttes lift-

komponentene til grunnstillingen. 

– Programmert med     i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Funksjonstast aktivert for styre-

kommando. 

 Varig lys: 

– Liften står ikke i grunnstilling. 

– Funksjonstast brukt. 

  

 
 

– HØYRE SIDE 
INNENFOR PROFILEN 

 Funksjon: 

– Stiller opp liften med oppstøtting 

innenfor kjøretøyprofilen på høyre 

side. 

– Aktivert funksjonstast STØTTE 

 
 

– FREMRE VENSTRE 
STØTTE 
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

NED for å styre fremre venstre 

støttebein. 

– Programmert med «7» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Se funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 Varig lys: 

– Se funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 
 

DREIE PLATTFORM TIL 
VENSTRE 

 Funksjon: 

– På 1. tastetrykk aktiveres funk-

sjonstasten for styrekommandoer. 

– På 2. tastetrykk dreies arbeids-

plattformen til venstre. 

– Programmert med «8» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Funksjonstast aktivert for styre-

kommando. 

 Varig lys: 

– Funksjonstast brukt. 

  

 
 

DREIE PLATTFORM TIL 
HØYRE 

 Funksjon: 

– På 1. tastetrykk aktiveres funk-

sjonstasten for styrekommandoer. 

– På 2. tastetrykk dreies arbeids-

plattformen mot høyre. 

– Programmert med «9» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Funksjonstast aktivert for styre-

kommando. 

 Varig lys: 

– Funksjonstast brukt. 

  

 
 

– VENSTRE SIDE 
INNENFOR PROFILEN 

 Funksjon: 

– Stiller opp liften med oppstøtting 

innenfor kjøretøyprofilen på venst-

re side. 

– Aktivert funksjonstast STØTTE 

 
 

– FREMRE HØYRE 
STØTTE 
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

NED for å styre fremre høyre støt-

te. 

 Blinkende lys: 

– Se funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 Varig lys: 

– Se funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 
 

– MINIMAL 
OPPSTØTTING 

 Funksjon: 

– Stiler opp liften med minimal opp-

støtting. 

– Aktivert funksjonstast STØTTE 

NED for å styre bakre venstre støt-

tebein. 

 Blinkende lys: 

– Se funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 Varig lys: 

– Se funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 

 
– BAKRE VENSTRE 
STØTTE 

 
 

STØTTE NED  Funksjon: 

Støttesylinder felles ned. 

Bare i kombinasjon med trykknapp 

BAKRE VENSTRE STØTTE, 

FREMRE VENSTRE STØTTE, 

FREMRE HØYRE STØTTE 

og/eller BAKRE HØYRE STØTTE. 

– Programmert med «0» i inntas-

tingsmodus. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 

– Funksjonstast brukt. 

  

 
 

STØTTER INN  Funksjon: 

– Trekker alle støttebein først opp, 

så inn. 

 Blinkende lys: 

– Ikke aktuelt. 

 Varig lys: 
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

– Funksjonstast brukt. 

 
 

– FULL OPPSTØTTING  Funksjon: 

– Stiller opp liften med «full oppstøt-

ting». 

– Aktivert funksjonstast STØTTE 

NED for å styre bakre høyre støt-

te. 

 Blinkende lys: 

– Støtten har bakkekontakt. 

 Varig lys: 

– Ved minimal oppstøtting lyser ba-

re de to LED-ene til funksjons-

tastene BAKRE HØYRE STØTTE 

og BAKRE VENSTRE STØTTE 

samtidig. 

– Alle de fire LED-ene til funksjons-

tastene for oppstøttingen lyser 

samtidig hvis datastyringen regi-

strerer en annen korrekt oppstøt-

tingssituasjon. 

– Funksjonstast brukt. 

 
 

– BAKRE HØYRE 
STØTTE 

 7.  Kontrollpanel for  

knapper med lys 

 Knappenes funksjoner (alternativ): 

- Liftbevegelser 

– Slå funksjoner og utstyr av og på 

 Betydningen av lyssignalene: 

– Bare bakgrunnsbelysning i trykk-

nappene 

 
 

FORBIKOBLING 
SIKKERHETSUTKOBLING 

 Knappens funksjon: 

– Utfører sikkerhetsutkoblingen «be-

tinget NØDSTOPP». Det første 

som må gjøres da, er å trekke inn 

teleskopbommen. – Nødbetjening, 

enhver form for misbruk er forbudt! 

– 

 8.  Dekkplate  Plass til en monokrom skjerm med 

funksjonstaster (ekstrautstyr). 

 9.  Lydsignal 

(i styringsskapet) 

 Kort, kontinuerlig signal: 

– Datastyringen er startet opp etter 
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 Betjeningselementer/indikatorer Beskrivelse 

at driften er i gang og liftmodus er 

aktivert (varer i ca. 1 sek.). 

 Kontinuerlig signal: 

– Trykknappen for FORBIKOBLING 

SIKKERHETSUTKOBLING er 

trykket selv om det ikke foreligger 

en «betinget NØDSTOPP». 

– Batterispenning (matespenning) 

for lav; start bilmotoren. 
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4.3.3 Styringsskap for NØDSTYRING på lift-fundamentet (høyre side) 

 

 

 1. Betjeningsfelt  Flatt tastatur og tekstdisplay 

 2. Magnetisk låsemekanisme  Nødbetjening magnetventiler 

 3. Sikringstavle  Det elektriske utstyret og strømkret-

sene er beskyttet med smeltesikring-

er av forskjellig styrke. 

 3.1 Grønn LED 

 på sikringstavle 

 Testfunksjon sikring 

 4. Ekstrautstyr  

 5. Ekstrautstyr  
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4.3.3.1 Betjeningsfelt for NØDSTYRING 

  

 

 1. NØDSTOPP-bryter  Avbryter den elektriske styringen av 

liftbevegelsene umiddelbart. Bilmoto-

ren slås av. 

 2. Flatt tastatur  Nødstyring 

Bla gjennom drifts- og informasjons-

meldinger 

Programmere (angi passord, stille 

klokka osv.) 

Taste inn tall 

 3. Tekstdisplayet  Viser drifts-, informasjons- og feilmel-

dinger. 
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4.3.3.1.1 Funksjonstaster på det flate tastaturet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Funksjonene til tastene fra venstre mot høyre / ovenfra og ned: 

 Funksjonstast (betegnelse) Beskrivelse 

 1.  
 

HEVE BOMMEN  – Heve bommen. 

– Programmert med «1» i inn-

tastingsmodus. 

 2.  
 

TELESKOPBOM INN  – Trekke inn teleskopbommen. 

– Programmert med «2» i inn-

tastingsmodus. 

 3.  
 

TELESKOPBOM UT  – Legge ut teleskopbommen. 

– Programmert med «3» i inn-

tastingsmodus. 
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 Funksjonstast (betegnelse) Beskrivelse 

 4.   Tom  Ingen funksjon. 

– Programmert med «4» i inn-

tastingsmodus. 

 5.  
 

SENKE BOMMEN  – Senke bommen. 

– Programmert med «5» i inn-

tastingsmodus. 

 6.  
 

SPESIALFUNKSJON  – Slå finjusteringen av og på. 

– Programmert med «6» i inn-

tastingsmodus. 

 7.   Tom  Ingen funksjon. 

– Programmert med «7» i inn-

tastingsmodus. 

 8.   Tom  Ingen funksjon. 

– Programmert med «8» i inn-

tastingsmodus. 

 9.  
 

SVINGE BOM TIL 

VENSTRE 

 – Svinge bommen til venstre. 

– Programmert med «9» i inn-

tastingsmodus. 

 10. 
 

DREIE PLATTFORM 

TIL VENSTRE 

 – Dreie arbeidsplattformen til 

venstre. 

– Programmert med «0» i inn-

tastingsmodus. 

 11. 
 

DREIE PLATTFORM TIL 

HØYRE 

 – Dreie arbeidsplattformen til 

høyre. 

 12. 
 

SVINGE BOM TIL HØYRE  – Svinge bommen til høyre. 

 13. 
 

– HØYRE SIDE 

INNENFOR PROFILEN 

– FREMRE VENSTRE 

STØTTE 

 – Oppstøtting med venstre støt-

tebein trukket ut, høyre side 

innenfor kjøretøyprofilen. 

– Oppstøtting innenfor kjøre-

tøyprofilen på begge sider et-

ter at minste oppstøtting er 

nådd. 

– Aktiverer funksjonstast nr. 27 

for å styre fremre venstre støt-

tebein. 
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 Funksjonstast (betegnelse) Beskrivelse 

 14. 
 

NESTE DISPLAY  Bla i tekstvisningen, neste 

«skjermbilde» vises. 

 15. 
 

MOTOR START/STOPP  Starte eller stanse bilmotoren 

(bare mulig når tenningen er 

slått på). 

 16. 
 

– VENSTRE SIDE 

INNENFOR PROFILEN 

– FREMRE HØYRE 

STØTTE 

 – Oppstøtting med høyre støt-

tebein trukket ut, venstre side 

innenfor kjøretøyprofilen. 

– Oppstøtting innenfor kjøre-

tøyprofilen på begge sider et-

ter at minste oppstøtting er 

nådd. 

– Aktiverer funksjonstast nr. 27 

for å styre fremre høyre støtte. 

 17. 
 

– MINIMAL 

OPPSTØTTING 

– BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

 – Minimal oppstøtting 

– Aktiverer funksjonstast nr. 27 

for å styre bakre venstre støt-

tebein. 

 18. 
 

FORRIGE DISPLAY  Bla i klartekstvisningen, forrige 

«skjermbilde» vises. 

 19.  Tom  Ingen funksjon. 

 20. 
 

– FULL OPPSTØTTING 

– BAKRE HØYRE 

STØTTE 

 – Oppstøtting med støttebein 

skjøvet ut både på venstre og 

høyre side. 

– Oppstøtting innenfor kjøre-

tøyprofilen på begge sider et-

ter at minste oppstøtting er 

nådd. 

– Aktiverer funksjonstast nr. 27 

til å styre bakre høyre støtte. 

 21.  Tom  Ekstrautstyr 

 22.  Tom  Ekstrautstyr 

 23. 
 

LAGRE POSISJON  Lagrer en målstilling som ar-

beidsplattformen er kjørt til. 

 24. 
 

GÅ TIL POSISJON  Kjører arbeidsplattformen til en 

lagret målstilling. 
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 Funksjonstast (betegnelse) Beskrivelse 

 25.  Tom  Ekstrautstyr 

 26. 
 

GRUNNSTILLING  Setter liften automatisk i grunn-

stilling. 

 27. 
 

STØTTE NED  Felle støttesylinderen ned. Bare 

i kombinasjon med funksjons-

tast BAKRE VENSTRE 

STØTTE, FREMRE VENSTRE 

STØTTE, FREMRE HØYRE 

STØTTE og/eller BAKRE 

HØYRE STØTTE. 

 28. 
 

STØTTER INN  Trekker alle støttebeina først 

opp, så inn. 
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4.3.3.1.2 Drifts- og informasjonsmeldinger på tekstdisplayet 

Når driften er i gang, viser displayet «startsiden», forutsatt at det ikke fore-

ligger noen feilmeldinger. Hvis det foreligger en feilmelding, hopper dis-

playet automatisk til det bildet som viser feilmeldingen. 

De øvrige skjermbildene viser informasjon om sensorer og komponenter. 

For å kunne vise mest mulig informasjon har vi definert forkortelser for 

komponentene. Under forkortelsen står det et tall (koblingssignal eller vin-

kelangivelse). Tallene har følgende betydning: 

 1  signal aktivt 

 0  signal inaktivt 

 ###  vinkel i grader 

Eksempel: (skjermbilde 1) 

 Skjermlinje 1: 

2: 

3: 

4: 

 1 %TEL   Zeit   %LMB 

   75   08.35     80  

 VLab HLab VRab HRab 

   1    1    1    1  

1-tallene under forkortelsene betyr i dette tilfellet at støttebeina har bakke-

kontakt. 

I lista under forklares meldingene og hva de betyr. 

 Tekstdisplay Betydning 

   RUTHMANN-Steiger   

 

TB 290 

 Startside med betegnelse av lifttypen 

 UVV-Termin faellig!  

 

       MM JJ 

 Dato for årlig sakkyndig kontroll med angivelse 

av måned og år. Når denne datoen er nådd el-

ler overskredet, vises den i stedet for startsiden 

etter oppstart av datastyringen. Hvis en liftbe-

vegelse aktiveres, skifter visningen til startsi-

den. Ny dato settes opp av Ruthmann-service. 

 x %TEL   Zeit   %LMB 

 

 VLab HLab VRab HRab 

x 

%TEL 

 

 

Zeit 

 

 Skjermbilde 

 Prosent teleskoputlegg 

(100 % = maksimalt utlegg) 

 Tiden på den interne klokka i datasty-

ringen 

 Lastmomentverdi i prosent  
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 Tekstdisplay Betydning 

%LMB 

 

VLab 

HLab 

VRab 

HRab 

100 %  = LMB-utkobling 

 Fremre venstre støttebein har bakke-

kontakt 

 Bakre venstre støttebein har bakke-

kontakt 

 Fremre høyre støttebein har bakke-

kontakt 

 Bakre høyre støttebein har bakkekon-

takt 

 x AHcm  AWcm  .WAhk 

 

 ZZgrd Drerd Tcm 

x 

AHcm 

 

AWcm 

 

 

.WAhk 

 

ZZgrd  

 

Drerd 

 

Tcm 

 Skjermbilde 

 Arbeidshøyde i cm (ca. plattformhøy-

de + 2 m) 

 Arbeidsbredde i cm (ca. avstand fra 

midt på tårnet til bakre kant av ar-

beidsplattformen + 50 cm) 

 Bomvinkelen i 1/10 grader *
1
 

 Bommens svingvinkel i grader (tann-

teller) 

 Bommens svingvinkel i grader (dreie-

kranspotensiometer) 

 Teleskopsylinderutlegg i cm 

*
1
 Hvis verdien som vises, f.eks. er 3, 

betyr det en vinkel på 0,3°. Vinkelen 

vises i trinn på 0,1°. 

 x .WB .NB KeinGang 

 

VLausHLausVRausHRaus 

x 

.WB 

 

.NB 

Kein 

Gang 

VLaus 

HLaus 

VRaus 

HRaus 

 Skjermbilde 

 Vinkelen mellom plattform og stamme 

i 1/10 grader *
1
 

 Plattformens helning i 1/10 grader *
1
 

 Girsperre: 0 når gir er valgt 

 

 Fremre venstre støttebein trukket ut 

 Bakre venstre støttebein trukket ut 

 Fremre høyre støttebein trukket ut 

 Bakre høyre støttebein trukket ut 

*
1
 Hvis verdien som vises, f.eks. er 3, 

betyr det en vinkel på 0,3°. Vinkelen 

vises i trinn på 0,1°. 

 x Ket_ob Ket_un 

 

X  Skjermbilde 
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 Tekstdisplay Betydning 

VLeinHLeinVReinHRein Ket_ob 

 

 

Ket_un 

 

 

VLein 

HLein 

VRein 

HRein 

 Kjede- eller vaierbrudd i det øvre 

bomsystemet. Seriekobling av bryter-

ne for «kjede- eller vaierbrudd» 

 Kjede- eller vaierbrudd i det nedre 

bomsystemet. Seriekobling av bryter-

ne for «kjede- eller vaierbrudd» 

 Fremre venstre støttebein trukket inn 

 Bakre venstre støttebein trukket inn 

 Fremre høyre støttebein trukket inn 

 Bakre høyre støttebein trukket inn 

 x RadfreiH RadfreiV 

 

Nlae  Nque  Ges 0.1G 

x 

Radfrei 

H 

Radfrei 

V 

Nlae 

Nque 

Ges 

 Skjermbilde 

 Signal bakhjul frie (avlastet) 

 

 Signal forhjul frie (avlastet) 

 

 Bilens helning på langs i 1/10 grader 

 Bilens sidehelning i 1/10 grader 

 Bilens samlede helning i 1/10 grader 

 x TraeAuf Tele Ausan 

 

  Auslend TraeAuf^ 

X 

TraeAuf 

Tele 

Ausan 

Auslen 

TraeAuf^ 

 Skjermbilde 

 Bom i transportleie 

 Teleskopbom trukket inn 

 Bom hevet 

 Bom i sluttstilling 

 finnes ikke 

 x Quecks  D+  TelSer 

 

TuerenZu 

x 

Queck 

D+ 

TelSer 

Tueren 

Zu 

 Skjermbilde 

 Kvikksølvringvender 

 1 når motoren går  

 Teleservice (ekstrautstyr) 

 Begge dørene til førerhuset er lukket. 

 x Ab_n_ok x 

Ab_n_ok 

 Skjermbilde 

 Avstandskontroll for arbeidsplattfor-

men (ekstrautstyr) 

 x Not_re Not_li Fern 

 

  Buehne 

x 

Not_re 

Not_li 

Fern 

 Skjermbilde 

 Dør «nødstyring» åpnet, høyre side 

 Dør «nødstyring» åpnet, venstre side 

 Fjernkontroll (ekstrautstyr) på 
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 Tekstdisplay Betydning 

 

Buehne 

 Plattformstyring på 

 Voll abgestuetzt 

eller 

Links im Profil 

abgestuetzt 

eller 

Rechts im Profil 

abgestuetzt 

eller 

Nur im Profil 

abgestuetzt 

eller 

Minimalabstuetzung 

eller 

Unkorrekt abge- 

stuetzt 

 De ulike oppstøttingsvariantene. 

Tallverdier for Ruthmann-service. 

 x Wochentag 

  TT.MM HH:MM JJJJ 

 Dato og klokkeslett 

«Ukedag  dag.måned   time:minutter  år». 

 Keine Fehlermeldung 

vorhanden 

 Hvis det oppdages en feil på sensorene eller i 

styreenheten, skifter visningen automatisk til 

dette skjermbildet. Her vises så det tilhørende 

feilnummeret og tekstinformasjon om feilen som 

er funnet. Hvis det ikke blir funnet noen feil si-

den forrige gang styreenheten ble slått på, står 

det «Keine Fehlermeldung vorhanden» 

(«ingen feilmeldinger») på denne siden. Det vi-

ses ikke noe sidenummer. 

 x Fehlerspeicher 

auslesen?  Ja=Sonder 

 Rapport med feilmeldinger fra feilminnet. 

 x Fehlerspeicher am 

  TT.MM HH:MM JJJJ  

  gelöscht 

 Siste gang feilminnet ble slettet, angitt med 

«dag. måned   time: minutt   år». 

 Zahlenwerte  Tallverdier for Ruthmann-service. 

 x Cockpit 

 

16er Tastenblock 

 Viser trykt tast ifølge kommandomatrise. 

Eksempel: 

     5 

Det er trykt på første tast i første linje på det fla-
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 Tekstdisplay Betydning 

te tastaturet (16-tasters funksjonstastblokk) på 

kontrollpanelet til arbeidsplattformen.  

 Gedrueckte Taste in 

 

Notsteuerung rechts 

eller 

Gedrueckte Taste in 

 

Notsteuerung links 

Bare tekstvisning på betjeningsfeltet for 

NØDSTYRING 

 Viser trykt tast ifølge kommandomatrise. 

Eksempel: 

Gedrueckte Taste in 

     5 

Notsteuerung rechts 

Første tast i andre rad på høyre nødstyringsen-

het er trykket inn. Det vises ikke noe sidenum-

mer. 

 Seite ist frei. 

Weiter blaettern! 

 En tom side er lagt inn. Bla videre med funk-

sjonstasten NESTE DISPLAY eller FORRIGE 

DISPLAY. 

 Volt HP  KP  Systemets spenning i volt. Det er verdiene for 

hovedprosessoren (HP) og kontrollprosessoren 

(KP) som vises. 

 x Software-Version  Programvareversjonen i Ruthmann-Steiger 

TB 290. 

 x Cockpit-Versionen  Maskin- eller programvareversjonen i Ruth-

mann-cockpiten. Informasjon til Ruthmann-

service. 

 Sprachumschaltung 

Aend=Sonder 

 Administrering av språk. 

 Passwort erforder 

lich!  Weiter=Sonder 

eller 

Passwort bereits 

eingegeben 

 De neste skjermbildene er ikke tilgjengelige før 

passordet er angitt. 

 Seite ist frei. 

Weiter blaettern! 

 En tom side er lagt inn. Bla videre med funk-

sjonstasten NESTE DISPLAY eller FORRIGE 

DISPLAY. 

 Telebegrenzung in m 

mit Sond. einstellen 

 Bare på lifter med «programmerbar utleggsbe-

grensning» (ekstrautstyr) 

 3 Bewegungen gleich-

zeitig   Aend=Sonder 

eller 

 Aktiverer muligheten til å utføre inntil tre liftbe-

vegelser samtidig. 
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 Tekstdisplay Betydning 

2 Bewegungen gleich-

zeitig   Aend=Sonder 

 Feinsteu. von Buehne 

moeglich Aend=Sonder 

eller 

Feinsteu. von Buehne 

gesperrt Aend=Sonder 

 Aktiverer muligheten til å slå av og på finjuste-

ring med funksjonstasten SPESIALFUNKSJON 

på kontrollpanelet. 

 2 Stuetzen bei Mini-

malabst. Aend=Sonder 

eller 

4 Stuetzen bei Mini-

malabst. Aend=Sonder 

 Varianter for minimal oppstøtting. Enten felles 

bare de bakre støttebeina ned eller alle 4. Ar-

beidsområdet er det samme i begge tilfellene. 

 Minimalabstand zum 

Boden!     Aend=Sond 

eller 

Kein Minimalabstand 

zum Boden! Aend=Sond 

 Bare med forrigling under gulvet som ekstraut-

styr 

 Uhr stellen? 

Ja = Sonderfunktion 

 Stille den interne klokka. 

 Passwort aendern? 

Ja = Sonderfunktion 

 Endre passordet. 

 Seit      Neu=Sonder 

 

Steiger  Std    Min 

 Driftstimeteller (ekstrautstyr). Viser antall timer 

liften har vært i drift siden sist telleren ble null-

stilt. 

 Neig  Boden  Aussch 

 

.NeigTr .Neig 

Neig 

 

Boden 

 

Aussch 

 

.NeigTr 

 

 

.Neig 

 Bilens helning – rimelighetskrav over-

skredet 

 Bakkekontakt – rimelighetskrav over-

skredet 

 Støttebeinuttrekk – rimelighetskrav 

overskredet 

 Bilens samlede helning i 1/10 grader 

etter oppstilling, dvs. bom i transportl-

eie 

 Bilens samlede helning i 1/10 grader 
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4.3.4 Overordnet nødstyringssystem 

4.3.4.1 Håndpumpe 

Håndpumpa befinner seg på ventilblokka (magnetventiler) på lift-

fundamentet. 

 

 

 

1. Håndpumpe 

 Driver hydraulikken der-

som hydraulikkpumpen 

svikter 

2. Håndpumpespak 
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4.3.5 Nødstyringssystem i ekstreme tilfeller 

 

 

1. Håndpumpe 

2. Kuleventil (i ventilblokka) 

3. Magnetisk låsemekanisme (i styringsskapet for NØDSTYRING, til høy-

re i fartsretningen) 

4. Retningsventiler for å skyve støttene inn og ut (under deksel) 

5. Retningsventiler for å styre bommen og arbeidsplattformen (under et 

deksel) 
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4.3.5.1 Kuleventil 

Kuleventilen er innebygd i ventilblokka (magnetventiler) på lift-fundamentet. 

 

 

1. Håndspak 

 Kuleventil stengt – håndspak på 

langs 

 Kuleventil åpen – håndspak på tvers 

(vridd 90°) 

Kuleventilen i illustrasjonen er åpen. 

4.3.5.2 Magnetisk låsemekanisme 

Den magnetiske låsemekanismen for den manuelle nødutløsningen av 

magnetventilene befinner seg i styringsskapet for nødstyring på lift-

fundamentet. 

 

 

1. Utløserskrue 

 Betjening av magnethode 

2. Arm 

 Låsemekanisme 
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4.3.5.3 Retningsventiler/magnetventiler 

Eksempel: Retningsventiler NG 4 

 

 
1. Manuell nødutløser, venstre side. Feste for utløserskruen på den mag-

netiske låsemekanismen. 

2. Manuell nødutløser, høyre side. Feste for utløserskruen på den magne-

tiske låsemekanismen. 

3. Magnet, venstre side 

4. Magnet, høyre side 

5. Ventilløfter 

6. Stikkontakt, venstre side 

7. Stikkontakt, høyre side 

Plasthetter beskytter de manuelle nødutløserne (pos. 1 og 2) mot fuktighet 

(ikke vist i illustrasjonene). 

Eksempel: Seteventiler 

 

 

1. Manuell nødutløsning (riflet skrue) 

2. Magnet 

3. Stikkontakt 

Plasthetter beskytter de manuelle nødutløserne (pos. 1) mot fuktighet (ikke 

vist i illustrasjonene). 
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4.3.5.3.1 Retningsventiler for å styre støttene 

På bunnrammen finnes følgende magnetventiler: 

 
«b»  

«a»  

 
 

 Nr. 

Manuell 
nødutløs-

ning 
Funksjon 

«a»  «b» 

 1.  
 

 

/ 

 

 Trekke opp eller felle ned fremre venstre støt-
tesylinder. 

 2.  
 

 

/ 

 

 Trekke opp eller felle ned fremre høyre støtte-
sylinder. 

 3.  
 

 

/ 

 

 Trekke venstre støttebein inn eller ut. 

 4.  
 

 

/ 

 

 Trekke høyre støttebein inn eller ut. 

 5.  
 

 

/ 

 

 Trekke opp eller felle ned bakre høyre støtte-
sylinder. 

 6.  
 

 

/ 

 

 Trekke opp eller felle ned bakre venstre støt-
tesylinder. 

 7.  -- / --  Åpne P-ledningen for å bevege de bakre støt-
tebeina ved hjelp av magnetventil 1–3. 

 8.  -- / --  Åpne P-ledningen for å bevege de fremre 
støttebeina ved hjelp av magnetventil 4–6. 
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4.3.5.3.2 Retningsventiler for å styre bommen og arbeidsplattformen 

På bunnrammen finnes følgende magnetventiler: 

 
«b»  

«a»  

 
 

 Nr. 

Manuell 
nødutløs-

ning 
Funksjon 

«a»  «b» 

 1.  
 

 

/ 

 

 Svinge bommen (tårnet) til høyre eller venstre 

 2.  
 

 

/ 

 

 Senke eller heve bommen (løftearm) 

 3.  
 

 

/ 

 

 Legge ut eller trekke inn teleskopbommen 

 4.  
 

 

/ 

 

 Justere plattformens helningsvinkel opp/ned 

 5.  --  --  Proporsjonalventil 

 6.  --  --  Proporsjonalventil 

 7.  --  --  Proporsjonalventil 
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5 Oppstart 

Hvis det blir konstatert mangler under oppstart, skal liften ikke tas i 

bruk. Den kan ikke settes i drift før manglene er utbedret. 

 

 

I tillegg til det som er oppført under, er særlig sikkerhetsinfor-

masjonen i punkt 1.2 viktig å ta hensyn til. 

5.1 Definisjon av transportstilling og grunnstilling 

Transportstillingen og grunnstillingen er identiske. 

 Komponentenes plassering 
 

 Komponenter Posisjon 

 Oppstøtting Fremre venstre støttebein trukket inn 

  Fremre høyre støttebein trukket inn 

  Bakre venstre støttebein trukket inn 

  Bakre høyre støttebein trukket inn 

 Bom Tårn i midtstilling 

  Teleskopbom trukket inn 

  Bomsystem i transportleie 

 Arbeidsplatt-

form 

Dør lukket 
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 Bryterstillinger og lyssignaler 

 Bryter/kontrollampe Posisjon/visning 

 

Bryter 

KRAFTUTTAK  

(liftmodus på/av) 

NED 

 

Kontrollampe 

LIFT IKKE I TRANSPORTSTILLING 

(med tenningen på) 

NED 

 

Kontrollampe 

STØTTEBEIN IKKE I GRUNNSTILLING 

(med tenningen på) 

NED 

Det er ikke tillatt å kjøre Ruthmann-Steiger TB 290 til arbeidsstedet hvis 

den ikke er i transportstilling. 
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5.2 Kontroller før kjøringen starter 

Følg chassisprodusentens brukerhåndbok. 

 Ekstra kontroller før motoren startes: 

 Gjør en visuell kontroll av liften for å se etter 

 skader, sprekker, deformasjoner 

 korrosjon på bærende deler 

 fester og sikring av løse/avtakbare forbindelser og deksler 

 lekkasjer 

 Ruthmann-Steiger TB 290 står i TRANSPORTSTILLING. 

 Ekstra kontroller etter at tenningen er slått på: 

 Kontrollampene 

 LIFT IKKE I TRANSPORTSTILLING 

 STØTTEBEIN IKKE I GRUNNSTILLING 

på kontrollpanelet må være slukket. 
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5.3 Kontroller før liften settes i gang 

 

 

Dersom flere personer arbeider sammen på eller rundt Ruth-

mann-Steiger 290, skal det utnevnes én som har overoppsynet. 

5.3.1 Kontroller før liften settes i gang 

Før oppstart og før et arbeidsskift starter, må betjeningspersonalet alltid 

forsikre seg om at Ruthmann-Steiger TB 290 er i forskriftsmessig stand, og 

kontrollere at alle utløsnings- og sikkerhetsinnretninger virker som de skal 

( punkt 9.4.1 og 9.4.2.1). 

 Bruks- og vedlikeholdsveiledningen og ev. retningslinjer knyttet til bruks-

området må være tilgjengelige. 

 Gjør en visuell kontroll av liften for å se etter 

 skader, sprekker, deformasjoner 

 korrosjon på bærende deler 

 fester og sikring av løse/avtakbare forbindelser og deksler 

 lekkasjer 

 All merking og alle skilt må være lesbare ( punkt 1.3). 

 Sjekk roterende lys og blinkende lys på støttebeina. 

 Sjekk drivstoffbeholdning, motorolje og andre forbrukskjemikalier, f.eks. 

Adblue. Sjekk at alle påfyllingsnivå er i henhold til chassisprodusentens 

brukerhåndbok. 

 Bilbatterier Sjekk at ladenivået til bilbatteriene er i henhold til chassis-

produsentens brukerhåndbok. 

 Hydraulikkoljenivå Sjekk oljenivået i hydraulikktanken mens oljen er 

kald, bilen står vannrett og hydraulikkmotoren er av. 

 Kontroller at det er nok klaring for bevegelsene til de mekaniske kompo-

nentene, inkl. alle hydrauliske sylindere. 

 Vannavløp på arbeidsplattformen må være åpne. 

 Sjekk at sensorene er rene ( punkt 9.3). 

 Utfør en visuell kontroll og funksjonstest av sikkerhetsutstyr 

(NØDSTOPP-brytere osv.  punkt 4.1 og 6.1). 

 Utfør en visuell kontroll og funksjonstest av betjeningselementene (joy-

sticker, trykknapper, flatt tastatur osv.  punkt 4.3 ff.). 

 Sjekk oppstillingsstedet og underlaget til støttene ( punkt 5.3.2 ff.) 

 Sjekk jordingen av liften når den skal brukes på eller i nærheten av ra-

diosendere, vindkraftanlegg eller transformatorstasjoner  punkt 5.3.3. 
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5.3.2 Oppstillingssted 

Før arbeidet starter, må betjeningspersonalet gjøre seg kjent med omgivel-

sene på arbeidsstedet. Det planlagte oppstillingsstedet må kontrolleres 

nøye. Det er betjeningspersonalet som har ansvaret for at Ruthmann-

Steiger TB 290 blir stilt opp på sikker måte. 

 De må forlate oppstillingsstedet før liften settes opp. Til arbeidsomgivel-

sene hører f.eks. også hindringer i arbeids- og trafikkområdet. 

 Hvis det er nødvendig, må anleggsområdet sikres mot trafikkert vei 

( punkt 5.3.2.1). 

 Hold tilstrekkelig sikkerhetsavstand til strømførende deler av elektriske 

anlegg ( punkt 5.3.2.2). 

 Hold tilstrekkelig sikkerhetsavstand til skråninger, grøfter og utgravning-

er ( punkt 5.3.2.3). 

 Underlagets bæreevne Bæreevnen til bakken eller ev. konstruksjoner 

under fotplatene må være tilstrekkelig nøye bestemt ( punkt 5.3.2.4). 

 Det finnes egnet underlag (f.eks. underlagsplater fra Ruthmann) for å 

redusere flatetrykket på undergrunnen. ( Punkt 5.3.2.4). 

 Sørg for at det er nok klaring for bevegelsene til støttebeina, dvs. nok 

plass til å skyve dem ut ( punkt 2.1.2.2). 

 Sørg for at det er nok klaring for bevegelsene til bomsystemet ( punkt 

2.3). 

 Sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon på oppstillingsstedet. 

 Regn ut vindhastigheten. Det er ikke tillatt å bruke liften ved en vindhas-

tighet på vvind > 12,5 m/s ( punkt 2.4 ). 

5.3.2.1 Sikring på offentlig vei 

   !   FARE Trafikkfare på grunn av arbeidsplattform som 

svinger ut til siden! Trafikanter kan kollidere med 

bommen eller arbeidsplattformen på grunn av lav 

fri høyde! 

 Hvis arbeidsplattformen svinges ut til siden og 

arbeidsplattformen og/eller bommen senkes la-

vere enn 4,5 meter over bakken i et trafikkert 

område, må også området under arbeidsplatt-

formen og bommen sikres. 

  

Hvis Ruthmann-Steiger TB 290 brukes i trafikken, skal liften sikres mot tra-

fikkert vei i samsvar med relevante lover og forskrifter (f.eks. veitrafikkbe-
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stemmelsene). Før det settes opp sikringer som påvirker veitrafikken, må 

det avklares med de ansvarlige veimyndighetene hva slags sperring som 

skal brukes, og hvordan anleggsområdet skal merkes. 

Skal det brukes midler for å kontrollere og omdirigere trafikken, er det viktig 

at trafikken styres på en tydelig og sikker måte. Merking, skilting og andre 

innretninger i trafikken må ikke motsi hverandre, men styre trafikken på en 

logisk og sikker måte. Det må ikke bli så mye merking og så mange innret-

ninger at det blir vanskelig å oppfatte dem. Trafikkskilt og trafikkinnretninger 

må være i tråd med lover og forskrifter. 

Eksempler på sikring mot trafikkfare: 

 Bruk av roterende lys som er synlige fra alle kanter. Vær oppmerk-

som på at roterende lys trekker mye strøm. La eventuelt bilmoto-

ren gå så lenge de står på. 

 Trafikkskilt (anleggsområde) 

 Trafikkinnretninger, f.eks.:  

 varsellamper 

 sperreanordninger, f.eks.:  

 sperregjerder 

 hindermarkeringer («sebraflex») 

 trafikkjegler 

 sperrehengere (med eller uten varselflagg) 

 sperrehengere med lyspil (med eller uten varselflagg) 

 Sikkerhetsvakter 

Sikring av anleggsområder og bruk av sperreanordninger må være i sam-

svar med gjeldende lover og forskrifter. 

5.3.2.2 Sikkerhetsavstand til strømførende deler av elektriske anlegg 

   !   FARE Livsfare på grunn av elektrisk støt! Å berøre strøm-

førende deler av elektriske anlegg kan være livsfar-

lig! Overslag kan skje selv i materialer som ikke er 

gode strømledere, særlig når de er våte. 

 Hold sikker avstand til strømførende deler av 

elektriske anlegg. Dette gjelder for direkte berø-

ring i alle retninger, også for deler av liften (ar-

beidsplattform, bom, lift-fundament, chassis 

osv.), utstyr, verktøy og arbeidsstykker. 

 Sikkerhetsavstanden må ikke underskrides på 
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grunn av bevegelser som gjøres med liften.  

 Ytre påvirkning, f.eks. at arbeidsplattformen, 

bommen eller luftledninger kan bli løftet opp på 

grunn av vind, skal tas med i beregningen. 

Dersom Ruthmann-Steiger TB 290 brukes på eller i nærheten av strømfør-

ende deler av elektriske anlegg, skal det overholdes en tilstrekkelig sik-

kerhetsavstand til de strømførende delene, med mindre delene kan 

 gjøres spenningsfrie og jordes 

 kobles fra strøm 

 dekkes til og/eller skjermes 

 sikres på en annen måte 

så lenge arbeidet pågår. For ikke-elektroteknisk arbeid, f.eks. i forbindelse 

med 

 bygge-, monterings-, male- og reparasjonsarbeid 

 beskjæring av trær i nærheten av kraftlinjer 

 arbeid med annet utstyr og andre hjelpemidler 

er sikkerhetskravene med hensyn til avstand i DGUV-forordning 3, oppfylt 

når f.eks. sikkerhetsavstandene som er angitt nedenfor, ikke underskrides.  

Sikkerhetsavstander for arbeid i nærheten av strømførende deler ifølge ret-

ningslinjene til bransjeorganisasjonen Deutsche Gesetzliche Unfallsver-

sicherung (DGUV-forordning 3 om «Elektriske anlegg og drivmidler»): 

Nominell spenning Sikkerhetsavstand *1 

inntil  1000 V (1 kV) 1,0 m 

over 1 kV inntil 110 kV 3,0 m 

over 110 kV inntil 220 kV 4,0 m 

over 220 kV inntil 380 kV 5,0 m 

når nom. spenning ikke er kjent  5,0 m 

*1  I andre land kan det være andre sikkerhetsavstander som gjelder. Per-

sonalet plikter å sette seg inn i gjeldende regler og forskrifter om hvilke 

sikkerhetsavstander som skal overholdes på det aktuelle stedet. 

Hvis det ikke foreligger informasjon om deler som antas å være strømfør-

ende, skal man alltid gå ut fra den største sikkerhetsavstanden. 
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5.3.2.3 Sikkerhetsavstander til skråninger, grøfter og utgravinger 

   !   FARE Fare for velt! Kanter på skråninger, grøfter og ut-

gravinger kan plutselig skli ut på grunn av tyngden 

de blir utsatt for. Kantene kan også være undermi-

nert av vann. Da er det ikke sikkert at liften står 

stabilt. Liften kan velte! 

 Sett aldri liften opp ved ukjente skråninger, grøf-

ter og utgravinger. 

 Hold alltid tilstrekkelig avstand til kanten av 

skråninger, grøfter og utgravinger. 

 Legg underlagsplater og ev. annet egnet under-

lag av tilstrekkelig størrelse under fotplatene! 

  

Hold alltid tilstrekkelig sikkerhetsavstand til kanten hvis Ruthmann-

Steiger TB 290 skal settes opp ved skråninger, grøfter, utgravninger e.l. på 

et anleggsområde. Egnede tiltak for å sikre at liften står stødig kan f.eks. 

finnes i 

 DGUV-forordning 39 om «anleggsarbeid» 

 DIN 4124 om «utgravinger og grøfter» 

 IPAFs tekniske veiledning om «grunnforhold»  

 Følg tilsvarende norske forskrifter! 

Kjør aldri langs kanten av skråninger eller grøfter eller langs gravehull med 

skrå kant før det er konstatert at jord- eller steinsidene tåler det. Dette gjel-

der også for avstivede grøfter og utgravinger, så lenge avstivingen ikke er 

fullstendig. Om liften vil stå stabilt, kommer an på 

 helningen i terrenget 

 jordbunnsforholdene 

 helningen på skråninger eller hull med skrå kant 

 høyden på skråninger eller hull med skrå kant 

 den samlede vekten av liften 

Ifølge DIN 4124 kan liften settes opp i nærheten av en skråning, en grøft el-

ler et hull med skrå kant så lenge den settes på jevnt, vannrett terreng, sik-

kerhetsavstand «D» er overholdt og den tilgrensende helningen er 

 ≤45° for friksjonsjord eller myk kohesjonsjord 

 ≤60° for minimum fast kohesjonsjord 

 ≤80° for steingrunn 

Med friksjonsjord menes her en friksjonsjordart med forskjellige kornstør-

relser, f.eks. pukk, grus, singel, grov og fin sand samt blandinger av disse. 

Med kohesjonsjord menes en jordart som kan oppta og holde på vann, slik 

som silt, leire og blandinger av disse. Med steingrunn menes en steintype 
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som kan være kompakt og fast eller løs og grov, som kalkstein, sandstein, 

granitt, basalt eller porfyr. 

Sikker avstand «D» til skråning eller hull med skrå kant ifølge IPAFS tek-

niske veiledning: 

 

D ≥ a x 4 

og 

D + d ≥ 2 x H 

der 

d = H / tan  

 

D ≙ Sikker avstand 

a ≙ Kantlengde på heldekkende kvadratisk underlagsplate 

d ≙ Skråningens vannrette lengde 

H ≙ Skråningens høyde 

 ≙ Skråningens helning 

Som sikkerhetsavstand «D» regnes den tynne linjen fra ytterkanten av fot-

plate-underlaget til kanten av skråningen. Det kvadratiske underlaget under 

fotplata må være dimensjonert stort nok. Det må minst > 0,40 m2 bæreflate 

ifølge DIN 4124. Det tilsvarer en kantlengde på a > 0,62 m. 

Sikker avstand til en 2 m høy skråning med en helning på 30° er eksempel 

minst 2,50 m. 

 d = H / tan ; d = 2,00 / tan 30°; d = 3,46 

 D ≥ a x 4; D ≥ 0,62 x 4; D ≥ 2,48 

og 

 D + d ≥ 2 x H; 2,48 + 3,46 > 2 x 2; 5,94 > 4 

Fordi spørsmålet om sikker avstand til skråninger, utgravninger med skrå 

kant eller avstivede grøfter i hellende terreng er komplekst, henviser vi ek-

sempelvis til regelforklaringene i den ovennevnte standarden.  

Ved høyere skråninger kan det være behov for stabiliserende masser (av-

satser, etasjer, rabatter) for å forhindre at grunnen raser ut. Krav til og ut-

forming av de stabiliserende massene må avklares i hvert enkelt tilfelle. For 

over 5 m høye skråninger eller større skråningsvinkler krever DIN 4124 

geoteknisk dokumentasjon av stabiliteten. 
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5.3.2.4 Underlaget til støttene 

   !   FARE Hvis støttene gir etter, f.eks. fordi en av støttene 

synker ned i bakken, kan liften velte! Asfalt og be-

tong kan være underminert av vann. Under asfalten 

eller betongplatene kan det være kanalsystemer, 

kabelbrønner eller rørledninger. Da er det ikke sik-

kert at liften står stabilt. Liften kan velte! 

 Unngå å sette støttebeina på: 

 kumlokk, rister 

 kanalsystemer, kabelbrønner eller rørled-

ninger 

 jordvoller 

 kantstein, slik at fotplatene ikke ligger helt 

flatt 

 osv. 

 Det må forbys å sette opp liften på 

 kvikksand 

 grunnforhold der det ikke er mulig å oppnå 

tilstrekkelig bæreevne selv ved bruk av bredt 

underlag (underlagsplater) 

Ved endringer i grunnforholdene, f.eks. på grunn 

av regn eller tøvær, kan grunnens bæreevne bli 

redusert mens liften er i bruk. Da er det ikke sikkert 

at liften står stabilt. Liften kan velte! 

 Kontroller grunnforholdene under arbeidet. 

 Utvid bæreflaten ved å bruke store, egnede un-

derlag (f.eks. underlagsplater og underlagsplan-

ker) under fotplatene. 

  

Grunnen må være slik at liften ikke kan begynne å skli. Grunnen og under-

laget må være uskadd og fri for is, olje, fett og andre smøremidler. Bakken 

må være jevn. Jevn den til hvis nødvendig. Leddbeina utligner riktignok 

små ujevnheter i bakken, men kan ikke utligne helningen i bakker. 
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Eksempel 

 

 

 

 
 Riktig  Galt 

Støttebeina må kunne bevege seg fritt under oppstillingsprosessen. Vi an-

befaler å alltid sette Ruthmann-Steiger TB 290 på egnet underlag 

(f.eks. underlagsplater fra Ruthmann og underlagsplanker hvis nød-

vendig). For hensiktsmessig oppstøtting av liften er det nødvendig å plas-

sere underlagsplatene midt under fotplata til den tilhørende støttesylinde-

ren. Underlagsplatene må ha bakkekontakt med hele underlagsarealet. Det 

må kontrolleres om grunnen tåler de maksimale belastningene som kan 

oppstå under oppstøttingen så lenge liften er i bruk. På et underlag som 

er mykt eller uten fast dekke, f.eks. på gress, eller hvis grunnen utset-

tes for større tyngde enn den har motstandskraft til, må støtteplatene 

forstørres tilsvarende med andre egnede underlag (f.eks. underlags-

planker). 

5.3.2.4.1 Bestemme bæreevnen 

Belastningen som grunnen utsettes for gjennom underlagsplata, må være 

vesentlig mindre enn den teoretiske motstandskrafta til grunnen, slik at man 

kan gå ut fra at grunnen er stabil. Belastningen under underlagsplata er 

kvotienten av tyngden og kontaktflata til støtteplata/underlagsplata når hele 

plata ligger nedpå bakken. 

pstø = Fstø / AUP 

pstø ≙ Belastningen under støtten 

Fstø ≙ Tyngde (se pkt. 2.1.2.2 «Stabiliseringsstøtter») 

AUP ≙ Underlagsplate med hele arealet på bakken 

Tyngden er angitt på hvert enkelt støttebein ( også punkt 2.1.2.2). 
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Angivelser av tillatt flatetrykk: 

 
Underlag uten 
fast dekke *1 

Underlag med 
fast dekke *1 

Veidekke *1 

[N / cm2] 25 til 35 50 til 60 75 til 100 

[kN / m2] 250 til 350 500 til 600 750 til 1000 

*
1
 De angitte verdiene er cirkaverdier! 

Det som regnes under, må anses som referanseverdier. Etter at DIN EN 

1997-1 erstattet DIN 1054:2005, skal grunnens bæreevne bestemmes på 

grunnlag av måleverdiene for sålens motstand og inntrengingsdybden og 

ikke med marktrykk eller tillatt flatetrykk som før. Det foreligger ikke noen 

inntrengingsdybde i forbindelse med oppstillingen av liften. 

 

 

For å konstatere at liften står stabilt, må det eventuelt utar-

beides geoteknisk dokumentasjon på det. 

1. Bestemme arealet under kvadratiske underlagsplater 

AUP = a x a = a2 

AUP ≙ Underlagsplate med hele arealet på bakken 

a ≙ Kantlengde på heldekkende kvadratisk underlagsplate 

eller 

Bestemme arealet under en rettvinklet underlagsplate 

AUP = a x b 

AUP ≙ Underlagsplate med hele arealet på bakken 

a, b ≙ Kantlengde på heldekkende rettvinklet underlagsplate 

2. Beregne belastningen under fotplata 

pstø = Fstø / AUP 

pstø ≙ Belastningen under støtten 

Fstø ≙ Tyngde (se pkt. 2.1.2.2 «Stabiliseringsstøtter») 

3. Sammenligne belastningen med det tillatte flatetrykket 

pstø << ptill. 

Ptill. ≙ Tillatt flatetrykk 

Belastningen på grunnen må være vesentlig mindre enn det tillatte flate-

trykket på den. 
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5.3.3 Jording (ekstrautstyr) 

Før Ruthmann-Steiger TB 290 skal brukes på eller i nærheten av f.eks. ra-

diosendere, vindkraftanlegg eller transformatorstasjoner, kan det være på-

krevd med jording ifølge operatørens retningslinjer. For radiosendere er av-

standen hvor det er nødvendig med jordingstiltak, avhengig av sendereffek-

ten og hvor høyt arbeidsplattformen skal heves. Hvis anlegget er stort, kan 

avstanden være flere kilometer. Også på vindkraftanlegg kan det oppstå 

statisk elektrisitet som gjør det nødvendig å jorde liften. 

Nærmere opplysninger må innhentes fra den ansvarlige operatøren. Hvor-

dan Ruthmann-Steiger TB 290 skal jordes, må avklares med den ansvarli-

ge for anlegget og den ansvarlige for arbeidet. 

Som et minimum må følgende forbindelser (jordkabel, tverrsnitt≥ 50 mm2) 

opprettes: 

 fra arbeidsplattformen til bomsystemet (løftearm) 

 fra bomsystemet (løftearm) til tårnet 

 fra lift-fundamentet til jord 

Det kan også være nødvendig at den ansvarlige for anlegget eller arbeidet 

krever jordet metallrist på gulvet i arbeidsplattformen. 
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5.4 Forebyggende tiltak om vinteren 

For å sikre at Ruthmann-Steiger TB 290 fungerer feilfritt gjennom vinteren 

når temperaturen synker under null, må bl.a. følgende forebyggende tiltak 

iverksettes. 

 Sørg for at dørlåsene glir lett og er frie for is. 

 Unngå vannansamlinger. Vannavløp må være åpne. 

 Ved frost må vannledningen (hvis liften er utstyrt med en slik) være helt 

tømt. Til dette formålet finnes det en tappekran ved siden av styrings-

skapet på lift-fundamentet. Pluggkoblingen på arbeidsplattformen må luf-

tes mens vannet tappes (blås ut vann). 

 Kontroller at alle sensorer er rene. Alle grensebrytere og nærbrytere må 

være frie for snø og is. 

 Sjekk om alle gummibufferne er myke. 

 Hold trappen og gulvet på arbeidsplattformen frie for snø og is. 

 Sørg for at kjeder og vaiere er frie for is. 

 Glidestykker må ikke fryse fast på og i komponenter. 

 Sørg for tilstrekkelig oljeskift i hydraulikksylindrene ved ekstrem kulde. 

Dette kan f.eks. oppnås ved å redusere hastigheten på liftbevegelsene. 
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5.5 Montering av en annen standard arbeidsplattform 

 

 

Arbeidsplattformen må være standardisert for Ruthmann-

Steiger TB 290. Ombyggingsarbeidet skal utføres av kvalifisert 

personell på oppdragsbasis. 

Håndtering: 

 

 

 Demonter styringsskapene (2). 

 MERK Fare for skade på kabelforbindelsen til styringsska-

pet! 

 Skru aldri av slange-skrueforbindelsen på tilfør-

selsledningen til styringsskapet. Det kan føre til 

skade på kabelforbindelsen til styringsskapet. 

  

 Løsne slangeklemmene (3) til kabelforbindelsen fra arbeidsplattfor-

men (1). 

 Løsne skruene (2.1 og 2.2) og trekk styringsskapet (2) ut og nedover 

fra holderne. 

 Legg styringsskapet (2) til side. 

 Løsne festeskruene (3.1–3.8) på plattformkonsollen (4) under arbeids-

plattformen (1). 

 Ta av arbeidsplattformen (1) og sett den til side. 

 Gå fram i motsatt rekkefølge for å montere den andre arbeidsplattfor-

men. 

 Sett arbeidsplattformen (1) på plattformkonsollen (4). 
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 Skru til skruefestene (3.1–3.8) i lett oljet tilstand. 

 Montere styringsskapet (2): 

 Sett styringsskapet (2) inn i holderne nedenfra og skru det fast med 

skruefestene (2.1 og 2.2) i holderne på rekkverket til arbeidsplattfor-

men (1). 

 Skru til slangeklemmene (3) på kabelforbindelsen til arbeidsplattfor-

men (1). 

 Kontroller skruefestene (3.1–3.8) til plattformen etter ca. 10 driftstimer og 

stram dem til ved behov. 
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6 Betjening 

Innstill driften umiddelbart hvis det blir oppdaget mangler mens liften 

er i bruk. Den kan ikke settes i gang igjen før feilene er utbedret. 

I «enmannsmodus» må vinduene på førerhuset være lukket og dørene låst. 

 

 

I tillegg til det som er oppført under, er særlig sikkerhetsinfor-

masjonen i punkt 1.2 viktig å ta hensyn til. 

6.1 NØDSTOPP-bryter 

I en farlig situasjon kan du avbryte styringen ved å trykke på den røde 

NØDSTOPP-bryteren. De ulike NØDSTOPP-bryterne skal alltid kontrolle-

res før arbeidet starter ( punkt 4.1). 

Tilbakestille NØDSTOPP-bryteren: 

 Hold bryteren dreid mot høyre til den spretter ut igjen. 

 Ikke styr noen bevegelser mens bryteren tilbakestilles. 

Funksjonskontroll av NØDSTOPP-bryteren: 

 Trykk på NØDSTOPP-bryteren mens en bevegelse er i gang, f.eks. når 

støttebeina trekkes ut. 

 Den elektriske styringen av bevegelsen blir avbrutt. Bilmotoren slås 

av. 

 Varsellampen for LMB-UTKOBLING blinker. 

 Nå kan ingen bevegelser utføres før NØDSTOPP-bryteren er tilbakestilt. 

 Start deretter bilmotoren og gi styrekommandoen igjen. 
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6.2 Kjøremodus 

 MERK Hvis det ligger materialer og/eller varer i kurven under 

kjøring, kan plattformkonsollen eller plattformen bli 

skadet på grunn av svingninger eller vibrasjoner som 

oppstår under kjøring. 

 Materialer og varer skal ikke fraktes i kurven! 

  

 

 

 

Se også punkt 1.2. 

Vilkår: 

 Ruthmann-Steiger TB 290 er tatt i bruk i samsvar med kapittel 5. 

 Ruthmann-Steiger TB 290 står i transportstilling. 

 Komponenter 
Stilling/ 

indikatorer 
Handling i førerhuset 

 Bilmotor Start Start i tråd med chassisprodusentens 

brukerhåndbok. 

Hvordan bilen skal betjenes, er forklart i brukerhåndboka fra chassisprodu-

senten. 
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6.3 Slå hydraulikken av og på (kraftuttak) 

Slå på: 

 MERK Fare for skade på hydraulikkpumpe! 

Etter en kaldstart blir turtallet på tomgang automatisk 

høyere. Hydraulikkpumpa kan dermed bli overopphetet 

og/eller skadd. 

 Ikke slå kraftuttaket (hydraulikkpumpe) på før etter 

varmløpsfasen (noen få minutter), når det høye tur-

tallet er normalisert igjen. 

Hvis håndbremsen blir løsnet og kraftuttaket er i gang, 

blir det koblet ut selv om KRAFTUTTAK-bryteren fort-

satt står på. Det får hornet på bomchassiset til å tute 

periodisk (alarmsignal). Hvis man trekker i håndbrem-

sen igjen, forsøker kraftuttaket å koble seg inn igjen. 

Hvis clutchen ikke er aktivert, kan innkoblingen føre til 

skade på drevet. 

 Ikke løsne håndbremsen hvis bilmotoren går og 

bryteren KRAFTUTTAK er på, altså i posisjon PÅ. 

 Kraftuttaket (hydraulikkpumpemotor) skal bare slås 

av og på med clutchpedalen trykket inn. 

 Det er viktig å merke seg denne rekkefølgen mellom 

operasjonene når hydraulikkmotoren skal slås på. 

  

 

 

 

Mens kraftuttaket slås på, og så lenge det er slått på, skal 

gasspedalen ikke brukes, verken direkte eller indirekte (f.eks. 

med cruisekontroll). 

Hvis bilmotoren skulle bli «kvalt» eller tenningen slås av, må 

også hydraulikkmotoren startes om igjen med oppstartopera-

sjonene i riktig rekkefølge etter at bilmotoren er startet igjen. 

Ellers øker ikke turtallet automatisk, og da kan ikke bilmotoren 

startes eller stoppes f.eks. fra arbeidsplattformen igjen. 

 

 Komponenter 
Stilling/ 

indikatorer 
Handling i førerhuset 

 Håndbrems På Sett på bremsen i tråd med chassispro-

dusentens brukerhåndbok. 

 Manuell girkasse Fri Se chassisprodusentens brukerhåndbok. 
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 Bilmotor Går Start motoren i tråd med chassisprodu-

sentens brukerhåndbok hvis den ikke 

allerede er i gang. 

 Clutchpedal Trådt ned Trå clutchpedalen helt inn. 

Vent ca. 5 sekunder med clutchen inne. 

 Kraftuttak PÅ Slå på i tråd med chassisprodusentens 

brukerhåndbok. Hvis det finnes en gir-

gruppe (langsomt/raskt), så påvirker den 

innkoblede girgruppen kraftuttakets turtall 

(hydraulikkpumpemotor). Se chassispro-

dusentens brukerhåndbok. 

 Clutchpedal Sluppet Slipp clutchpedalen sakte. 

 Kontrollampe 

KRAFTUTTAK 

Lyser Se chassisprodusentens brukerhåndbok. 

 Motorturtall  Tomgang 

* For å oppnå en tilpasset hastighet økes bilmotorens turtall automatisk. 

Dette skjer når en liftbevegelse startes, og kontrollampen «ADR» lyser 

på kombinasjonsinstrumentet til instrumentpanelet. 

Slå av: 

 Komponenter 
Stilling/ 

indikatorer 
Handling i førerhuset 

 Clutchpedal Trådt ned Trå clutchpedalen helt inn. 

 Kraftuttak NED Slå av i tråd med chassisprodusentens 

brukerhåndbok. 

 Clutchpedal Sluppet Slipp clutchpedalen sakte. 
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6.4 Slå drift og styringsenhet av og på 

6.4.1 Slå driften av og på 

Driften (liftmodus) slås av og på med et relé som er koblet til 

KRAFTUTTAK-bryteren. Når kraftuttaket slås på ( punkt 6.3), blir samti-

dig datastyringen for liften «startet opp». På tekstdisplayet vises det første 

skjermbildet (startsiden), hvis det ikke foreligger noen feilmeldinger. Inntil 

datastyringen har koblet ut driften, skal det ikke brukes noen betjeningse-

lementer (f.eks. joysticker, trykknapper, funksjonstaster), med unntak av 

NØDSTOPP-bryteren. Ellers kobler datastyringen over på NØDSTOPP 

fordi betjeningselementene overstyres. Et kort lydsignal med faste interval-

ler signaliserer når driften er aktivert. 

Styringen gjøres enten fra styringsenheten NØDSTYRING bak den låsbare 

døra på styringsskapet på lift-fundamentet eller med FJERNKONTROLLEN 

(ekstrautstyr). 

Hvis f.eks. døra til styringsskapet for styringsenheten NØDSTYRING er 

åpen og/eller fjernkontrollen (ekstrautstyr) er aktivert, gjelder følgende hie-

rarki: 

1. Styringsenheten NØDSTYRING er aktiv. 

2. Styringsenheten FJERNKONTROLL er aktiv (ekstrautstyr). 

3. Styringsenheten PLATTFORMSTYRING er aktiv. 



 

 

 Betjening 
 

 

6-6  STEIGER
®
 TB 290 BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem 

 

6.4.2 Slå styringsenheten PLATTFORMSTYRING av og på 

Vilkår: 

 Driften er slått på. 

 En eventuell FJERNKONTROLL (ekstrautstyr) står på AV. 

 Døra til styringsskapet for NØDSTYRING er lukket. 

 Styringsenhet Posisjon Handling på lift-fundamentet 

 PLATTFORM-

STYRING 

PÅ Ingen handling kreves.* 

* Når FJERNKONTROLLEN (ekstrautstyr) står på AV og døra til styrings-

skapet for styringsenheten NØDSTYRING er lukket, befinner styringen 

seg automatisk i driftsmodusen PLATTFORMSTYRING. Hvis et av de 

nevnte vilkårene blir brutt, slås plattformstyringen automatisk av. 

6.4.3 Slå styringsenheten NØDSTYRING av og på 

 

 

Styringsenheten NØDSTYRING på lift-fundamentet må alltid 

lukkes etter bruk for å unngå at den brukes ved en feil eller av 

uvedkommende. 

Styringsenheten brukes til nødsenking bare i nødstilfeller og til 

vedlikeholdsformål. Nødstyringen skal bare brukes med sam-

tykke fra personene på plattformen. 

Vilkår: 

 Driften er slått på. 

 Styringsenhet Posisjon Handling på lift-fundamentet 

 NØDSTYRING PÅ Åpne døra til styringsskapet for 

NØDSTYRING. 

eller 

 NØDSTYRING NED Lukk døra til styringsskapet for 

NØDSTYRING. 
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6.5 Lift-modus 

   !   
ADVARSEL 

Fare for velt! 

Liften kan bli mindre stabil f.eks. hvis det befinner 

seg personer i førerhuset. Når liften er hevet, kan 

den begynne å vippe over de fremre støttene hvis 

det utføres bombevegelser forover. 

 Når forakselen er hevet, skal ingen oppholde 

seg i førerhuset. 

 I tillegg er det forbudt med ekstra eller unødig 

last i førerhuset eller påbygg på førerhuset. 

 Stigtrinnene foran må ikke brukes. 

  

 

 

 

Det kan bare utføres driftsrelaterte bevegelser av Ruthmann-

Steiger TB 290 så lenge bilmotoren går. Tenningen og hydrau-

likken (kraftuttak) må være på så lenge liften er i drift. 

Liftmodus, spesielt bombevegelsene, skal bare utføres med 

driftsvarm bilmotor. Ellers kan f.eks. bombevegelsene «kvele» 

bilmotoren. I så fall må bilmotoren startes igjen med tennings-

nøkkelen, og hydraulikken må også startes opp igjen. 

Vilkår: 

 Ruthmann-Steiger TB 290 er tatt i bruk i samsvar med kapittel 5. 

 Bilmotoren er startet. 

 Hydraulikkmotoren er på. 

 Styringsenheten PLATTFORMSTYRING er slått på. 

Når styringsenheten PLATTFORMSTYRING er valgt, blir alle liftbevegelser 

styrt fra kontrollpanelet på arbeidsplattformen. 
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6.5.1 Gå av og på arbeidsplattformen 

   !   
ADVARSEL 

Fare for at liften velter eller brekker! 

Hvis den maksimale nominelle lasten på arbeids-

plattformen overskrides, kan deler av liften skades 

på grunn av overbelastning, og dette kan føre til 

tragiske ulykker! 

 Den maksimale nominelle belastningen må ikke 

overskrides. 

 Betjeningspersonalet må selv passe på at den 

nominelle belastningen ikke overskrides. Se 

skiltingen på arbeidsplattformen og nøkkeldata-

ene for Ruthmann-Steiger TB 290. 

Fallfare! 

Ikke la noen gå på eller av arbeidsplattformen når 

den er hevet! 

 Arbeidsplattformen skal være i grunnstilling når 

man går av og på. 

  

Gå på: 

 Gå opp i trappa. 

 Åpne døra. 

 Gå inn i kurven. 

 Lukk døra. 

 

 

I liftmodus anbefaler vi alltid å bruke et fallsikringssystem på 

arbeidsplattformen for å øke sikkerheten. Det kan f.eks. være 

en sikkerhetssele med automatisk justerbar fangordning. Tauet 

skal festes til forankringspunktet på arbeidsplattformen. Tauet 

må holdes kort nok til at det ikke overskrider fallkanten, dvs. 

rekkverket på plattformen. 

Gå av: 

 Åpne døra. 

 Gå ut av kurven. 

 Lukk døra. 

 Gå ned fra trappa. 
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6.5.2 Håndtere RUTHMANN-cockpiten på arbeidsplattformen 

6.5.2.1 Deksel på kontrollpanelet 

 MERK Ytre påvirkning kan gjøre at kontrollpanelet blir tilgriset 

eller skadet. 

 For å beskytte kontrollpanelet er det derfor viktig å 

sette på dekselet igjen når du avslutter arbeidet og 

forlater arbeidsplattformen. 

  

Over styringsskapet på arbeidsplattformen er det et deksel som kan vippes 

opp. Du låser det opp ved å gripe det i forkanten og dra det forsiktig for-

over. Deretter kan du vippe det opp. Når du skal lukke det, vipper du det 

ned igjen slik at det går i lås. 

6.5.2.2 Stanse og starte bilmotoren 

 Komponenter 
Stilling/ 

indikatorer 
Handling på kontrollpanelet 

 Bilmotor Stopp Trykk på funksjonstasten 

START/STOPP. 

eller 

 Bilmotor Start Trykk på funksjonstasten 

START/STOPP. 

 

 

 

For å stanse eller starte bilmotoren holder du funksjonstasten 

inne til motoren har stanset eller startet. 

Det er ikke mulig å starte bilmotoren hvis det er valgt et gir eller 

NØDSTOPP-bryteren er brukt. 

  På grunn av chassisutformingen kan ikke STOPP-funksjonen 

utføres før temperaturen i kjølemidlet til bilmotoren er over 40° 

C. 

Hvis bilmotoren har stoppet, skal den ikke startes igjen før etter 

en venteperiode på et par sekunder. 

Hvis bilmotoren har stoppet, må den startes igjen umiddelbart 

etter den varige varsellyden for å holde matespenningen fra 

bilbatteriet ved like. Hvis bilmotoren ikke blir startet da, synker 

batterispenningen. Hvis batterispenningen faller til under ters-
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kelverdien til bilelektronikken, kan bilmotoren ikke startes igjen 

fra kontrollpanelet på arbeidsplattformen. 

6.5.2.3 Betjening av joystickene 

   !   
ADVARSEL 

Fare for støt- og klemskader! 

Ved rykkete bombevegelser kan arbeidsplattfor-

men og bomsystemet begynne å pendle. 

 Unngå å dra eller slippe joystickene med brå 

bevegelser. 

 Styr joystickene med følsomme bevegelser. 

  

 MERK Joystickene kan skades av brå bevegelser. 

 Ikke dra i en joystick som er låst. Bruk følsomme 

bevegelser. 

  

 

 1. Lås opp joysticken ved å dra (1) i lå-

semekanismen. Hold låsemekanismen 

fast. 

2. Dra joysticken forsiktig i ønsket ret-

ning. Se merkingen som viser hvilke 

bevegelser som utløses. Hastigheten 

på bevegelsen styrer du med vinkelen 

på joysticken (). 

3. Når du vil avslutte bevegelsen, drar du 

joysticken tilbake i midtstilling. 

4. Slipp låsemekanismen (1). Nå er joy-

sticken låst igjen. 
 

Venstre joystick har følgende funksjoner: 

 Første funksjon Andre funksjon 

 Heve bommen - 

 Senke bommen - 

 
Svinge bommen (tårnet) 
til venstre 

- 

 
Svinge bommen (tårnet) 
til høyre 

- 
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Høyre joystick har følgende funksjoner: 

 Første funksjon Andre funksjon 

 - - 

 - - 

 
Trekke inn teleskopbommen 
(bomsystemet) 

- 

 
Legge ut teleskopbommen 
(bomsystemet) 

- 

Den første funksjonen utføres direkte når du drar i joysticken. 

1. Lås opp joysticken ved å dra i låsemekanismen (1). Hold låseme-

kanismen fast. 

2. Dra joysticken i ønsket retning. Se merkingen som viser hvilke be-

vegelser som utløses. Hastigheten på bevegelsen styrer du med 

vinkelen på joysticken (). 

Når du vil avslutte bevegelsen, går du fram i motsatt rekkefølge: 

3. Dra joysticken tilbake i midtstilling. 

4. Slipp låsemekanismen (1) slik at joysticken låses igjen. 

Det er ikke noen andre funksjon. 

Styringen kan stilles inn til å utføre tre eller to bombevegelser samtidig. 

Husk å ta hensyn til følgende når du bruker joysticken: 

3 bevegelser samtidig 

Med venstre joystick kan det styres to bevegelser samtidig som bevegelsen 

teleskopbom inn/ut styres med den høyre. 

2 bevegelser samtidig 

Når du har koblet om til to bombevegelser, kan hver joystick brukes til å 

styre én av bombevegelsene som er tilordnet den. Den første bevegelsen 

bommen gjør, kommer fra den joysticken som først ble bøyd ut fra midtstil-

ling. 



 

 

 Betjening 
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6.5.3 Bevege støttene 

   !   FARE Fare for velt ved at støttebein gir etter! 

Liften kan bli ustabil på grunn av 

 endringer i grunnforholdene 

 at et støttebein synker ned i bakken 

 lekkasje i støttehydraulikken 

 Grunnen må kunne tåle belastningen fra støtte-

beina. Tyngden er angitt for hvert støttebein. 

Ruthmann-Steiger TB 290 skal alltid stilles opp 

på egnede underlagsplater fra Ruthmann (eks-

trautstyr) eller andre egnede underlag. 

 Pass på at liften er støttet riktig opp også mens 

den er i drift. F.eks. er det ekstra viktig å kontrol-

lere støttene og oppstillingshelningen etter ar-

beidspauser. 

 Innstill driften umiddelbart hvis det ikke er sik-

kert at liften står stabilt. 

  

Før Ruthmann-Steiger TB 290 støttes opp, må det defineres hva som er 

arbeidsområdet, og hvilken spennvidde det krever. Eksempler på mulige 

oppstøttingsvarianter: 

 Full oppstøtting 

Alle støttebeina er trukket helt ut. 

 Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på én side 

Støttebeina på den ene siden er ikke trukket ut. På motsatt side er 

de trukket ut. 

 Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på begge sider 

Støttebeina på begge sider er trukket helt inn. 

 Minimal oppstøtting 

Støttebeina på begge sider er trukket helt inn. De bakre støttebei-

na har bakkekontakt – fremre oppstøtting etter behov. 

Støttebeinet skal enten trekkes helt ut eller være helt inne. Mellomstillinger 

må unngås ufravikelig. Datastyringen registrerer det tillatte arbeidsområdet, 

bl.a. ut fra bredden av støttebeina og bakkekontaktmåleren på støttesylind-

rene. 

 Hold tilstrekkelig sikkerhetsavstand til skråninger, grøfter og utgravning-

er ( punkt 5.3.2.2). 

 Liften skal ikke kunne begynne å skli. 

 Når støttebeina skal trekkes ut, må de ha tilstrekkelig klaring. 



 

 Betjening  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 6-13 

 

 Bruk egnede underlagsplater fra Ruthmann (ekstrautstyr) eller andre 

egnede underlag. Underlaget må ha bakkekontakt med hele underlags-

arealet. Følg bruksanvisningen for underlagsplatene! 

 Fotplatene må ligge forskriftsmessig vannrett og midt på underlagspla-

tene, og de må ikke vippe. Fotplatene må kunne bevege seg fritt under 

oppstillingsprosessen. 

 Hvis dette hever støttebeina for lite, må underlagsplatene understøttes 

tilsvarende med egnede midler (støtteplanker). 

 Trekk støttebeina minst så langt ut at det frigjør bevegelsene til bom-

men. Alle støttebeina må ha bakkekontakt. Ved minimal oppstøtting 

trenger bare de bakre støttebeina å ha bakkekontakt. De fremre støtte-

beina brukes da bare ved behov. 

 For arbeidsområder med full oppstøtting, ensidig oppstøtting innenfor 

kjøretøyprofilen eller tosidig oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen må bil-

hjulene avlastes, dvs. heves fra bakken (bakkeklaring). Bommen kan 

beveges med innskrenket arbeidsområde også hvis hjulene har bakke-

kontakt (minimal oppstøtting). Ved hjelp av sensorer registrerer datasty-

ringen det tillatte arbeidsområdet for oppstøttingssituasjonen. 

 Helningsvinkelen til liften kontrolleres med dåselibellen under oppstil-

lingen. Tillatt oppstillingshelning må ikke overskrides. 

 Sørg for at bilen heves uten vridninger. 

 

 

Oppstøttingen må skje på en måte som sikrer at Ruthmann-

Steiger TB 290 er stabil hele tiden. 

Vilkår: 

 Underlagsplater eller andre egnede underlag er tilgjengelige. 

 Grunnen tåler tyngden av støttebeina. 

 Teleskopbommen er trukket inn. 

 Bommen ligger i transportleiet. 

 Dørene til førerhuset er lukket. 

 

 

Dørene til førerhuset må være lukket! Hvis en av dørene er 

åpen (det skal ikke mer til enn noen millimeter), kan ikke støtte-

beina beveges med styreenheten. 

Med en gang et støttebein forlater grunnstillingen, begynner 

kontrollampen for GRUNNSTILLING å lyse. 

Sjekk helningen på Ruthmann-Steiger TB 290 med dåselibellen 

og juster den eventuelt til tillatt helning ved å styre støttesylind-

rene individuelt. 
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6.5.3.1 Full oppstøtting 

   !   
ADVARSEL 

Fare for klemskader når støttebeina trekkes ut! 

 Hold alltid øye med støttebeina når de trekkes 

ut! 

 Sørg for at folk holder avstand til støttebeina. 

Sikre fareområdet hvis nødvendig. 

 Stans bevegelsene til støttebeina hvis det befin-

ner seg personer i fareområdet! 

  

 MERK Når en støttesylinder er felt ned, kan støttebeinet bli 

skadet hvis f.eks. fotplata skrubbes over bakken eller 

støter borti en kant. 

 Trekk ut støttebeina først, og fell deretter ned støt-

tesylindrene. 

Hvis støttesylindrene felles ned på en veldig ujevn må-

te, kan det skade lift-fundamentet og støttebeina. 

 Fell støttesylindrene ned på en slik måte at det blir 

minst mulig vridninger på bilen. 

  

 

 

 

Før støttesylinderen felles ned, legges underlagsplater eller 

annet egnet underlag ut midt under fotplatene. Ved behov rettes 

underlagsplater eller annet  

underlag opp en gang til før fotplatene settes ned. 

Med funksjonstasten for FULL OPPSTØTTING blir alle støttebeina trukket 

ut samtidig. Når alle støttebeina er trukket helt ut, felles støttesylindrene 

ned. 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på kontrollpanelet 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Trekke 

helt ut 

 

Trykk på funksjonstasten FULL 

OPPSTØTTING (hold den inne – beve-

gelsen starter etter et par sekunder). 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Deretter felle 

ned 
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 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle støttebeina har bakkekontakt 

 hjulene på bilen er avlastet, dvs. hevet fra bakken 

 liftens oppstillingshelning (målt elektronisk) ligger innenfor det tillatte 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

 Bilhjul Bakkeklaring Ved behov kan chassiset heves ytterlige-

re ved at støttesylindrene felles lenger 

ned. 

Kontroller liftens helning! 

 Kontrollampe 

GRUNNSTILLING 

Lyser  

 Kontrollamper  

 

FREMRE VENSTRE 

STØTTE 

BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

FREMRE HØYRE 

STØTTE 

BAKRE HØYRE 

STØTTE 

Lyser  
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6.5.3.2 Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på én side 

   !   
ADVARSEL 

Fare for klemskader når støttebeina trekkes ut! 

 Hold alltid øye med støttebeina når de trekkes 

ut! 

 Sørg for at folk holder avstand til støttebeina. 

Sikre fareområdet hvis nødvendig. 

 Stans bevegelsene til støttebeina hvis det befin-

ner seg personer i fareområdet! 

  

 MERK Når en støttesylinder er felt ned, kan støttebeinet bli 

skadet hvis f.eks. fotplata skrubbes over bakken eller 

støter borti en kant. 

 Trekk ut støttebeina først, og fell deretter ned støt-

tesylindrene. 

Hvis støttesylindrene felles ned på en veldig ujevn må-

te, kan det skade lift-fundamentet og støttebeina. 

 Fell støttesylindrene ned på en slik måte at det blir 

minst mulig vridninger på bilen. 

  

 

 

 

Før støttesylinderen felles ned, legges underlagsplater eller 

annet egnet underlag ut midt under fotplatene. Ved behov rettes 

underlagsplater eller annet  

underlag opp en gang til før fotplatene settes ned. 

Hvis du f.eks. trykker på funksjonstasten VENSTRE SIDE INNENFOR 

PROFILEN, blir støttebeina på høyre side trukket ut sammen. Støttebeina 

på venstre side blir værende innenfor kjøretøyprofilen. Når støttebeina på 

høyre side er trukket helt ut, felles alle støttesylindrene ned. 

 

 

Så lenge det ikke er igangsatt noen loddrett bevegelse av støt-

tene, går det an å bytte mellom funksjonstastene VENSTRE 

SIDE INNENFOR PROFILEN, HØYRE SIDE INNENFOR 

PROFILEN, FULL OPPSTØTTING og INNENFOR PROFILEN. 

Støttebeina tilpasses da automatisk til den nye oppstøttingsva-

rianten. Ikke bytt mellom funksjonstastene når støttesylind-

rene er felt ned! 
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 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på kontrollpanelet 

 Støttebein på høyre 

side 

Trekke 

helt ut 

 

Trykk på funksjonstasten VENSTRE 

SIDE INNENFOR PROFILEN (hold den 

inne, bevegelsen starter etter et par se-

kunder). 

eller 

 Støttebein på venst-

re side 

Trekke 

helt ut 

 

Trykk på funksjonstasten HØYRE SIDE 

INNENFOR PROFILEN (hold den inne, 

bevegelsen starter etter et par sekunder). 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Deretter felle 

ned 

 

 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle støttebeina har bakkekontakt 

 hjulene på bilen er avlastet, dvs. hevet fra bakken 

 liftens oppstillingshelning (målt elektronisk) ligger innenfor det tillatte 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

 Bilhjul Bakkeklaring Ved behov kan chassiset heves ytterlige-

re ved at støttesylindrene felles lenger 

ned. 

Kontroller liftens helning! 

 Kontrollampe 

GRUNNSTILLING 

Lyser  

 Kontrollamper  

 

FREMRE VENSTRE 

STØTTE 

BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

FREMRE HØYRE 

STØTTE 

BAKRE HØYRE 

STØTTE 

Lyser  



 

 

 Betjening 
 

 

6-18  STEIGER
®
 TB 290 BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem 

 

6.5.3.3 Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på begge sider 

   !   
ADVARSEL 

Fare for klemskader når støttebeina trekkes ut! 

 Hold alltid øye med støttebeina når de trekkes 

ut! 

 Sørg for at folk holder avstand til støttebeina. 

Sikre fareområdet hvis nødvendig. 

 Stans bevegelsene til støttebeina hvis det befin-

ner seg personer i fareområdet! 

  

 MERK Hvis støttesylindrene felles ned på en veldig ujevn må-

te, kan det skade lift-fundamentet og støttebeina. 

 Fell støttesylindrene ned på en slik måte at det blir 

minst mulig vridninger på bilen. 

  

 

 

 

Før støttesylinderen felles ned, legges underlagsplater eller 

annet egnet underlag ut midt under fotplatene. Ved behov rettes 

underlagsplater eller annet  

underlag opp en gang til før fotplatene settes ned. 

Liften støttes nå opp innenfor kjøretøyprofilen på begge sider med funk-

sjonstasten MINIMAL OPPSTØTTING i kombinasjon med en av de andre 

tre funksjonstastene: VENSTRE SIDE INNENFOR PROFILEN, HØYRE 

SIDE INNENFOR PROFILEN eller FULL OPPSTØTTING. 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på kontrollpanelet 

 Bakre støttebein Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 de bakre støttebeina har bakkekontakt 

eller (avhengig av innstillingene) 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle fire støttebeina har bakkekontakt 

deretter 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Felle 

ned 

Trykk på en av de tre andre funksjons-

tastene for støttebeina (hold den inne). 
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 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle støttebeina har bakkekontakt 

 hjulene på bilen er avlastet, dvs. hevet fra bakken 

 liftens oppstillingshelning (målt elektronisk) ligger innenfor det tillatte 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

 Bilhjul Bakkeklaring Ved behov kan chassiset heves ytterlige-

re ved at støttesylindrene felles lenger 

ned. 

Kontroller liftens helning! 

 Kontrollampe 

GRUNNSTILLING 

Lyser  

 Kontrollamper  

 

FREMRE VENSTRE 

STØTTE 

BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

FREMRE HØYRE 

STØTTE 

BAKRE HØYRE 

STØTTE 

Lyser  
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6.5.3.4 Minimal oppstøtting 

   !   FARE Fare for velt! 

 Bilhjulene skal ikke belaste fjæringen ulikt på 

grunn av ujevnheter i underlaget (f.eks. fortaus-

kanter, dumper, hull osv.) 

 Lufttrykket i dekkene må svare til verdiene som 

er oppgitt for Ruthmann-Steiger TB 290. Sjekk 

lufttrykket før liften stilles opp! 

  

   !   
ADVARSEL 

Fare for klemskader når støttebeina trekkes ut! 

 Hold alltid øye med støttebeina når de trekkes 

ut! 

 Sørg for at folk holder avstand til støttebeina. 

Sikre fareområdet hvis nødvendig. 

 Stans bevegelsene til støttebeina hvis det befin-

ner seg personer i fareområdet! 

  

 MERK Overbelastning av framakselen! 

 Ved minimal oppstøtting med bare de bakre støtte-

beina er det best å ikke felle dem for langt ned, el-

lers kan framakselen bli belastet for mye og kanskje 

bli skadet. 

Hvis støttesylindrene felles ned på en veldig ujevn må-

te, kan det skade lift-fundamentet og støttebeina. 

 Fell støttesylindrene ned på en slik måte at det blir 

minst mulig vridninger på bilen. 

  

 

 

 

Bilhjulene har full bakkekontakt (bremsevirkning). Dermed er 

det mindre fare for at liften f.eks. kan «skli av» i en skråning. 

Hvis nødvendig sikres liften på andre egnede måter mot å skli 

vekk på f.eks. glatt underlag. 

Oppstillingsautomatikken er ikke aktiv ved minimal oppstøtting. 
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Ruthmann-Steiger TB 290 kan oppstøttes minimalt loddrett enten med bare 

de bakre støttebeina eller med alle fire. Innstillingen – om den skal støttes 

opp minimalt med to eller fire støttebein – gjøres på betjeningsfeltet til nød-

styringen. Oppstøttingsalternativene har ikke noen innflytelse på arbeids-

området for minimal oppstøtting. Det er det samme i begge tilfellene. 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på kontrollpanelet 

 Bakre støttebein Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 de bakre støttebeina har bakkekontakt 

eller (avhengig av innstillingene) 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle fire støttebeina har bakkekontakt 

 Kontrollampe 

GRUNNSTILLING 

Lyser  

 Kontrollamper  

STØTTEBEIN … 

BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

BAKRE HØYRE 

STØTTE 

Lyser 
1
  

)1 Kontrollampene lyser når den målte helningen ligger innenfor den tillatte 

oppstillingshelningen. Helningen til liften skal alltid sjekkes med dåseli-

bellen! 

Hvis liften ikke kan settes opp med tillatt helning med funksjonstasten 

MINIMAL OPPSTØTTING, kan alle støttebeina felles ned med en av de tre 

andre funksjonstastene for støttebeina: FREMRE VENSTRE, FREMRE 

HØYRE eller BAKRE HØYRE STØTTE. Det betyr at de fremre og bakre 

støttesylindrene felles ned. Datastyringen forsøker da å jekke opp liften in-

nenfor den tillatte oppstillingshelningen. Bilhjulene mister veigrepet, og 

bremsevirkningen går dermed tapt. 
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6.5.3.5 Individuell styring av de vertikale støttene 

 MERK Overbelastning av akslene til chassiset! 

 Individuell styring skal bare brukes når akslene til 

chassiset er hevet. Bilhjulene må ha bakkeklaring. 

Hvis støttesylindrene felles ned på en veldig ujevn må-

te, kan det skade lift-fundamentet og støttebeina. 

 Fell støttesylindrene ned på en slik måte at det blir 

minst mulig vridninger på bilen. 

  

 

 

 

Med trykknappen STØTTE NED og trykknappen for det tilsva-

rende støttebeinet kan støttesylindrene felles ned individuelt. 

 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på kontrollpanelet 

 Fremre venstre støt-

tebein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED 

og samtidig på funksjonstasten FREMRE 

VENSTRE STØTTE. 

eller 

 Bakre venstre støt-

tebein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED  

og samtidig på funksjonstasten BAKRE 

VENSTRE STØTTE. 

eller 

 Fremre høyre støt-

tebein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED 

og samtidig på funksjonstasten FREMRE 

HØYRE STØTTE. 

eller 

 Bakre høyre støtte-

bein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED  

og samtidig på funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 
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6.5.3.6 Trekke inn støttebeina 

   !   
ADVARSEL 

Fare for klemskader når støttebeina trekkes inn! 

 Hold alltid øye med støttebeina når de trekkes 

inn! 

 Sørg for at folk holder avstand til støttebeina. 

Sikre fareområdet hvis nødvendig. 

 Stans bevegelsene til støttebeina hvis det befin-

ner seg personer i fareområdet! 

  

 MERK Hvis støttesylindrene trekkes opp på en veldig ujevn 

måte, kan lift-fundamentet og støttebeina bli skadet. 

 Trekk støttesylindrene opp slik at det blir minst mu-

lig vridninger på bilen. 

Skade på støttebeina når de trekkes inn! Når en støt-

tesylinder er felt ned, kan støttebeinet bli skadet hvis 

f.eks. fotplata skrubbes over bakken eller støter borti 

en kant. 

 Trekk først opp støttesylindrene, og trekk deretter 

inn støttebeina. 

  

 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på kontrollpanelet 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Trekke 

opp 

Trykk på funksjonstasten STØTTER INN 

(hold den inne). 

 Bilhjul Bakkekontakt  

 Kontrollamper  

 

FREMRE VENSTRE 

STØTTE 

BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

FREMRE HØYRE 

STØTTE 

BAKRE HØYRE 

STØTTE 

Slukket  

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Trekke 

inn 

 

 Kontrollampe 

GRUNNSTILLING 

Slukket  



 

 

 Betjening 
 

 

6-24  STEIGER
®
 TB 290 BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem 

 

 

 

 

Når oppstøttingen er skjøvet inn, skal underlagsplater og even-

tuelle andre brukte underlag stues forsvarlig. 
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6.5.4 Bevege bom og arbeidsplattform 

Bommen og arbeidsplattformen skal ikke beveges hvis Ruthmann-Steiger 

TB 290 ikke er korrekt støttet opp ( punkt 6.5.3). 

   !   
ADVARSEL 

Liftbevegelser kan føre til at andre personer settes 

i fare, og at gjenstander og selve Ruthmann-

Steiger TB 290 blir skadet. Hvis liften f.eks. treffer 

en gjenstand, kan den bli så skadet at sikkerheten 

til personene i kurven ikke kan garanteres lenger. 

Komponenter som er viktige for at liften skal fung-

ere (f.eks. lagerbolter, hydrauliske komponenter), 

kan være skadet eller løsnet, og dette kan føre til 

alvorlige ulykker! 

 Unngå å støte borti en hindring eller gjenstand 

med liften, bomsystemet eller arbeidsplattfor-

men. 

 Når liften er i bevegelse, må betjeningspersona-

let alltid passe på at de selv og andre personer 

ikke settes i fare. 

 Utfør de driftsmessige liftbevegelsene fra kon-

trollpanelet på arbeidsplattformen. 

 Ikke utfør liftbevegelser hvis du ikke har oversikt 

over arbeidsområdet. Det gjelder også området 

under arbeidsplattformen. 

  

Vilkår: 

 Ruthmann-Steiger TB 290 er forskriftsmessig støttet opp. 

Når den er korrekt støttet opp, skal følgende kontrollamper på kontrollpane-

let lyse: 

 Komponenter Indikatorer Handling på kontrollpanelet 

 Kontrollampe 

GRUNNSTILLING 

Lyser  
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 Kontrollamper  

 

FREMRE VENSTRE 

STØTTE 

BAKRE VENSTRE 

STØTTE 

FREMRE HØYRE 

STØTTE 

BAKRE HØYRE 

STØTTE 

Lyser Helningen til liften skal alltid sjekkes med 

dåselibellen! 

Den første bevegelsen som skal utføres med bommen, er å løfte den. 

For å unngå fare og skåne liften bør teleskopbommen hvis mulig trekkes 

inn først når bommen skal settes i grunnstilling. Deretter svinges bommen 

inntil midten av / lengdeaksen til liften. Så senkes bommen ned i transportl-

eiet. 

6.5.4.1 Heve eller senke bommen 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Bom (løftearm) Heve Styr med joystick  HEVE BOMMEN. 

eller 

 Bom (løftearm) Senke Styr med joystick  SENKE BOMMEN. 

6.5.4.2 Svinge bommen til venstre eller høyre 

 MERK Det kan oppstå kollisjonsfare når bommen svinger! 

 For å hindre berøringer må bommen heves så mye 

at den kan svinges uten å komme borti noe (f.eks. 

transportleie, varsellys osv.) 

  

Vilkår: 

 Bom hevet 
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 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Bom (tårn) Svinge mot 

venstre 

Styr med joystick  SVINGE BOM TIL 

VENSTRE. 

eller 

 Bom (tårn) Svinge mot 

høyre 

Styr med joystick  SVINGE BOM TIL 

HØYRE. 

6.5.4.3 Legge ut eller trekke inn teleskopbommen 

Vilkår: 

 Bommen fri av transportleiet 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Teleskopbom Legge ut Styr med joystick  TELESKOPBOM 

UT. 

eller 

 Teleskopbom Trekke inn Styr med joystick  TELESKOPBOM 

INN. 

6.5.4.4 Dreie plattformen til venstre eller høyre 

       MERK Det kan være fare for at plattformen treffer lift-

fundamentet når den dreies. 

 For å unngå dette er det viktig å vente med å dreie 

plattformen til det er tilstrekkelig avstand mellom 

plattform og fundament. 

Overbelastning av dreiemotoren! 

 Slipp trykknappen med én gang den største drei-

ningsvinkelen er oppnådd for å unngå overbelast-

ning av motoren med fare for skader. 
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Hvis arbeidsplattformen befinner seg i nærheten av trappa, dvs. 

i nærheten av grunnstillingen, blir dreiebevegelsen automatisk 

stoppet når plattformen er midtstilt. 

 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Arbeidsplattform Dreie mot 

venstre 

Trykk kort på funksjonstasten DREIE 

PLATTFORM TIL VENSTRE (LED blin-

ker). Trykk så en gang til på funksjons-

tasten og hold den inne (LED lyser). 

eller 

 Arbeidsplattform Dreie mot 

høyre 

Trykk kort på funksjonstasten DREIE 

PLATTFORM TIL HØYRE (LED blinker). 

Trykk så en gang til på funksjonstasten 

og hold den inne (LED lyser). 
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6.5.5 Automatisk midtstillingsfunksjon for bommen 

Vilkår: 

 Teleskopbommen er trukket inn. 

 Bommen hevet over transportleiet og lavere enn vannrett. 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Bom (tårn) Svinge mot 

venstre 

Styr med joystick  SVINGE BOM TIL 

VENSTRE. 

 Rett før bommen når midtstilling, blir 

hastigheten automatisk redusert. 

eller 

 Bom (tårn) Svinge mot 

høyre 

Styr med joystick  SVINGE BOM TIL 

HØYRE. 

 Rett før bommen når midtstilling, blir 

hastigheten automatisk redusert. 

 

 Bom (tårn) Stopper automatisk 

 Så snart bommen står i midtstilling, 

stanses svingbevegelsen. 

Svingbevegelsen kan ikke startes igjen før 

 det har gått en viss tidsforsinkelse når joysticken er bøyd 

 joysticken er brakt tilbake til nøytral posisjon etter at bevegelsen «svinge 

bom» er stanset, deretter må den bøyes på nytt 

Den automatiske hastighetsreduksjonen er nå opphevet igjen. Før bommen 

senkes ned i transportleiet, er det vanligvis nødvendig å justere litt med 

svingbevegelsen for å sentrere den. 
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6.5.6 Minne 

6.5.6.1 Lagre målstilling 

 

 

Målstillingen blir liggende i minnet inntil en ny stilling lagres, 

også hvis Ruthmann-Steiger 290 blir slått av. 

 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Arbeidsplattform Lagre stilling Trykk på funksjonstasten LAGRE 

POSISJON. 

6.5.6.2 Kjøre til målstilling 

   !   
ADVARSEL 

Det kan være fare for sammenstøt med ev. hind-

ringer på vei mot målstillingen. Hvis liften f.eks. 

treffer en gjenstand, kan den bli så skadet at sik-

kerheten til personene i kurven ikke kan garanteres 

lenger.  

 Betjeningspersonalet må selv passe på at det 

ikke oppstår sammenstøt mellom arbeidsplatt-

form, bomsystem og hindringer når plattformen 

kjøres automatisk til en målstilling. 

 Hvis det befinner seg en hindring langs veien 

som datastyringen velger, må liften styres uten-

om hindringen. Dette må gjøres manuelt fra kon-

trollpanelet. Deretter er det mulig å fortsette au-

tomatisk kjøring til stillingen. 

  

 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Arbeidsplattform Kjøre til mål-

stilling 

Trykk kort på funksjonstasten GÅ TIL 

POSISJON (LED blinker). Trykk så en 

gang til på funksjonstasten og hold den 

inne (LED lyser). Eller dra den venstre 

joysticken mot deg samtidig som du tryk-

ker på tasten (LED blinker). Deretter kan 
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du slippe funksjonstasten mens du betje-

ner joysticken. 

 Så lenge funksjonstasten holdes inne eller venstre joystick er bøyd ut, beveger 

bommen seg mot den lagrede målstillingen. 

Rekkefølgen på bombevegelsene er i de fleste tilfeller ikke den samme som 

første gang bommen ble kjørt til målstillingen da den ble lagret.  
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6.5.7 Automatisk grunnstillingsfunksjon for liften 

   !   
ADVARSEL 

Det er fare for sammenstøt med ev. hindringer på 

vei mot grunnstillingen. Hvis liften f.eks. treffer en 

gjenstand, kan den bli så skadet at sikkerheten til 

personene i kurven ikke kan garanteres lenger. 

 Betjeningspersonalet må selv passe på at det 

ikke oppstår sammenstøt mellom arbeidsplatt-

form, bomsystem og hindringer når liften kjøres 

automatisk til grunnstilling. Hvis det befinner 

seg en hindring langs veien som datastyringen 

velger, må liften styres utenom hindringen. Det-

te må gjøres manuelt fra kontrollpanelet. Deret-

ter er det mulig å fortsette automatisk kjøring til 

grunnstillingen. 

  

 

 

 

Hvis enkelte bevegelser er sperret når automatisk kjøring til 

grunnstilling skal startes eller er i gang, f.eks. på grunn av last-

momentbegrensningen, må operatøren noen ganger ta bom-

men ut av sperringen selv. Dette gjøres med joysticken. 

Deretter kan den automatiske prosessen fortsette. 

 Komponenter Bevegelse Handling på kontrollpanelet 

 Bomsystem og opp-

støtting 

Bevege til 

grunnstilling 

Trykk kort på funksjonstasten 

GRUNNSTILLING (LED blinker). Trykk 

så en gang til på funksjonstasten og hold 

den inne (LED lyser). Eller dra den venst-

re joysticken mot deg samtidig som du 

trykker på tasten (LED blinker). Deretter 

kan du slippe funksjonstasten mens du 

betjener joysticken. 

 Så lenge funksjonstasten holdes inne eller venstre joystick er bøyd, beveger 

komponentene seg mot grunnstillingen. 

Først føres bomsystemet automatisk til grunnstilling. Deretter trekkes støttene 

inn.  
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6.6 Håndtere betjeningsfeltet for NØDSTYRING 

Liftbevegelser (styrekommandoer): 

Vilkår: 

 Hydraulikkpumpemotoren er slått på. 

 Styringsenheten NØDSTYRING er slått på. 

Når styringsenheten NØDSTYRING er valgt, er funksjonstastene på betje-

ningsfeltet aktivert bl.a. for å styre følgende komponenter på Ruthmann-

Steiger TB 290: 

 starte og stoppe bilmotoren 

 bevege støttebeina 

 bevege bommen 

 bevege arbeidsplattformen 

 

 

Nødstyringen må bare brukes i nødstilfeller og til vedlikeholds-

formål, og den skal ikke brukes uten samtykke fra personene på 

plattformen. 

Du starter bevegelsene ved å trykke på de tilsvarende funksjonstastene. 

Noen av funksjonstastene kan være programmert med flere funksjoner ( 

kapitlet «Funksjonstaster på det flate tastaturet»). For å starte en liftbeve-

gelse må du først trykke på tasten for komponenten som skal beveges, og 

deretter på den andre tasten, som er for bevegelsen. Når bevegelsen er 

startet, kan du slippe den andre tasten igjen. Bevegelsen blir utført inntil du 

slipper den første tasten eller den avbrytes av styreenheten. 
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6.6.1 Stanse og starte bilmotoren 

 Komponenter 
Stilling/ 

indikatorer 
Handling på betjeningsfeltet 

 Bilmotor Stopp  Trykk på funksjonstasten STOPP. 

eller 

 Bilmotor Start Trykk på funksjonstasten START. 

 

 

 

For å stanse eller starte bilmotoren holder du funksjonstasten 

inne til motoren har stanset eller startet. 

Det er ikke mulig å starte bilmotoren hvis det er valgt et gir eller 

NØDSTOPP-bryteren er brukt. 

  På grunn av chassisutformingen kan ikke STOPP-funksjonen 

utføres før temperaturen i kjølemidlet til bilmotoren er over 40° 

C. 

Hvis bilmotoren har stoppet, skal den ikke startes igjen før etter 

en venteperiode på et par sekunder. 

Hvis bilmotoren har stoppet, må den startes igjen umiddelbart 

etter den varige varsellyden for å holde matespenningen fra 

bilbatteriet ved like. Hvis bilmotoren ikke blir startet da, synker 

batterispenningen. Hvis batterispenningen faller til under ters-

kelverdien for bilelektronikken, kan bilmotoren ikke startes igjen 

fra kontrollpanelet på arbeidsplattformen. 
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6.6.2 Bevege støttene 

Les og ta hensyn til merknader, informasjon og vilkår i punkt 6.5.3 ff. 

også. 

6.6.2.1 Full oppstøtting 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på betjeningsfeltet 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Trekke 

helt ut 

 

Trykk på funksjonstasten FULL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Deretter felle 

ned 

 

 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle støttebeina har bakkekontakt 

 hjulene på bilen er avlastet, dvs. hevet fra bakken 

 liftens oppstillingshelning (målt elektronisk) ligger innenfor det tillatte 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

6.6.2.2 Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på én side 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på betjeningsfeltet 

 Støttebein på venst-

re side 

Trekke 

helt ut 

 

Trykk på funksjonstasten HØYRE SIDE 

INNENFOR PROFILEN  

(hold den inne). 

eller 

 Støttebein på høyre 

side 

Trekke 

helt ut 

 

Trykk på funksjonstasten VENSTRE 

SIDE INNENFOR PROFILEN  

(hold den inne). 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Deretter felle 

ned 
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 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle støttebeina har bakkekontakt 

 hjulene på bilen er avlastet, dvs. hevet fra bakken 

 liftens oppstillingshelning (målt elektronisk) ligger innenfor det tillatte 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

6.6.2.3 Oppstøtting innenfor kjøretøyprofilen på begge sider 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på betjeningsfeltet 

 Bakre støttebein Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 de bakre støttebeina har bakkekontakt 

eller (avhengig av innstillingene) 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle fire støttebeina har bakkekontakt 

deretter 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Felle 

ned 

Trykk på en av de tre andre funksjons-

tastene for støttebeina (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle støttebeina har bakkekontakt 

 hjulene på bilen er avlastet, dvs. hevet fra bakken 

 liftens oppstillingshelning (målt elektronisk) ligger innenfor det tillatte 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

6.6.2.4 Minimal oppstøtting 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på betjeningsfeltet 

 Bakre støttebein Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 
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 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 de bakre støttebeina har bakkekontakt 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

eller (avhengig av innstillingene) 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten MINIMAL 

OPPSTØTTING (hold den inne). 

 Datastyringen stopper bevegelsen automatisk når: 

 alle fire støttebeina har bakkekontakt 

Liftens oppstillingshelning skal kontrolleres med dåselibellen. 

6.6.2.5 Trekke inn støttene 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på betjeningsfeltet 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Trekke 

helt opp 

 

Trykk på funksjonstasten STØTTER INN 

(hold den inne). 

 Bilhjul Bakkekontakt 

 Støttebein venstre 

og høyre side 

Trekke 

helt inn 

 

 Tekstdisplay VLein „1“ 

HLein „1“ 

VRein „1“ 

HRein „1“ 

6.6.2.6 Individuell styring av støttesylindrene 

 Komponenter 
Bevegelse/ 

visning 
Handling på betjeningsfeltet 

 Fremre venstre støt-

tebein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED 

og samtidig på funksjonstasten FREMRE 

VENSTRE STØTTE. 

eller 
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 Bakre venstre støt-

tebein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED  

og samtidig på funksjonstasten BAKRE 

VENSTRE STØTTE. 

eller 

 Fremre høyre støt-

tebein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED 

og samtidig på funksjonstasten FREMRE 

HØYRE STØTTE. 

eller 

 Bakre høyre støtte-

bein 

Felle 

ned 

Trykk på funksjonstasten STØTTE NED  

og samtidig på funksjonstasten BAKRE 

HØYRE STØTTE. 
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6.6.3 Bevege bom og arbeidsplattform 

Les og ta hensyn til merknader, informasjon og vilkår i punkt 6.5.4 ff. 

også. 

6.6.3.1 Heve eller senke bommen 

 Komponenter Bevegelse Handling på betjeningsfeltet 

 Bom (løftearm) Heve Trykk på funksjonstasten HEVE 

BOMMEN. 

eller 

 Bom (løftearm) Senke Trykk på funksjonstasten SENKE 

BOMMEN. 

6.6.3.2 Svinge bommen til venstre eller høyre 

 Komponenter Bevegelse Handling på betjeningsfeltet 

 Bom (tårn) Svinge mot 

venstre 

Trykk på funksjonstasten SVINGE 

BOMMEN TIL VENSTRE. 

eller 

 Bom (tårn) Svinge mot 

høyre 

Trykk på funksjonstasten SVINGE 

BOMMEN TIL HØYRE. 

6.6.3.3 Legge ut eller trekke inn teleskopbommen 

 Komponenter Bevegelse Handling på betjeningsfeltet 

 Teleskopbom Legge ut Trykk på funksjonstasten 

TELESKOPBOM UT. 

eller 

 Teleskopbom Trekke inn Trykk på funksjonstasten 

TELESKOPBOM INN. 
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6.6.3.4 Dreie plattformen til venstre eller høyre 

 Komponenter Bevegelse Handling på betjeningsfeltet 

 Arbeidsplattform Dreie mot 

venstre 

Trykk på funksjonstasten DREIE 

PLATTFORM TIL VENSTRE. 

eller 

 Arbeidsplattform Dreie mot 

høyre 

Trykk på funksjonstasten DREIE 

PLATTFORM TIL HØYRE. 
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6.6.4 Informasjons- og diagnosesystem (IDS) 

Når du trykker på funksjonstastene NESTE DISPLAY og FORRIGE 

DISPLAY, vises drifts- og informasjonsmeldinger på displayet (tekstdis-

playet). Hvis du trykker på funksjonstastene NESTE DISPLAY og 

FORRIGE DISPLAY samtidig, viser tekstdisplayet den første displaysiden, 

uansett hvilken side som ble vist før. 

Vilkår: 

 Driften er slått på. 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

 Tekst Tekst Tekst 

Tekst 

 

Tekst Tekst Tekst 

Tekst 

Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY eller 

FORRIGE DISPLAY for å bla til ønsket skjermbilde 

på tekstdisplayet. 

F.eks. kan følgende funksjoner utføres: 

 velge språk 

 angi passord 

 endre passord 

 stille klokka 

Ingen styrekommandoer kan utføres samtidig med disse funksjonene. 

6.6.4.1 Velge språk 

Språket på tekstdisplayet kan endres på betjeningsfeltet på nødstyringsen-

heten. Det gjøres slik: 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 Sprachumschaltung 

Aend=Sonder 

I dette skjermbildet kan du endre språk på teksten. 

Det gjør du ved hjelp av funksjonstasten 

SPESIALFUNKSJON. Hver gang du trykker på 

SPESIALFUNKSJON, bytter systemet til neste 
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mulige språk på teksten. Trykk på funksjonstasten 

til du kommer til det språket du ønsker. 

Hvis teksten vises på samme språk som før du 

byttet, kan det hende at språket du ønsket, ikke er 

tilgjengelig. 

  Fortsett med funksjonstasten NESTE DISPLAY 

eller FORRIGE DISPLAY. 

Språket du stiller inn, beholdes til det endres igjen. Det gjelder selv om ma-

skinen slås av. 

6.6.4.2 Passord 

Noen av funksjonene som kan aktiveres fra betjeningsfeltet, er beskyttet 

med passord. Det gjelder: 

 endre passord 

 stille klokka 

 osv. 

For å få tilgang til disse funksjonene må du taste inn passordet, dvs. trykke 

på en bestemt tastekombinasjon. Passordet velger du selv, og du kan 

endre det når du måtte ønske. Det finnes imidlertid også en mulighet for å 

utføre de nevnte handlingene uten å oppgi passord først. Du kan aktivere 

tilgangen til denne snarveien via funksjonen for å endre passord. Det gjør 

du ved å la være å taste inn et nytt passord når du blir bedt om det, og 

isteden trykke direkte på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON, som avbry-

ter passordinntastingen. Gjør det samme når du blir bedt om å oppgi pass-

ordet en gang til. 

 

 

Vi anbefaler at du benytter deg av muligheten for å beskytte 

disse funksjonene og oppretter et passord. Det er ikke opprettet 

noe passord når Ruthmann-Steiger TB 290 leveres fra fabrikk. 

Passordet kan bestå av en kombinasjon av inntil 5 funksjonstaster. Funk-

sjonstasten SPESIALFUNKSJON kan ikke brukes. Det finnes 275 = 14,34 

millioner kombinasjonsmuligheter. Derfor er det svært viktig at du noterer 

deg passordet. 

 

 

Hvis du har glemt passordet, kan det leses ut av serviceavde-

lingen vår. 



 

 Betjening  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 6-43 

 

6.6.4.2.1 Angi passord 

Nå du skal taste inn passordet, må du først trykke på funksjonstasten 

NESTE DISPLAY inntil «Passwort erforderlich! Weiter = Sonder» («passord 

påkrevd! Neste = spesial») eller «Passwort bereits eingegeben» («passor-

det er angitt fra før») vises på skjermen.  

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 Passwort erforder-

lich! Weiter=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Passwort eingeben, 

dann Sonderfunk. 

Tast inn tastekombinasjonen (maksimalt 5 tegn).
1
 

  Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Riktig passord 

 
Neste skjermbilde 

Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY så 

mange ganger at du får fram ønsket skjermbilde. 

Galt passord 

 Nicht zugangsberech-

tigt! Weiter=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON.
2
 

 Passwort erforder 

lich! Weiter=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Passwort eingeben, 

dann Sonderfunk. 

Tast inn tastekombinasjonen (maksimalt 5 tegn).
1
 

 

 

 

1 Mens passordet tastes inn, kan ikke tastene brukes til å star-

te liftbevegelser. Trykk på funksjonstastene i den riktige rek-

kefølgen. Funksjonstasten SPESIALFUNKSJON kan ikke 

inngå i passordet. 
2 Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON for å taste 

inn passordet på nytt. Du kan imidlertid også fortsette å be-

tjene liften. Tastefunksjonene er ikke deaktivert lenger. 

Tilgangen gjelder til liften slås av. Når driften gjenopptas, er tilgangen ut-

løpt. 



 

 

 Betjening 
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6.6.4.2.2 Endre passord 

Oppgi først det nåværende passordet når du blir bedt om det. 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Angi passord 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 Passwort aendern? 

Ja=Sonderfkt. 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Passwort eingeben, 

dann Sonderfunk. 

Tast inn tastekombinasjonen (maksimalt 5 tegn). 

  Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Passwort erneut ein-

geben, dann Sonderf. 

Tast inn samme tastekombinasjon en gang til.
1
 

  Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Passordene er like 

 Passwort geaendert Passordet er endret. 

Passordene er ikke like 

 Passwoerter 

verschieden 

Passordet har ikke blitt endret. 

 

 

 

1 Du må taste inn passordet to ganger for å hindre at du lagrer 

et annet passord enn du hadde tenkt. Først når du har tastet 

det inn to ganger, blir passordet endret i minnet. 

6.6.4.3 Stille klokka 

Det er lurt å stille klokka riktig, for feil som oppstår, lagres med dato og 

klokkeslett. 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Angi passord 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 
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 Uhr stellen? 

Ja=Sonderfunktion 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON.
1
 

 DDMMÅÅHHMMU  

U: 1 = ma, 2 = ti, 3 = on ... 

7 = sø 

Tast inn en numerisk tastekombinasjon: 
2
  

f.eks.:  13051408352 

Når du har tastet inn det siste tallet, vises auto-

matisk 

 Dienstag (tirsdag) 

13.05.    8:35    2014  

 

Nå kan tastaturet brukes til å styre liftbevegelser igjen. 

 

 

1 Mens passordet tastes inn, kan ikke tastene brukes til å star-

te liftbevegelser. 
2 Forkortelsen DDMMÅÅHHMMU betyr: 

DD Tosifret tall for dag 

MM Tosifret tall for måned 

ÅÅ Tosifret tall for år 

TT Tosifret tall for time 

MM Tosifret tall for minutt 

U Ensifret tall for ukedag 

 1 = mandag 5 = fredag 

 2 = tirsdag 6 = lørdag 

 3 = onsdag 7 = søndag 

 4 = torsdag 



 

 

 Betjening 
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6.6.5 Velge hvor mange bombevegelser som kan utføres samtidig 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Angi passord 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 3 Bewegungen gleich-

zeitig   Aend=Sonder 

eller 

2 Bewegungen gleich-

zeitig   Aend=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Med funksjonstasten SPESIALFUNKSJON kan du 

koble om fra 3 samtidige bevegelser til 2 samtidige 

bevegelser og omvendt. 

6.6.6 Bytte mellom støttevarianter ved minimal oppstøtting 

Oppstøttingsalternativene har ikke noen innflytelse på arbeidsområdet for 

minimal oppstøtting. Det er det samme i begge tilfellene. 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Angi passord 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 2 Stuetzen bei Mini-

malabst. Aend=Sonder 

eller 

4 Stuetzen bei Mini-

malabst. Aend=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Med funksjonstasten SPESIALFUNKSJON byttes 

«2 støttebein ved minimal oppstøtting» om med «4 

støttebein ved minimal oppstøtting». 



 

 Betjening  
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6.6.7 Deaktivere eller aktivere finjusteringsfunksjonen 

Innkobling av finjusteringsfunksjonen på kontrollpanelet på arbeidsplattfor-

men kan deaktiveres og aktiveres via programvaren. På betjeningsfeltet for 

nødstyring er finjustering vanligvis alltid aktivert, slik at bevegelsene kan ut-

føres i to hastighetstrinn. 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Angi passord 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 Feinsteu. von Buehne 

möglich Aend=Sonder 

eller 

Feinsteu. von Buehne 

gesperrt Aend=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Nå kan finjusteringsfunksjonen på kontrollpanelet 

på arbeidsplattformen deaktiveres eller aktiveres 

med funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 
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6.7 Finjustering 

Finjustering er mulig både når styringsenheten PLATTFORMSTYRING er 

valgt, og når NØDSTYRING er valgt. 

Når finjusteringen er slått på, skjer alle bevegelser i liftmodus med tydelig 

redusert hastighet. 

 Slå på finjusteringen: 

1. Trykk kort på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON (ikke hold den 

inne). Nå lyser LED-en SPESIALFUNKSJON på kontrollpanelet. 

2. Utfør liftbevegelsen. 

På tekstdisplayet på nødstyringsenheten vises kort meldingen 

«Feinsteuering» («finjustering»). 

 Slå av finjusteringen: 

Trykk kort på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON (ikke hold den 

inne). 

 

 

Det er også mulig å slå finjusteringen av og på mens liftbeve-

gelsen er i gang. 

Hvis finjusteringen er slått på når det utføres bombevegelser 

med minnefunksjonen «gå til posisjon», blir den automatisk slått 

av. Finjusteringen slås også av når liften kjøres automatisk til 

grunnstilling. 

Innkoblingen av finjusteringen på kontrollpanelet på arbeids-

plattformen kan deaktiveres og aktiveres gjennom programmet 

etter at kundens passord er angitt. 



 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking) 
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7 Nødstyringssystem (nødsenking) 

   !   FARE Ved feil på styreenheten og nødsenkingsutstyret 

(nødstyringsenhet, håndpumpe, magnetventiler 

osv.) er det ikke mulig å utføre en trygg nødsen-

king. 

 Innstill derfor driften umiddelbart dersom det 

oppstår feil både på styreenheten og nødsen-

kingsutstyret, og tilkall brannvesenet for å redde 

ned personer som befinner seg på plattformen. 

  

 

 

 

I tillegg til det som er oppført under, er særlig sikkerhetsinfor-

masjonen i punkt 1.2 viktig å ta hensyn til. 

Nødstyringssystemet på Ruthmann-Steiger TB 290 skal bare brukes til 

nødsenking eller til vedlikeholdsformål. 

Nødsenkingen til Ruthmann-Steiger TB 290 skal bare brukes i nødstil-

feller og ikke uten betjeningspersonalets samtykke. 

  Svikt i hoveddrivkraften.  Nødsenking ved svikt i hoveddrivkraf-

ten (bilmotor, hydraulikkpumpe osv.) 

og fungerende elektrisk an-

legg/elektronikk. 

  Betjeningspersonalet på 

arbeidsplattformen er ikke 

i stand til å utføre driftsre-

laterte liftbevegelser leng-

er. 

 Nødsenking når hoveddrivkraften og 

det elektriske anlegget / elektronikken 

fungerer. 

  Strøm-

svikt/elektronikksvikt (eks-

tremt tilfelle) 

 Nødsenking ved strøms-

vikt/elektronikksvikt. 

 

 

 

Begynn alltid med å sjekke om noen har trykket på en 

NØDSTOPP-bryter slik at det ikke lenger er mulig å styre liften 

fra den aktuelle styringsenheten ( punkt 6.1). 



 

 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking)  
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7.1 Svikt i hoveddrivkraften 

Ved svikt i hoveddrivkraften blir nødvendig hydraulikktrykk og hydraulikk-

væskestrøm produsert med det overordnede nødstyringssystemet 

( punkt 4.3.4), slik at arbeidsplattformen kan senkes til en stilling (f.eks. 

transportstilling eller grunnstilling) der det er mulig å gå ned fra den på en 

trygg måte (nødsenking). 

 

 

De elektriske forriglingene på Ruthmann-Steiger TB 290 funge-

rer som før. Liftbevegelsene styres fra kontrollpanelet på 

arbeidsplattformen. 

Les og ta hensyn til merknader, informasjon og vilkår i punkt 6.5 «Liftmo-

dus» også. 

Den hydrauliske energien dannes ved hjelp av håndpumpa. Håndpumpa 

betjener begge de hydrauliske kretsene samtidig. 

 La tenningen og styringsenheten PLATTFORMSTYRING stå på. 

 Bilmotoren må være av. 

 Ta håndpumpespaken ut av holderen og skru den på håndpumpa. 

 Sett bommen i grunnstilling. 

Når liftbevegelsen er i gang, produserer du trykk og væskestrøm i hydr-

aulikken med pumpebevegelsene. 

 Trekk inn støttebeina. 

Når liftbevegelsen er i gang, produserer du trykk og væskestrøm i hydr-

aulikken med pumpebevegelsene. 

 Skru håndpumpespaken ut av håndpumpa og legg den tilbake i holde-

ren. 



 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking) 
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7.2 Menneskelig svikt 

Betjeningspersonalet på arbeidsplattformen kan ikke utføre driftsrelaterte 

liftbevegelser lenger. Nødsenking med NØDSTYRING. 

 

 

De elektriske forriglingene på Ruthmann-Steiger TB 290 funge-

rer som før. Liftbevegelsene styres fra betjeningsfeltet i sty-

ringsskapet for NØDSTYRING på lift-fundamentet. 

Les og ta hensyn til merknader, informasjon og vilkår i punkt 6.6 «Håndtere 

betjeningsfeltet for NØDSTYRING» også. 

 La tenningen stå på. 

 Slå på styringsenheten NØDSTYRING. 

 Lås opp styringsskapet på lift-fundamentet med nøkkelen. 

 Sett bommen i grunnstilling. 

 Trekk inn støttebeina. 

 Slå av styringsenheten NØDSTYRING. 

 Lås styringsskapet på lift-fundamentet med nøkkelen. 

 Slå av (hovedbryter) hydraulikkpumpemotoren (kraftuttak). 



 

 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking)  
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7.3 Strømsvikt/elektronikksvikt (ekstremt tilfelle) 

   !   FARE De elektriske forriglingene på Ruthmann-Steiger 

TB 290 fungerer ikke. Liften kan velte på grunn av 

bombevegelser som øker lastmomentet.  

 Vær spesielt oppmerksom på dette når liften 

nødsenkes. 

 Tilkall brannvesenet for å få reddet ned personer 

i kurven hvis det ikke er mulig å sette arbeids-

plattformen farefritt i en stilling der de kan 

komme seg ned på en trygg måte. 

  

 MERK Bommen og transportleiet vil få skader ved bevegelsen 

«legg ut teleskopbommen» hvis bommen ligger i tran-

sportleiet og er låst med bolter. Teleskopbommen må 

aldri legges ut når den ligger i denne stillingen! 

 Først heves bommen, så legges den ut. 

  

 

 

 

1. Håndpumpe 

2. Kuleventil (i ventilblokka) 

3. Magnetisk låsemekanisme (i styringsskapet for NØDSTYRING, til høy-

re i fartsretningen) 

4. Retningsventiler for å skyve støttene inn og ut (under deksel) 

5. Retningsventiler for å styre bommen og arbeidsplattformen (under et 

deksel) 



 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking) 
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Nødsenking med nødstyringssystemet i ekstreme tilfeller ( punkt 4.3.5). 

Samtlige bevegelser av Ruthmann-Steiger TB 290 kan utføres ved at ven-

tilene utløses manuelt. Den hydrauliske energien dannes da ved hjelp 

av håndpumpa. Les og ta hensyn til merknader, informasjon og vilkår i 

punkt 6.5 «Liftmodus» også. 

 Slå av (hovedbryter) hydraulikkpumpemotoren (kraftuttak). 

 Slå av tenningen. Bilmotoren må være av. 

 Lås opp styringsskapet for NØDSTYRING på lift-fundamentet med nøk-

kelen. 

 Ta den magnetiske låsemekanismen ut av holderen i styringsskapet på 

lift-fundamentet. 

 Åpne kuleventilen. 

 Still håndspaken til kuleventilen (på grunnrammen til ventilblokka) på 

tvers (drei den 90°). 

 Ta av de gule plasthettene som beskytter nødbetjeningen på de ventile-

ne som skal betjenes. 

 Sett bommen i grunnstilling. 

   !   FARE Liften kan velte på grunn av bombevegelser som 

øker lastmomentet. Plattformen blir ikke auto-

matisk justert (nivellert). Personer og gjenstan-

der kan falle ut av kurven. 

 Trekk først teleskopbommen helt inn. 

 Av sikkerhetsgrunner kan ikke bommen sen-

kes eller svinges før teleskopbommen er 

trukket helt inn. 

 Spesielt ved ensidig eller tosidig oppstøtting 

innenfor kjøretøyets profil må man passe på 

at bommen ikke senkes på den siden som 

støttes opp innenfor kjøretøyprofilen. Bom-

men må i så fall alltid settes tilbake i midtstil-

ling (bilens lengderetning) før den senkes. 

 Hvis bommen senkes manuelt, må helningen 

på arbeidsplattformen etterjusteres. 

  

 MERK Elektriske ledninger og hydraulikkslanger kan løsne 

når det utføres svingbevegelser med bommen. 

 Sving alltid bommen (tårnet) tilbake til den stil-

lingen den ble svingt ut fra. 

  

 Trekk først teleskopbommen helt inn. 



 

 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking)  
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 Sett deretter bommen (tårnet) tilbake i midtstilling. 

 Deretter kan bommen (løftearmen) senkes helt ned i transportleiet, 

slik at plattformpersonalet kan forlate plattformen. 

Håndtere den manuelle nødutløsningen: 

 Sett den magnetiske låsemekanismen (8) på magnethodet på ret-

ningsventilen for å få ønsket bevegelse. 

 

 

 Sett utløserskruen inn i festet (1 eller 2) på magnethodet (3 eller 

4). 

 Lås bøylen (8) bak stikkontakten (7 eller 6). Utløserskruen må 

være justert slik at ventilløfteren (5) gjør den nødvendige utlø-

singsbevegelsen i magnethodet. Ventilløfteren skal ikke ha noen 

merkbar slark. 

 Bruk håndpumpa til å produsere hydraulikktrykk og hydraulikkvæske-

strøm. 

 Du kan regulere hastigheten ved å justere frekvensen på pumpingen.  

 Slutt å pumpe når du når ønsket stilling. 

 Ta den magnetiske låsemekanismen av magnethodet på retnings-

ventilen så fort som mulig. 

 Oppstøttingen skal i utgangspunktet trekkes inn til slutt. 

 Avhengig av hvilke støtter som skal trekkes inn, må enten begge se-

teventilene eller den på venstre eller høyre side åpnes. Skru den rif-

lede skruen til nødbetjeningen mot venstre til den stopper. 

 Retningsventilene utløses manuelt på samme måte som beskrevet 

under punktet «Sette bommen i grunnstilling». 

 Når støttene er trukket helt inn, skal alltid den manuelle nødutløseren 

for seteventilene stilles tilbake. Skru den riflede skruen til nødbetje-

ningen mot høyre til den stopper. 



 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking) 
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 Steng kuleventilen. 

 Still håndspaken til kuleventilen (på grunnrammen til ventilblokka) til-

bake på langs. 

 Sett plasthettene til de manuelle nødutløserne for magnetventilene på 

igjen. 

 

 

Etter at det er utført en nødsenking med nødstyringssyste-

met, må de manuelle nødutløserne for magnetventilene 

rengjøres og smøres. 

 Lukk luka eller dekselet over retningsventilene. 

 Sett den magnetiske låsemekanismen tilbake i holderen. 

 Lås styringsskapet for NØDSTYRING på lift-fundamentet med nøkkelen. 



 

 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking)  
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7.4 Nødsenking etter at liftbevegelsene har blitt avbrutt på 
grunn av en «betinget NØDSTOPP» 

Liftbevegelsene har blitt avbrutt på grunn av en «betinget NØDSTOPP» 

(sikkerhetsutkobling). «Betinget NØDSTOPP» kan bli utløst av: 

 at arbeidsplattformen heller mer enn 10° fra vannrett stilling (kvikk-

sølvringvender) 

 at maksimalt tillatt lastmoment tydelig er overskredet 

 at liftens maksimale bæreevne er tydelig overskredet 

 feil på bestemte sensorer, f. eks.: 

 vinkelgiver for bom 

 helningsgiver for bom 

 trykktransmitter 

 osv. 

For å sette liften i grunnstilling fra arbeidsplattformen (nødsenking) kan 

man nå koble ut sikkerhetsstansen så lenge det ikke er utløst noen 

NØDSTOPP-brytere. 

   !   FARE Liften kan velte på grunn av bombevegelser som 

øker lastmomentet. 

 Derfor skal teleskopbommen først trekkes helt 

inn. 

 Vær spesielt forsiktig med liftbevegelser. 

 Tilkall brannvesenet for å få reddet ned personer 

i kurven hvis det ikke er mulig å sette arbeids-

plattformen farefritt i en stilling der de kan 

komme seg ned på en trygg måte. 

  

Betjeningspersonalet kan utføre visse liftbevegelser fra kontrollpanelet på 

arbeidsplattformen hvis de samtidig trykker på knappen for 

FORBIKOBLING SIKKERHETSUTKOBLING. Trykk først på knappen (hold 

den inne) og gi deretter styrekommandoen. Liftbevegelsene starter etter 

noen få sekunder. De utføres med redusert hastighet. 

 

 

 Trekk først teleskopbommen helt inn. 

 Sett deretter bommen tilbake i midtstilling. Det kan hende 

bommen må heves før den kan svinges tilbake. 

 Senk deretter bommen. 



 

 Nødstyringssystem 
(nødsenking) 
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Hvis sikkerhetsutkoblingen oppheves på grunn av liftbevegelsene som set-

tes i gang, kan liften settes i drift igjen – etter at årsaken til sikkerhetsutkob-

lingen er fastslått. Hvis det ikke er mulig å finne årsaken eller det blir funnet 

feil, skal driften innstilles umiddelbart. Den kan ikke settes i gang igjen før 

feilene er utbedret. 





 

 Utbedring av funksjonsfeil  
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8 Utbedring av funksjonsfeil 

 

 

Liften skal være ute av bruk så lenge det foreligger feil. 

Den kan ikke settes i gang igjen før manglene er for-

skriftsmessig utbedret. 

Meld ifra til Ruthmann-service hvis funksjonsfeilene vedvarer 

eller ikke kan utbedres ved hjelp av opplysningene som er lagt 

fram her. 

8.1 Styringstekniske problemer mens liften er i drift 

 Ingen liftbevegelser kan utføres. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Hydraulikkpumpemotoren går 

ikke. 

 Slå på hydraulikkpumpemotoren 

(kraftuttak). 

  Kraftuttaket har for lavt turtall.  Husk rekkefølgen når hydraulikkpum-

pemotoren (kraftuttaket) skal slås på. 

Slå eventuelt på hydraulikkpumpemo-

toren igjen. 

 Øk turtallet. Meld fra til Ruthmann-

service hvis det er programmert et 

fast turtall. 

  Driften er avslått.  Slå på driften. 

  Døra til styringsskapet for 

NØDSTYRING er åpen. 

 Ved liftbevegelser styrt fra arbeids-

plattformen eller med fjernkontrollen 

(ekstrautstyr): 

Lukk døra til styringsskapet på lift-

fundamentet. 

  En NØDSTOPP-bryter er utløst.  Utbedre feilen og tilbakestill 

NØDSTOPP-bryteren. 

  En sikring er defekt.  Kontroller sikringene. Skift ut den 

defekte sikringen. 

  Arbeidsplattformen heller mer 

enn 10°. 

 Reduser helningen på arbeidsplatt-

formen. 

 Bilmotoren slår seg av eller starter ikke. 

 Mulig årsak Tiltak 

  En NØDSTOPP-bryter er utløst.  Utbedre feilen og tilbakestill 

NØDSTOPP-bryteren. 
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 Én eller flere støtter kan ikke trekkes ut. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Førerhusdøra er åpen.  Lukk førerhusdøra. 

  Teleskopbommen er ikke truk-

ket inn. 

 Trekk inn teleskopbommen. 

  Bommen (tårnet) står ikke i 

midtstilling. 

 Sett bommen (tårnet) i midtstilling. 

  Bommen er ikke senket helt 

ned i transportleiet. 

 Senk bommen ned i transportleiet. 

  Støttene har bakkekontakt.  Trekk støttene opp. 

 Én eller flere støtter kan ikke trekkes inn. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Førerhusdøra er åpen.  Lukk førerhusdøra. 

  Teleskopbommen er ikke truk-

ket inn. 

 Trekk inn teleskopbommen. 

  Bommen (tårnet) står ikke i 

midtstilling. 

 Sett bommen (tårnet) i midtstilling. 

  Bommen er ikke senket helt 

ned i transportleiet. 

 Senk bommen ned i transportleiet. 

  Støttene har bakkekontakt.  Trekk støttene opp. 

 Én eller flere støtter kan ikke felles ned. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Førerhusdøra er åpen.  Lukk førerhusdøra. 

  Teleskopbommen er ikke truk-

ket inn. 

 Trekk inn teleskopbommen. 

  Bommen (tårnet) står ikke i 

midtstilling. 

 Sett bommen (tårnet) i midtstilling. 

  Bommen er ikke senket helt 

ned i transportleiet. 

 Senk bommen ned i transportleiet. 

 Én eller flere støtter kan ikke trekkes opp. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Førerhusdøra er åpen.  Lukk førerhusdøra. 

  Teleskopbommen er ikke truk-

ket inn. 

 Trekk inn teleskopbommen. 
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  Bommen (tårnet) står ikke i 

midtstilling. 

 Sett bommen (tårnet) i midtstilling. 

  Bommen er ikke senket helt 

ned i transportleiet. 

 Senk bommen ned i transportleiet. 

 Bombevegelser er ikke frigjort. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Støttene er ikke trukket langt 

nok ut. 

 Trekk ut støttene på riktig måte. 

  Liften er oppstilt med for høy 

helningsvinkel. 

 Reduser helningsvinkelen. 

  Akselavsøkingen kobler ikke 

selv om hjulene har bakkekla-

ring (er tilstrekkelig avlastet). 

 Trekk støttene helt inn igjen og trekk 

dem ut på nytt. 

 Én eller flere bombevegelser kan ikke utføres eller blir avbrutt. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Rimelighetskontrollen for opp-

støttingen er aktivert. 

 Sett bommen i grunnstilling. Hvis en 

tillatt bombevegelse aktiveres, høres 

et lydsignal med faste intervaller på 

arbeidsplattformen. Disse reaksjone-

ne på rimelighetskontrollen oppheves 

ikke før datastyringen registrerer at lif-

ten er korrekt støttet opp igjen. Årsa-

ken til sperringen må fastslås. Inn-

still driften umiddelbart hvis årsa-

ken er en teknisk feil. Den kan ikke 

settes i gang igjen før feilene er ut-

bedret. 

 Bommen kan ikke heves eller blir avbrutt. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Bombevegelser er ikke frigjort.  Se «Bombevegelser er ikke frigjort. 

 Bommen kan ikke senkes eller blir avbrutt. 

 Mulig årsak Tiltak 

  LMB-utkobling  Reduser lastmomentet, f.eks. ved å 

 trekke inn teleskopbommen 

 redusere belastningen på ar-

beidsplattformen 

  Arbeidsplattformen er dreid for 

langt til venstre eller høyre. 

 Drei arbeidsplattformen mot midtstil-

lingen. 
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 Plattformjusteringen er forsinket. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Hydraulikkoljen i plattformjuste-

ringen har ikke nådd driftstem-

peratur (kald hydraulikkolje, 

f.eks. om vinteren). 

 Øk temperaturen på oljen til plattform-

justeringen, f.eks. ved å bevege 

bommen mer. Hev og senk bommen 

flere ganger ved hjelp av nødstyring-

en. Kurven skal være tom mens dette 

gjøres. 

 Reduser hastigheten ved ikke å bøye 

joysticken så langt ut. 

 Bommen (tårnet) kan ikke svinges eller blir avbrutt. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Liften er ikke forskriftsmessig 

oppstøttet. 

 Trekk ut støttene på riktig måte. 

  Bommen ligger i transportleiet.  Løft bommen. 

  Stødighetssituasjonen er merk-

bart forandret når bommen løf-

tes fra transportleiet. 

 Sett bommen i grunnstilling og sjekk 

de uttrukne støttebeina og helnings-

vinkelen til liften. Still opp liften fra be-

gynnelsen igjen hvis nødvendig. 

  LMB-utkobling  Reduser lastmomentet, f.eks. ved å 

 trekke inn teleskopbommen 

 redusere belastningen på ar-

beidsplattformen 

  Maksimal svingvinkel i det ak-

tuelle arbeidsområdet er nådd. 

 Det er ikke mulig å øke svingvinkelen. 

 Sving bommen tilbake. 

  Bommen er senket helt ned, og 

teleskopbommen er ikke trukket 

inn. 

 Trekk inn teleskopbommen. 

 Løft bommen. 

 Teleskopbommen kan ikke legges ut eller blir avbrutt. 

 Mulig årsak Tiltak 

  Bommen står i transportleiet.  Løft bommen. 

  Stødighetssituasjonen er merk-

bart forandret når bommen løf-

tes fra transportleiet. 

 Sett bommen i grunnstilling og sjekk 

de uttrukne støttebeina og helnings-

vinkelen til liften. Still opp liften fra be-

gynnelsen igjen hvis nødvendig. 
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  LMB-utkobling  Reduser lastmomentet, f.eks. ved å 

redusere belastningen av arbeids-

plattformen. 

 Sving bommen i den retningen som 

tillater et høyere lastmoment. 



 

 

 Utbedring av funksjonsfeil 
 

 

8-6  STEIGER
®
 TB 290 BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem 

 

8.2 Hvordan en feil påvirker bruken av liften 

Hvis datastyringen oppdager en feil i sensorene eller styreenheten, er det 

som regel ikke mulig å gjøre andre bevegelser med liften enn å sette den 

tilbake i grunnstilling. Driften må innstilles. Hvis det oppstår alvorlige feil, 

kobler styreenheten over til NØDSTOPP. På plattformen blinker varsellam-

pen for LMB-UTKOBLING for å indikere at det foreligger en feil. Samtidig 

vises en melding på tekstdisplayet i betjeningsfeltet til nødstyringen om hva 

som kan være årsaken til feilen, med tilhørende feilkode. Displayet går au-

tomatisk til siden med feilmeldingen, uansett hvilken side som var valgt fra 

før. 

8.2.1 Begrenset liftmodus 

Dette kan ses på arbeidsplattformen ved at det blinker i kontrollampen for 

FORBIKOBLING SIKKERHETSUTKOBLING. Avhengig av hva slags feil 

det dreier seg om, kan det hende at det fortsatt kan utføres visse, begren-

sede liftbevegelser. Driften skal innstilles og liften settes i grunnstilling selv 

om det ikke er mulig å merke noen begrensninger i bevegelsene. 

8.2.2 Betinget NØDSTOPP 

«Betinget NØDSTOPP» kan bli utløst 

 med en NØDSTOPP-bryter 

 av at arbeidsplattformen heller mer enn 10° fra vannrett stilling 

(kvikksølvringvender) 

 av at maksimalt tillatt lastmoment tydelig er overskredet 

Dette kan ses på arbeidsplattformen ved at det blinker i varsellampen for 

LMB-UTKOBLING. Det vises også en melding om dette på tekstdisplayet. 

Driften blir avbrutt. 

En «betinget NØDSTOPP» som utløses av at lastmomentet er tydelig 

overskredet, kan eventuelt oppheves ved at belastningen av arbeidsplatt-

formen reduseres, eller ved at teleskopbommen trekkes inn. Hvis feilen 

skyldes for stor helning på arbeidsplattformen, må plattformen settes vann-

rett. 
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8.2.3 NØDSTOPP 

NØDSTOPP kan bli utløst av: 

 feil på sensorene 

 feil på styreenheten 

Dette kan ses på arbeidsplattformen ved at det blinker i kontrollampen for 

FORBIKOBLING SIKKERHETSUTKOBLING og i den røde varsellampen 

for LMB-UTKOBLING. Liften kan ikke brukes. Hvis det foreligger en feil på 

sensorene eller styreenheten, må det utføres nødsenking slik som beskre-

vet i kapittel 7.3. 
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8.3 Lese av feilminnet 

 

 

Hvis kontrollampen for FORBIKOBLING 

SIKKERHETSUTKOBLING blinker, skal feilminnet leses av og 

Ruthmann-service ev. informeres. Dette gjelder selv om man 

ikke kan merke noen begrensning i driften. 

Feilene lagres med dato og klokkeslett for når de oppsto. Feilminnet kan 

leses av når som helst, ikke bare av Ruthmann-service, men også av ope-

ratøren. Det leses av fra betjeningsfeltet i styringsskapet på lift-

fundamentet. 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY. 

Trykk til det aktuelle skjermbildet vises. 

 x  Fehlerspeicher 

auslesen?  Ja=Sonder 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Antall lagrede feilmel-

dinger 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Sist lagrede feilmelding Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

 Nest sist lagrede feilmel-

ding 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

osv. 

Lukk programmet. 

 Lagret feilmelding  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY. 

 Neste skjermbilde  

eller 

 Lagret feilmelding  Trykk på funksjonstasten FORRIGE DISPLAY. 

 Forrige skjermbilde  

Først vises antallet lagrede feilmeldinger. Deretter vises én og én feilmel-

ding for hver gang du trykker på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Meldingene vises i motsatt rekkefølge som de ble lagret i. Den nyeste feil-

meldingen vises altså først og den eldste sist. Det er bare Ruthmann-

service som kan slette det som ligger i feilminnet. 
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8.3.1 Hva feilmeldingene betyr, og hva som kan gjøres for å utbedre 
feilene 

Lista under kan være til hjelp når du skal analysere funksjonsfeil på Ruth-

mann-Steiger TB 290. Kodene, årsakene og utbedringstiltakene som er 

angitt i lista, kan gjøre det lettere å finne feilkilden. Arbeidet må utføres av 

fagfolk med nødvendig opplæring. 

 
Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 1–5  Systemspenningen i bilen er for 

lav. 

 Sikring F11 på sikringstavla er 

defekt. 

 Sikkerhetsreleet på styreenhe-

ten er defekt. 

 Kontroller bilbatteriet. 

 Kontroller sikring F11. 

 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 8  En sikring er defekt. 

 Styreenhetens programbrytere 

er galt innstilt. Passer ikke til 

typekodingen. 

 Kontroller sikringen. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 13  Programbryterne er galt innstilt.  Disse bryterne er forseglet og 

kan ikke justeres av andre 

enn RUTHMANN-service. 

 14  Styreenhetens matespenning 

er ikke riktig. 

 Styreenheten er defekt. 

 Sjekk matespenningen. 

 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 15  Styreenhetens matespenning 

er ikke riktig. 

 Styreenheten er defekt. 

 Sjekk matespenningen. 

 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 16  LMB-brytere i hoved- eller kon-

trollprosessorsystemet er galt 

innstilt. 

 Disse bryterne er forseglet og 

kan ikke justeres av andre 

enn RUTHMANN-service. 

 17  Grense- eller nærbrytere for 

støttene er galt innstilt. 

 Kontaktene på grensebryterne 

er fuktige eller rustet. 

 Styreenheten er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 18  Arbeidsplattformens helning er 

større enn 10° eller mindre enn 

–10°. 

 Kvikksølvringvenderen leverer 

0 volt. 

 Reduser arbeidsplattformens 

helning. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 24  Styreenhetens matespenning 

er ikke riktig. 

 Styreenheten er defekt. 

 Feil i dual port-RAM 

 Sjekk matespenningen. 

 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 25  Signalet fra helningsgiveren for 

bommen er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 26  Signalet fra helningsgiveren for 

bommen er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 27  Signalet fra helningsgiveren for 

bommen er ikke det samme i 

hoved- som i kontrollprosesso-

ren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 28  Signalet fra helningsgiveren for 

«bom i grunnstilling» er ikke rik-

tig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 40  Signalet fra vaierlengdegiveren 

for teleskopbommen er ikke rik-

tig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 41  Signalet fra vaierlengdegiveren 

for teleskopbommen er ikke det 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 45  Tellerstanden for dreiekransen 

er ikke den samme i hoved- 

som i kontrollprosessoren. 

 Dreiekransen er forurenset. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 

 Rengjør dreiekransen og 

smør den på nytt. 

 46  Tanntellerstanden ved signalet 

«bom i transportleie» er ikke 

riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 48  Svingvinkelregistreringen via 

tannteller og potensiometer på 

dreiekransen gir klart forskjelli-

ge resultater. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 50  Signalet fra trykktransmitteren 

på stempelsiden er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 51  Signalet fra trykktransmitteren 

på stempelsiden er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 52  Signalet fra trykktransmitteren 

på stempelsiden er ikke det 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 53  Signalet fra trykktransmitteren 

på ringsiden er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 54  Signalet fra trykktransmitteren 

på ringsiden er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 55  Signalet fra trykktransmitteren 

på ringsiden er ikke det samme 

i hoved- som i kontrollprosesso-

ren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 57  Over maks. tillatt trykkforskjell 

mellom hoved- og kontrollpro-

sessor. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 58  Gjeldende trykkforskjeller for 

hoved- og kontrollprosessoren 

er forskjellige. 

 Signalene fra trykktransmitteren 

på stempelsiden er ikke de 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 59  Driftsmessig tillatt lastmoment 

er betydelig overskredet. 

 Arbeidsplattformen er overbe-

lastet. 

 Trykktransmitteren på stempel-

siden er defekt. 

 Reduser lastmomentet, ikke 

legg teleskopbommen så 

langt ut. 

 

 Avlast arbeidsplattformen. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 62  Signalet fra vaierlengdegiveren 

for «teleskopbom i grunnstil-

ling» er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 63  Signalet fra joysticken for «øvre 

bom» er ikke det samme i ho-

ved- som i kontrollprosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 64  Signalet fra joysticken for «tele-

skopbom» er ikke det samme i 

hoved- som i kontrollprosesso-

ren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 66  Signalet fra joysticken for 

«svinge bom (tårn)» er ikke det 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 69  Det er feil spenning på joystick-

en. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 71  Grensebryteren for kjede-

brudd/vaierbrudd gir 0 volt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 72  Grensebryteren for «teleskop 

inn» er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 74  Grensebryteren for «fremre 

venstre støtte trukket helt ut» er 

defekt. 

 Grensebryteren for «fremre 

venstre støtte trukket inn» er 

defekt. 

 Nærbryteren for «fremre venst-

re støtte trukket opp» er defekt. 

 Grensebryteren for «bakkekon-

takt for fremre venstre støtte»er 

defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 75  Grensebryteren for «bakre 

venstre støtte trukket helt ut» er 

defekt. 

 Grensebryteren for «bakre 

venstre støtte trukket inn» er 

defekt. 

 Nærbryteren for «bakre venstre 

støtte trukket opp» er defekt. 

 Grensebryteren for «bakkekon-

takt for bakre venstre støtte» er 

defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 76  Grensebryteren for «fremre 

høyre støtte trukket helt ut» er 

defekt. 

 Grensebryteren for «fremre 

høyre støtte trukket inn» er de-

fekt. 

 Nærbryteren for «fremre høyre 

støtte trukket opp» er defekt. 

 Grensebryteren for «bakkekon-

takt for fremre høyre støtte» er 

defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 77  Grensebryteren for «bakre høy-

re støtte trukket helt ut» er de-

fekt. 

 Grensebryteren for «bakre høy-

re støtte trukket inn» er defekt. 

 Nærbryteren for «bakre høyre 

støtte trukket opp» er defekt. 

 Grensebryteren for «bakkekon-

takt for bakre høyre støtte» er 

defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 78  Nærbryteren for «transportleie» 

eller nærbryteren for «bom he-

vet» er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 79  Signalet fra vinkelgiveren for 

«bom i grunnstilling» (= tårn i 

midtstilling) er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 80  Signalet fra vinkelgiveren for 

dreiekransen er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 81  Signalet fra vinkelgiveren for 

dreiekransen er ikke riktig. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 82  Signalet fra vinkelgiveren for 

dreiekransen er ikke det sam-

me i hoved- som i kontrollpro-

sessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 84  Signalet fra helningsgiveren for 

«bilens lengdeakse» er ikke det 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 86  Signalet fra helningsgiveren for 

bilens tverrakse er ikke det 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 93  Bryteren for «støtte trukket inn» 

er defekt. 

 Bryteren for «frie hjul» (aksel-

avsøking) er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 94  Feil spenning på joysticken  

(heve/senke bom). 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 95  Feil spenning på joysticken  

(svinge bom). 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 96  Feil spenning på joysticken 

(teleskopbom ut/inn). 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 99  Programsyklusene er for lange.  Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 100 

til 

121 

 Utganger er defekte.  

 

 Sikring F15 er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 Kontroller sikringen. 

 122 

til 

131 

 Utganger er defekte.  

 

 Sikring F14 er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 Kontroller sikringen. 

 132 

til 

147 

 Utganger er defekte.  

 

 Sikring F13 er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 Kontroller sikringen. 

 148 

til 

201 

 Digitale innganger er defekte.  Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 226  Brudd på sektorbetingelser. 

Arbeidsplattformen befinner 

seg utenfor tillatt sektor. 

 Bommen må styres tilbake til 

en tillatt sektor. Dette gjøres 

manuelt ved hjelp av magnet-

ventiler. 

 228  Feil på elektrisk utstyr.  Kontroller sikringen til utstyret. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 229  CAN-bussfeil, CAN-

busskommunikasjonen er ikke i 

orden. 

 Moduler er defekte. 

 Ledninger er defekte. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 233  Bilens totale helning er ikke den 

samme i hoved- som i kontroll-

prosessoren. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 249  Hydraulikkpumpa for plattform-

justering (pumpe 2) har ikke rik-

tig trykk. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 254  Dreiningsvinkelsignalet for 

plattformen er feil. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 281  Kontrollpanelfeil: Ingen melding 

fra CAN-buss. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 282  Kontrollpanelfeil: Overspenning 

kontroll 2. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 283  Kontrollpanelfeil: Underspen-

ning kontroll 2. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 284  Kontrollpanelfeil: Overspenning 

kontroll 1. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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Kode 

nr. 
Mulig årsak Tiltak 

 285  Kontrollpanelfeil: Underspen-

ning kontroll 1. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 286  Kontrollpanelfeil: Ingen melding 

fra HMI-buss. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 287  Kontrollpanelfeil: En funksjons-

tast på det flate tastaturet er 

trykt inn under oppstart av da-

tamaskinstyringen. 

 Slå på betjeningen igjen. 

 288  Kontrollpanelfeil: Venstre joy-

stick avbøyd under oppstart av 

datastyringen. 

 Slå på betjeningen igjen. 

 289  Kontrollpanelfeil: Høyre joystick 

avbøyd under oppstart av data-

styringen. 

 Slå på betjeningen igjen. 

 290  Kontrollpanelfeil: Flatt tastatur 

er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 291  Kontrollpanelfeil: Høyre joystick 

er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 292  Kontrollpanelfeil: Venstre joy-

stick er defekt. 

 Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 300  CAN-bussfeil, hovedprosessor.  Meld fra til RUTHMANN-

service. 

 302  Én eller flere kontrollpanelfeil.  Meld fra til RUTHMANN-

service. 
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9 Vedlikehold 

 

 

I tillegg til det som er oppført under, er særlig operatørinfor-

masjonen i punkt 0.5.3 og sikkerhetsinformasjonen i punkt 1.2 

viktig å ta hensyn til. 

Ruthmann-Steiger TB 290 er designet og bygd i samsvar med grunnleg-

gende sikkerhets- og helsekrav. Det er opp til deg å sørge for at liften alltid 

er sikker og klar til bruk. 

 

 

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at all foreskreven inspek-

sjon, service og preventivt vedlikehold samt den årlige tes-

tingen ved en teknisk sakkyndig må foretas i samsvar med 

reglene om arbeidsutstyr i den tyske obligatoriske sikkerhets-

forskriften 

- DGUV-forskrift 100-500 - 2.10 om drift av lifter 

- DGUV-prinsipp 308-002 om kontroll av lifter 

Ellers fraskriver vi oss alt garantiansvar. 

Det forutsettes at de som utfører arbeidene, har spesiell fagkunnskap som 

ikke formidles gjennom denne veiledningen ( punkt 0.5, begrepene 

«kompetent person» og «sakkyndig»). 

Det daglige inspeksjonsarbeidet kan gjøres av betjeningspersonalet 

( punkt 1.1.3.1). Dessuten skal inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner 

utføres av personer som er spesielt opplært og oppnevnt til dette arbeidet 

( punkt 1.1.3.2). «Spesielt opplærte personer» er kompetente personer 

som er berettiget til å utføre arbeidet og er oppmerksom på og kan hindre 

eventuelle faremomenter på grunn av fagutdanning, yrkeserfaring og nylig 

yrkesaktivitet og opplæring samt kjennskap til aktuelle standarder, lovbe-

stemmelser, ulykkesforebyggende forskrifter og funksjonen til Ruthmann-

Steiger TB 290. 

Til vedlikehold, spesielt testing av tekniske eksperter og til reparasjoner, 

anbefaler vi vår egen RUTHMANN-service eller vårt eget autoriserte per-

sonale. 

Til reparasjoner skal det brukes reservedeler fra Ruthmann eller deler som 

er godkjent av oss. Hvis det brukes andre deler, fraskriver vi oss ethvert ga-

rantiansvar. 

 

 

 

Opplysninger om vedlikehold av chassiset finner du i bruker-

håndboka fra chassisprodusenten. 
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 Før vedlikeholdsarbeidet skal liften tas ut av drift, sikres 

mot utilsiktet oppstart og holdes utilgjengelig for uvedkom-

mende. 

 Vær forsiktig med å håndtere varmt drivstoff eller varme 

hjelpestoffer (fare for skålding eller brannskader). Hydrau-

likkdeler står under trykk også når maskinen er ute av drift. 

Unngå enhver hudkontakt og innånding av damp fra 

hydraulikkvæske. Bruk vernehansker og vernebriller. 

Smørefett, hydraulikkolje, girolje o.l. er helseskadelig. Sett 

deg inn i sikkerhetsdatabladene for de enkelte kjemikaliene 

hvis du må håndtere dem. 

 Unngå under alle omstendigheter å få smuss eller andre 

forurensninger i hydraulikksystemet. Renslighet er av størs-

te betydning under vedlikehold av hydraulikksystemer. Bruk 

bare lofrie pussefiller, spesielt i arbeid med hydraulikksys-

temet. 

 Ved arbeid på det elektriske anlegget skal alle innganger 

være spenningsfrie (slå f.eks. av tenningen, koble fra batte-

riet). Sjekk om anlegget er spenningsfritt og sikre det mot 

utilsiktet oppstart (f.eks. ved å fjerne tenningsnøkkelen). 

 Defekte eller skadde maskiner, deler eller delgrupper må 

umiddelbart byttes eller repareres gjennom RUTHMANN-

service eller personer som er godkjent av oss. 

 Når vedlikeholdsarbeidet er ferdig, må funksjonen til ma-

skinen, nødstoppbryterne og sikkerhetsinnretningene tes-

tes. Alle verneinnretninger må festes korrekt igjen. 

 

 

 

Hvis du må håndtere olje, må du sørge for at den ikke havner 

på bakken eller ut i avløpssystemet. 

Brukt olje, smørefett eller fettholdige pussefiller må avfallsbe-

handles på miljøvennlig måte. Vegetabilsk olje og mineralolje 

må avfallsbehandles hver for seg. På grunn av avfallsbehand-

lingen og den nødvendige fagkunnskapen anbefaler vi at in-

speksjon, vedlikehold og reparasjoner gjøres av RUTHMANN-

service eller personer som er godkjent av oss. 

 

 

 

Hvis forskrifter og sikkerhetsdatablader ikke er fulgt, fraskriver 

vi oss garantiansvar ved eventuelle skader. 

I tillegg er det særlig viktig å ta hensyn til sikkerhetsinstruksjo-

nene i punkt 1.2. 
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Ved visse vedlikeholdsarbeider (f.eks. funksjonskontroller) må liften nød-

vendigvis være i gang. Disse tilfellene krever spesiell omhu. Når dette ar-

beidet er avsluttet, må liften settes ut av drift igjen og sikres tilsvarende hvis 

det skal utføres andre vedlikeholdsoppgaver. 

Plomberte konstruksjoner skal bare åpnes av RUTHMANN-service. In-

speksjon, vedlikehold og reparasjoner på disse konstruksjonene skal bare 

gjøres av RUTHMANN-service eller personer som er godkjent av oss. 
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9.1 Smøring 

9.1.1 Smøremidler 

 Egenskaper: smørefett 

 
 
 

Smøremiddel 
Klasse 

Konsis-
tens-

klasse 

Tempera-
turområde 

Viskosi-
tet, ba-
sisolje 

Bearbei-
det inn-
trenging 

Så-
pe-

base  
Mat.-
nr. 1 

Navn 

ved 40 
°C 

 [--] [--] [°C] [mm²/s] [0,1 mm] [--] 

 911160 
ARAL 
Aralub HLP 2 

KP2K-30 2 30 til +120 ca. 100 265–295 Li 

 911161 
ARAL 
Langtidsfett H 

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

 911410 
MANKE 
Voler Compound 
2000 E 

-- -- 40 til +120 -- -- -- 

 

 Egenskaper: mineraloljer 

 Smøremiddel 
Klasse 

Viskositets-
klasse 

Viskositet Tetthet 

 Mat.-
nr. 1 

Navn 
ved 40 °C ved 100 °C ved 20 °C 

 [--] [--] [mm²/s] [kg/m3] 

 911412 
KLÜBER 
Lubrication 
Structovis BHD 

-- -- 4800 210 910 

 

 Egenskaper: giroljer 

 Smøremiddel SAE-
klasse 

API 
Viskositet Tetthet 

 Mat.-
nr. 1 

Navn 
ved 40 °C ved 100 °C ved 15 °C 

 [--] [--] [mm²/s] [kg/m3] 

 911163 
ARAL 
girolje 
EP 85W-90 

85W-90 GL 4 200 18 900 

 

 Egenskaper: hydraulikkolje 

 Smøremiddel 
Klasse 

Viskositets-
klasse 

Viskositet ved Tetthet 

 Mat.-
nr. 1 

Navn 
40 °C 100 °C ved 15 °C 

 [--] [--] [mm²/s] [kg/m3] 

 911108 
AVIA 
Avilub Fluid  
HLPD 22 ZH 

HLPD ISO VG 22 22 -- 872 

1 Ruthmann-materialnr. 
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9.1.2 Smørepunktliste 

 

 

Rens smøreniplene før du smører. Tips om framgangsmåter 

ved smøring finnes i punkt 9.4.4. 

 

 Smørepunktliste 

 Nr. Deler/smørepunkt 
Smøremiddel brukt på 
fabrikken (mat.-nr. 

1
) 

Meng-
de 

 1. Støttebein/glideflater 911161  

  Støttebein/leddfot (fotplate) 911161  

 2. Bomsystem/teleskopglideflater 911161  

  Bomsystem/uttrekksvaiere 790100  

  Bomsystem / glidelager vaiertrommel 911161  

  Bomsystem/inntrekkskjeder 911412  

 3. Transportleie/sperrebolter 911160  

 4. Dreiekrans/løpebane 911161  

 5. Dreiekrans / ytre fortanning 911410  

  Svingdrev/fortanning 911410  

 6. Svingdrev/transmisjon 911163 1 liter 

 7. Hydraulikkolje i systemet 911108 56 liter 

 8. Leddaksel – hydraulikkpumpemotor nei 

1 Ruthmann-materialnr. 

Hvis det skal brukes andre smøremidler, må det evalueres om de er for ag-

gressive til komponentene vi bruker. Hvis det brukes blandinger av smøre-

midler, må det sjekkes om de er forlikelige 

 med hverandre 

 med lettmetaller og buntmetaller 

 med plast 

 med rustbeskyttelse og konserveringsmidler 

 

 

 

Vi anbefaler å smøre med samme midler som ble brukt da 

maskinen først ble tatt i bruk, eller likeverdige midler. Vi anbe-

faler også at du rådfører deg med RUTHMANN-service hvis 

du vurderer å bruke andre smøremidler. 
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Miljøvennlig hydraulikkolje skal ikke blandes med andre oljer. 

Dette kan påvirke anvendeligheten og den biologiske nedbryt-

barheten på en uakseptabel måte. Miljøvennlig hydraulikkolje 

må avfallsbehandles separat. Hydraulikksystemer med miljø-

vennlig hydraulikkolje må merkes slik at de kan kjennes igjen. 
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9.2 Tiltrekkingsmomenter 

 

 

De angitte tiltrekkingsmomentene gjelder bare for de bruksom-

rådene som er nevnt her, og er ikke allmenngyldige. 

9.2.1 Skruefester 

Tiltrekkingsmomentet er avhengig av skruekvaliteten, friksjonen i gjengene 

og kontaktflaten i skruehodet. Tiltrekkingsmomentene i tabellen under gjel-

der som regel for en skrue som er lett oljet ( tot. = 0,14). 

 
Tiltrekkingsmomenter (MA) 

Skruefester 
 

 
Nr. Skruefeste 

Festeskrue 

 Gjenge Kvalitet MA [Nm] 

 1.  
Chassis 

(se chassisprodusentens brukerhåndbok) 

 2.  Feste for bunnramme 

 2.1.  Sko – chassis 
(sekskantskruer med ekspan-
sjonshylse) 

M 12 x 1,5 10.9 111 

 2.2.  Bunnramme – chassis M 12 10.9  
flZn-480h-L 

96 

 3.  Oppstøtting 

 3.1.  Støttekasse – støttesylin-
der (sekskantskruer med 
ekspansjonshylse) 

M 12 12.9 
flZn-480h-L 

112 

 3.2.  Støttebein – uttrekkssylin-
der 

M 12 8.8 68 

 4.  Hydraulikktank i plast 

 4.1.  Tappeskrue G 1/2 A -- 15 
±2

 

 4.2.  Tetningsplugg eller skrue-
plugger for alternativ mo-
tor (ekstrautstyr) 

G 1/2 A -- 15 
±2

 

 4.3.  Koblingsflens for sugeled-
ning – hydraulikkpumpe 1 

M 8 8.8 15 
±2

 

 4.4.  Koblingsflens for sugeled-
ning – hydraulikkpumpe 2 

G 1/2 A -- 15 
±2

 

 4.5.  Returfilter – hydraulikk-
tank 

M 8 8.8 15 
±2

 

 4.6.  Hydraulikktank – bunn-
ramme 

M 8 A2 maks. 20 
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Nr. Skruefeste 

Festeskrue 

 Gjenge Kvalitet MA [Nm] 

 5.  Svingmekanisme 

 5.1.  Svingdrev – eksenterring M 12 10.9 
flZn-480h-L 

97 )
1
 

 5.2.  Hydraulikkmotor – planet-
drev 

-- -- -- 

 5.3.  Eksenterring – bunnram-
me 

M 12 10.9 
flZn-480h-L 

97 )
1
 

 5.4.  Dreiekrans – bunnramme M 16 10.9 
flZn-480h-L 

240 )
1
 

 5.5.  Dreiekrans – tårnplate 

)
1
 Ikke smør skruen 

M 16 10.9 
flZn-480h-L 

240 )
1
 

 6.  Boltesikringer 

 6.1.  Boltesikringer med skive 
og senkeskrue (Loctite) 

M 5 

M 6 

M 8 

M 10 

M 16 

8.8 

10.9 

10.9 

8.8 

10.9 

3 

11 

25 

35 

210 

 7.  Bomsystem 

 7.1.  Øverst på bommen «5» – 
øverst på teleskopsylinde-
ren 

M 10 10.9 
flZn-480h-L 

60 

 7.2.  Øverst på bommen «4» – 
aksel vaiertrommel 

M 8 10.9 
flZn-480h-L 

30 

 7.3.  Bom «3» – aksel vaier-
trommel 

M 6 10.9 
flZn-480h-L 

13 

 7.4.  Bom «2» – aksel vaier-
trommel 

M 6 10.9 
flZn-480h-L 

13 

Forhåndsstrammede skruefester som ikke er oppført her, skal strammes 

med et tiltrekkingsmoment som er redusert til 80 % ifølge VDI-direktiv 

VDI 2230. 
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De ovennevnte skruefestene er vist i illustrasjonene. De respektive tiltrek-

kingsmomentene finner du i  tabellen over. 

 Oppstøtting 

 MA 1 Støttekasse – støttesylin-
der (sekskantskruer med 
ekspansjonshylse) 

 

MA 2 Støttebein – uttrekkssylin-
der 

 

 Hydraulikktank i plast 

 MA 1 Tappeskrue 

 

MA 2 Tetningsplugg eller skrue-
plugger for alternativ mo-
tor (ekstrautstyr) 

MA 3 Koblingsflens sugeledning 
– hydraulikkpumpe 1 

MA 4 Skrueplugger for sugeled-
ning – hydraulikkpumpe 2 

MA 5 Returfilter – hydraulikk-
tank 

MA 6 Hydraulikktank – bunn-
ramme 
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 Svingmekanisme 

 MA 1 Svingdrev – eksenterring  

 

 

MA 2 Hydraulikkmotor – planet-
drev 

MA 3 Eksenterring – bunnram-
me 

MA 4 Dreiekrans – bunnramme 

MA 5 Dreiekrans – tårnplate 

 

 Boltesikringer 

 MA Boltesikringer med skive 
og senkeskrue 

 

 

 

 MA Boltesikringer med skive 
og senkeskrue 

 

 

 

 -- Boltesikringer med gjeng-
estift 

Kontrollmål A – B ≤ 16 Kontrollmål A + B ≤ 16 

   Finn mål «A». 

 Finn mål «B». 

 Regn ut differansen 
ved hjelp av ligningen. 

Hvis du får et større mål, 
er det nødvendig med 
reparasjon. 
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 Bomsystem 

 

 

 MA 1 

MA 2 

MA 3 

MA 4 

Øverst på bommen «5» – øverst på teleskopsylinderen  

Øverst på bommen «4» – aksel vaiertrommel 

Øverst på bommen «3» – aksel vaiertrommel 

Øverst på bommen «2» – aksel vaiertrommel 
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9.2.2 Forbindelsesstykker på hydrauliske sylindere/drev 

 
Tiltrekkingsmomenter (MA) 

Skrueforbindelser forbindelsesstykker 

 

Nr. 
Skruefeste 

«Forbindelsesstykke – 
sylinder/drev» 

Festeskrue 

 
Betegnelse 

Gjenge- 
mål 

Kvalitet 
MA 

[Nm] 

 1. Støttesylinder 
(vertikal støtte) 

Sylinderskrue M 8 8.8 24
+2

 

 2. Uttrekkssylinder 
(vannrett støttebein) 

Sylinderskrue M 8 8.8 24
+2

 

 3. Løftesylinder 
(bomsystem) 

Sylinderskrue M 8 8.8 24
+2

 

 4. Teleskopsylinder 
(bomsystem) 

Sekskant-
skrue 

M 8 8.8 24
+2

 

 5. Utjevningssylinder 
(arbeidsplattform) 

Sekskant-
skrue 

M 8 8.8 24
+2

 

 Eksempel 

 Koblingsstykke med sylinder-

skruekobling 

1. Sekskantskrue (MA) 

2. Forbindelsesstykke 

3. Hydraulikksylinder 
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Tiltrekkingsmomenter (MA) 

Ventiler med dreibare skrueforbindelser 

 

Nr. 

Ventil Monteringsrom 
MA 

[Nm]  Betegnelse Materialnr. Type 
Gjenge- 

mål 

 1 Trykkbegrensnings-
ventil med bypass-
return 

435.103 -- M 18 x 1,5 35
+2

 

 Eksempler på ventiler med dreibart skruefeste 

 Trykkbegr.ventil 
med bypass-return 
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9.2.3 Ventiler 

Tabellene under gir en oversikt over tiltrekkingsmomentene for fabrikkmon-

terte ventiler. 

 
Tiltrekkingsmomenter (MA) 

Gjengede ventiler 
 

 

Nr. 

Ventil Monteringsrom 
MA 

[Nm]  Betegnelse Materialnr. Type 
Gjenge- 

mål 

 1 Trykkgiver 541.996 

541.999 

-- 

-- 

G 
1
/4 A 

G 
1
/4 A 

255
 

255
 

 2 Trykkbegrensnings-
ventil 

435.043 

435.066 

-- 

06020 

C-12-2 

C-16-2 

M 20 x 1,5 

1
1
/16 - 12 UNF 

1
5
/16 - 12 UNF 

25
+5

 

95
+5

 

122 

 3 Tilbakeslagsventil 431.027 

431.037 

435.004 

435.041 

0.975.555.003 

-- 

-- 

08021 

08021 

T-11A 

T-11A 

T-2A 

Power 3W 

Super 2W 

G 
1
/2 

G 
1
/2 

M 20x1,5 

M 20x1,5 

1 - 14 UNS 

¾ - 16 UNF 

1
5
/16 - 12 UNF 

25
+5

 

25
+5

 

41–47 

41–47 

61–68 

34 

122 

 4 Senkeventil 433.006 

433.025 

433.026 

435.040 

0.535.088.420 

0.975.499.501 

08021 

T-11A 

T-11A 

T-11A 

08021 

T-11A 

G 
1
/2 

M 20 x 1,5 

M 20 x 1,5 

M 20 x 1,5 

G 
1
/2 

M 20 x 1,5 

30
+5

 

41–47 

41–47 

41–47 

30
+5

 

41–47 

 5 Vekselventil -- 

--- 

432.016 

WRVCG-4 

Power 3W 

Delta 3W 

G 
1
/8 

¾ - 16 UNF 
7
/8 - 14 UNF 

5 

34 

41 

 6 Rekkefølgeventil 435.039 Delta 3W 
7
/8 - 14 UNF 41 

 7 2/2-veis seteventil, 
elektr. pilotstyrt 

430.188 

430.189 

743.022 

743.109 

-- 

C-10-2 

06020 

Power 2W 

Delta 3W 

DF10-3 

7
/8  - 14 UNF 

M 20x1,5 

¾ - 16 UNF 
7
/8 - 14 UNF 

7
/8 - 14 UNF 

48–54 

25
+5

 

34 

41 

41 

 8 Volumstrømventil 435.005 

435.047 

435.053 

435.054 

435.055 

-- 

G 
1
/4 

G 
1
/4 

G 
3
/8 

G 
1
/2 

G 
1
/4 

Power 2W 

G 
1
/4 

G 
1
/4 

G 
3
/8 

G 
1
/2 

G 
1
/4 

¾ - 16 UNF 

3–6 

3–6 

5–8 

8–12 

3–6 

34 



 

 Vedlikehold  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 9-15 

 

 

Nr. 

Ventil Monteringsrom 
MA 

[Nm]  Betegnelse Materialnr. Type 
Gjenge- 

mål 

 9 2/2-veis logisk sete-
ventil, elektr. pilot-
styrt, skrus inn 

743.115 C-10-3S 
7
/8 - 14 UNF 48–54 

 
Eksempler på gjengede ventiler 

 
Trykkgiver (trykk-

transmitter) 
Trykkbegrensnings-

ventil 
Tilbakeslagsventil Senkeventil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vekselventil 
Seteventil, elektr. 

pilotstyrt 
Volumstrømventil 
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Tiltrekkingsmomenter (MA) 

Påsatte ventiler 

 

Nr. 

Ventil Festeskrue 

 Betegnelse Materialnr. Gjengemål Kvalitet 
MA 

[Nm] 

 1 Bremseventil 433.109 M 10 12.9 55
±4

 

 2 4/2-retningsventil  NG 6 431.696 M 5 10.9 6
+2

 

 3 4/3-retningsventil  NG 4 

NG 4 

432.021 

432024 

M 5 

M 5 

10.9 

10.9 

5
+0,5

 

5
+0,5

 

   NG 6 

NG 6 

432.057 

432.058 

M 5 

M 5 

10.9 

10.9 

6
+2

 

6
+2

 

   NG 10 432.079 M 6 10.9 11
+3

 

 4 Prop.-retningsventil  NG 4 

NG 4 

NG 4 

NG 4 

0.506.169.000 

0.523.232.000 

0.523.242.000 

432.022 

M 5 

M 5 

M 5 

M 5 

10.9 

10.9 

10.9 

10.9 

5
+0,5

 

5
+0,5

 

5
+0,5

 

5
+0,5

 

 5 Prop.-
volumstrømventil 

NG 4 432.023 M 5 8.8 5
+0,5

 

  NG 6 

NG 6 

432.175 

432.182 

M 5 

M 5 

10.9 

10.9 

6
+2

 

6
+2

 

   NG 10 432.178 M 6 10.9 11
+3

 

 6 Prop.-
trykkbegrensnings-
ventil 

NG 6 435.026 M 5 A2-70 4,2
+0,5

 

 Eksempler på påsatte ventiler 

 Bremseventil 
Retningsventil / prop.-volumstrømventil / 

prop-trykkbegrensningsventil 
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9.2.4 Snittringskoblinger 

Dette er galvaniserte og forniklede skruefester med smurte kapselmuttere. 

En kapselmutter som er løsnet i en forhåndsmontert snittringskobling, må 

strammes igjen med en skrunøkkel (uten forlenger). Stram til du merker 

motstand. Stram deretter ¼ omdreining til. Da vil snittringen ligge tett inntil 

den tilstøtende flaten igjen. 

Eksempel: 

 

 

 Snittring 

 
 før etter 
 skruefeste skruefeste 

 

 

Snittringen monteres på en blokk. Hold imot med en 

skrunøkkel når du trekker til kapselmutteren. 
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9.2.5 DKO-skruefester 

Monteringsspesifikasjonene gjelder skruefester med koniske koblinger 

(DKO) iht. DIN 3865 med overflatebeskyttelse i sink/nikkel. Voksede kap-

selmuttere. 

 Eksempel: 

 

Før tetningskonusen i skrueforbindelsen inn i konusen og trykk godt til. 

Stram kapselmutteren for hånd. Stram deretter kapselmutteren med et  

 
definert tiltrekkingsmoment eller med «x» ekstra om-

dreining i henhold til tabellen under. Hold imot med 

en skrunøkkel når du trekker til kapselmutteren. 

 

 Tiltrekkingsmomenter for DKO-skruefester 

 

Serie 
Rør utv. 

dia. (mm) 
d1 

Metrisk 
gjenge 

d3 

Nøkkelvid-
de 
SW 

Verdi X 
MA 

5%
 

[Nm]  
Første 

montering 
Gjentatt 

montering 

 L 6 M 12 x 1,5 14 2/3  1/3  20 

 L 8 M 14 x 1,5 17 2/3  1/3  30 

 L 10 M 16 x 1,5 19 2/3  1/3  40 

 L 12 M 18 x 1,5 22 2/3  1/3  50 

 L 15 M 22 x 1,5 27 2/3  1/3  70 

 L 18 M 26 x 1.5 32 1/2  1/3  90 

 L 22 M 30 x 2  36 1/2  1/3  120 

 L 28 M 36 x 2 41 1/3  1/3  160 

 L 35 M 45 x 2 50 1/3  1/3  250 

 L 42 M 52 x 2 60 1/3  1/4  380 

 S 6 M 14 x 1,5 17 2/3  1/3  25 

 S 8 M 16 x 1,5 19 2/3  1/3  40 

 S 10 M 18 x 1,5 22 2/3  1/3  50 

 S 12 M 20 x 1,5 24 2/3  1/3  60 

 S 16 M 24 x 1,5 30 1/2  1/3  85 

 S 20 M 30 x 2 36 1/2  1/3  140 

 S 25 M 36 x 2 46 1/3  1/4  190 

 S 30 M 42 x 2 50 1/3  1/4  270 

 S 38 M 52 x 2 60 1/3  1/4  400 
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9.2.6 Skrueplugger ved skruefester 

Tabellen under viser tiltrekkingsmoment for skrueplugger med PEFLEX-

tetning. 

 Eksempel: 

 

 

 Tiltrekkingsmoment for skrueplugger med PEFLEX-tetning 

 

Serie 

DIN 3852 form T11, form E 
ISO 9974-2 

DIN 3852 form T11, form E 
ISO 1179-2 

 
Metrisk 
gjenge 

MA–10 % [Nm] 
Whitworth 
rørgjenge 

MA–10 % [Nm] 

 
Stål/ 

støpejern 
Al F37 

Stål/ 
støpejern 

Al F37 

 L 6 M 10 x 1 15 15 G  1/8 A 20 15 

 L 8 M 12 x 1,5 25 25 G  1/4 A 50 20 

 L 10 M 14 x 1,5 50 40 G 1/4 A 50 20 

 L 12 M 16 x 1,5 70 55 G  3/8 A 80 70 

 L 15 M 18 x 1,5 90 70 G 1/2 A 100 90 

 L 18 M 22 x 1,5 130 120 G 1/2 A 100 90 

 L 22 M 26 x 1,5 180 140 G 3/4 A 180 180 

 L 28 M 33 x 2 230 230 G 1 A 230 230 

 L 35 M 42 x 2 330 330 G 1 1/4 A 330 330 

 L 42 M 48 x 2 500 500 G 1 1/2 A 500 500 

 S 6 M 12 x 1,5 50 25 G 1/4 A 60 20 

 S 8 M 14 x 1,5 60 40 G 1/4 A 60 20 

 S 10 M 16 x 1,5 80 55 G 3/8 A 90 70 

 S 12 M 18 x 1,5 90 70 G 3/8 A 90 70 

 S 16 M 22 x 1,5 130 120 G  1/2 A 150 90 

 S 20 M 27 x 2 200 140 G  3/4 A 200 180 

 S 25 M 33 x 2 250 250 G 1 A 250 250 

 S 30 M 42 x 2 500 330 G 1 1/4 A 500 450 

 S 38 M 48 x 2 600 500 G 1 1/2 A 600 540 
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9.2.7 Hulbolter ved dreibare skrueforbindelser 

Tiltrekkingsmomentene gjelder for hulbolter i dreibare skrueforbindelser 

(WHO) av stål med PTFE-tetning. 

Overflaten er galvanisert, gulkromatisert og behandlet med smøremiddel. 

Legg merke til de ulike tiltrekkingsmomentene. De er fastsatt avhengig av 

om materialet i borehullet på motstykket er av stål/støpejern eller alumi-

nium. 

 Eksempel: 

 

 

 Tiltrekkingsmomenter for WHO-skrueforbindelser 

 

Serie 
Metrisk 
gjenge 

MA 
5%

 
[Nm] Whitworth 

rørgjenge 

MA 
5%

 
[Nm] 

 
Stål/ 

støpejern 
Al 

Stål/ 
støpejern 

Al 

 L 8 M 12 x 1,5 40 30 G  1/4 A 50 35 

 L 10 M 14 x 1,5 50 40 G 1/4 A 50 35 

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

 L 15 M 18 x 1,5 120 65 G 1/2 A 150 95 

 L 18 M 22 x 1,5 150 110 G 1/2 A 150 95 

 L 22 M 26 x 1,5 200 180 G 3/4 A 250 170 

 L 28 M 33 x 2 350 300 G 1 A 350 300 

 L 35 M 42 x 2 550 400 G 1 1/4 A 550 400 

 L 42 M 48 x 2 650 600 G 1 1/2 A 650 600 

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

 S 10 M 16 x 1,5 100 50 G 3/8 A 90 55 

 S 12 M 18 x 1,5 120 65 G 3/8 A 90 55 

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

 S 16 M 22 x 1,5 160 110 G  1/2 A 160 95 

 S 20 M 27 x 2 270 180 G  3/4 A 250 170 

 S 25 M 33 x 2 350 300 G 1 A 350 300 

 S 30 M 42 x 2 550 400 G 1 1/4 A 550 400 

 S 38 M 48 x 2 650 600 G 1 1/2 A 650 600 
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9.3 Sensorer 

 

 

Noen sensorer er  innebygd i komponenter, f.eks. i bomsys-

tem, bunnramme og oppstøtting. De andre er utstyrt med dek-

sel. 

 

 Liste over sensorer 
 

 Nr. Funksjon Sensortype 

 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Støttebein bakkekontakt 

Støttebein trukket ut 

Støttebein trukket inn 

Bom hevet 

Vaier/kjedebrudd teleskopbom («1» nederst 
på bommen) 

Vaier/kjedebrudd teleskopbom («2» nederst 
på bommen) 

Vaierbrudd teleskopbom («5» nederst på 
bommen) 

Kjedebrudd teleskopbom («5» øverst på 
bommen) 

Grensebryter 

 2.1 

2.2 

2.3 
 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Støttesylinder trukket opp 

Teleskopbom trukket inn 

Bommen ligger i transportleiet og 
Bommen ligger ikke i transportleiet 

Bommen i øvre sluttstilling 

Tannteller 

Forhjul frie (avlastet) 

Bakhjul frie (avlastet) 

Nærbryter 

 3.1 

3.2 

3.3 

Svingvinkel bom (tårn) 

Vinkel «arbeidsplattform – bom 1» 

Dreiningsvinkel arbeidsplattform 

Potensiometer 

Vinkelgiver 

Induktiv vinkelsensor 

 4 Bomvinkel Helningsgiver 

 5.1 

5.2 

Plattformens helning 

Bilens helning 

Helningsgiver (heln.-giver) 

 6 Utkobling hvis plattformen heller for mye Kvikksølvringvender 

 7 LMB Trykktransmitter 

 8 Teleskopsylinderutlegg Vaierlengdegiver 
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 Nr. Funksjon Sensortype 

 9 Dør nødstyring åpnet Trykkstiftbryter 

 

 Eksempler )* 

 Grensebryter 

 

    

 

 Nærbryter 

 

     

 Potensiometer Helningsgiver 
(helningssensor) 

 
Trykktransmit-

ter 

 

   

 

 

 
Helningsgi-

ver 
Helningsbryter 

Vaierleng-
degiver 

Vinkelgiver 
Induk. resol-

ver 
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Kvikksølvring-

vender 
 

Trykkstift-
bryter 

  

 

 

 

 

  

)* Illustrasjonene av sensorene er prinsipptegninger. Sensorene på selve 

liften kan være av en annen type og ha en annen form. 
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9.4 Ettersyn og vedlikehold 

Hvis det skal foretas mer omfattende inspeksjon eller vedlikehold, må liften 

rengjøres. Alle mangler som kommer fram under inspeksjonen, må korrige-

res omgående. Etter vesentlige reparasjoner på bærende deler av Ruth-

mann-Steiger TB 290 må den testes av en sakkyndig før den tas i bruk 

igjen. 

9.4.1 Inspeksjons- og vedlikeholdsliste 

Forklaringer til intervallene: 

d = daglig eller per skift 

300 h = hver 300. driftstime 

600 h = hver 600. driftstime 

a = årlig 

 

 = Inspeksjon 

V = Vedlikehold 

 Inspeksjons- og vedlikeholdsliste 

 

 
Komponen-

ter 
Arbeid å utføre 

Intervall Anmerkning, 
diverse inter-

valler 
d 300 

h 
600 
h 

a 

  Allment      

 Belysning 
Se etter funksjonsfeil og behov for 
renhold. 

     

  Rengjøring     V, etter behov 

 
Forbruks-
kjemikalier 

Sjekk drivstoffnivået.      

 Chassiset Regelmessig kontroll iht. gjeldende 
sikkerhetsforskrifter, f.eks. DGUV-
prinsipp 314-003 eller tilsvarende 
norske forskrifter 

    Se chassisprodu-
sentens bruker-
håndbok. 

  Lift      

 Hele liften Rengjøring  V   V, etter behov 

Se etter skader (sprekker, rust, 
deformering). 

     

  Sjekk maling/lakk (skrammer, 
riper, avflassing). 

     

  Er alle skilt hele og lesbare?      

  Sjekk om det er tilstrekkelig klaring 
for bevegelsene til mekaniske og 
hydrauliske deler  
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Komponen-

ter 
Arbeid å utføre 

Intervall Anmerkning, 
diverse inter-

valler 
d 300 

h 
600 
h 

a 

  Sjekk klaringen for bevegelsene til 
kabelføringene. 

     

  Sjekk festene til kabelføringene og 
om de er skadefri. 

     

  Sjekk om løsbare fester sitter godt.      

  Sjekk om påbygg er godt festet og 
skadefrie. 

     

  Sjekk om dekselet til førerhustaket 
(ekstrautstyr) er godt festet og 
skadefritt. 

    , første gang etter 

tre måneder 

  Visuell og funksjonsmessig test av 
sikkerhetsanordningene. 

    , se det elektriske 

anlegget. 

 Bunnramme Test skruefestene til bunnramme-
festet. 

     

 Lager og 
boltesikringer 

Test lager med plasthylser og 
skruefestene til boltesikringene. 

    , første gang etter 

300 h 

 (Hele 
liften) 

Sjekk andre lager og boltesikringer 
og skruefestene deres. 

     

  Lager med DU-hylser: Rens og 
smør eller fukt skjøter/kontaktflater 
med olje. 

   V Smør lagrene hvis 
de har smørenip-
ler. 

 Lager Visuell inspeksjon       

 med plasthyl-
ser 

Rengjøring  V   V, etter behov 

 Oppstøtting Sjekk bevegeligheten.      

  Se etter slitasje på guidene.      

  Sjekk forbindelsen støttekasse-
støttesylinder 

    Visuell inspeksjon 

  Sjekk skruefestene.      

  Rens og smør glideflatene på 
støttebeina. 

 V   V, etter behov 

  Fotplate: Smør leddfoten    V V, ved behov etter 
rengjøring av liften 

 Bomsystem Sjekk bevegeligheten.      

  Se etter slitasje på guidene.      

  Sjekk skruefestene.      

  Sjekk forspenningen til inntrekks-
kjedene og uttrekksvaierne.  

     

  Se etter rust på overflatene og 
leddene til kjedene. 

     

  Se etter skader og overflaterust på 
vaierne. 

     

  Se etter slitasje i vaierfuren til 
vaiertrommelen. 

     

  Smør teleskopglideflatene.  V   V, ved behov etter 
rengjøring av liften 

  Smør uttrekksvaierne.     V, etter behov 

  Smør inntrekkskjedene.     V, etter behov 

 Transportleie Smør sperreboltene  V   V, ved behov etter 
rengjøring av liften 

 Plattform-
konsoll 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk skruefestene.      
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Komponen-

ter 
Arbeid å utføre 

Intervall Anmerkning, 
diverse inter-

valler 
d 300 

h 
600 
h 

a 

 Trapp 
arbeidsplatt-
form 

Visuell inspeksjon       

 Sjekk gangsikkerheten for trappe-
trinnene. 

     

  Rengjøring  V   V, etter behov 

 Arbeidsplatt-
form 

Visuell inspeksjon       

  Sjekk skruefestene.      

  Sjekk rekkverket.      

  Sjekk døra.      

  Sjekk forankringspunktene (fallsik-
ringssystem). 

     

  Sjekk gangsikkerheten for gulvet.      

  Rengjøring  V   V, etter behov 

 Dåselibelle Visuell inspeksjon      

  Sjekk om festet sitter godt.      

  Funksjonskontroll      

 Dreiekrans Sjekk skruefestene.     , første gang etter 

100 til 300 h 

  Sjekk lagerslitasjen.      

  Sjekk tannflankeslarken mellom 
drevet og tannkransen til dreie-
kransen. 

     

  Smør løpebanen.  V   V, etter behov 

  Smør den ytre fortanningen/drevet.   V   

  Hydraulikk      

 Svingdrev Visuell inspeksjon      

 Sjekk skruefestene.      

  Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Funksjonstest av stoppbremsen 
(lamellbremsen) 

     

  Sjekk oljenivået.      

  Skift olje.    V  

 Hydraulikk-
sylindere 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Sjekk om det er god klaring for 
bevegelsene til hydraulikksylindre-
ne. 

     

  Se etter skader og rust på overfla-
ten av stempelstengene.  

     

 Hydraulikk-
pumpe 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

 Håndpumpe Visuell inspeksjon      
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Komponen-

ter 
Arbeid å utføre 

Intervall Anmerkning, 
diverse inter-

valler 
d 300 

h 
600 
h 

a 

  Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter lekkasjer.      

  Funksjonskontroll      

  Rengjøring     V, etter behov 

 Kuleventil Visuell inspeksjon      

  Se etter lekkasjer.      

  Sjekk bevegeligheten.      

 Sikkerhets-
ventiler  

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Innstillinger     , etter behov 

 Stengeventiler  
på hydraulikk-
sylindere 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

 Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Innstillinger     , etter behov 

  Funksjonskontroll      

 Retningsventi-
ler/propor-
sjonalventiler 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

 Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Funksjonskontroll      

 Hydraulikk, 
slanger og 
rørledninger 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

 Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Sjekk slangeforlengelsen i bom-
men. 

     

  Sjekk om skilt på hydraulikkslanger 
og tilkoblinger er hele og leselige. 

     

  Bytt hydraulikkslanger.     V, hvert 6. år 

 Hydraulikk-
tank 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter lekkasjer.      

  Se etter skader på hydraulikkob-
lingene og sjekk om de sitter godt. 

     

  Sjekk hydraulikkoljenivået.      

  Sjekk urenhetsinnholdet i tilbake-
slagsfilteret for hydraulikkoljen. 

    Visuelt på mano-
meteret 

  Rens tilbakeslagsfilteret / bytt 
filterelementer. 

   V V, første gang 

etter 
50 h til 300 h 

  Hydraulikkoljeskift     V, etter 3000 h, 

men minst hvert 
6. år 
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Komponen-

ter 
Arbeid å utføre 

Intervall Anmerkning, 
diverse inter-

valler 
d 300 

h 
600 
h 

a 

  Sjekk den gamle hydraulikkoljen.     , etter 3000 h, 

men minst hvert 
6. år 

  Det elektriske anlegget      

 NØDSTOPP-
bryter 

Visuell inspeksjon      

 Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Funksjonskontroll      

 Signalutstyr Funksjonskontroll      

 Merkbarhet      

 Helningsindi-
kator 

Visuell inspeksjon      

 Funksjonskontroll      

 Grensebryter Visuell inspeksjon      

  Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Rengjør den mekaniske betjening-
en. 

    V, etter behov 

  Funksjonskontroll      

 Nærbryter Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Rengjøring     V, etter behov 

  Funksjonskontroll      

 Resolver Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Rengjøring     V, etter behov 

  Funksjonskontroll      

 Helningsgiver Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Rengjøring     V, etter behov 

  Funksjonskontroll      

 Vaierlengde-
giver 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Karabinkrokfeste/øyebolt      

  Bevegelighet      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Rengjør draglinen.     V, etter behov 
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Komponen-

ter 
Arbeid å utføre 

Intervall Anmerkning, 
diverse inter-

valler 
d 300 

h 
600 
h 

a 

  Funksjonskontroll      

 Ventilkontakt Visuell inspeksjon      

  Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

 Kabling Visuell inspeksjon      

  Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

 Styreinnret-
ninger 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Sjekk om skrift/symboler er lesba-
re. 

     

  Test kontroll- og varsellamper.      

  Sjekk joystick og gummimansjett.      

  Sjekk trykknapper med og uten lys.      

  Funksjonstest av betjeningsele-
mentene 

     

  Sjekk forriglingen av styringsenhe-
tene. 

     

 Datastyringen Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

  Bytt knappcellebatterier.     V, hvert 6. år 

 Batteri Visuell inspeksjon      

  Sjekk om festet sitter godt.      

  Sjekk ladetilstanden.     , hver 6. til 8. uke 

om vinteren 

  Sjekk væskenivået.     , ukentlig om 

sommeren og på 
varme steder 

  Rengjøring     V, etter behov 

 Strømtilførsel 
arbeidsplatt-
form 

Visuell inspeksjon      

 Sjekk om festet sitter godt.      

 Se etter skader på de elektriske 
koblingene og sjekk om de sitter 
godt. 

     

  Sjekk motstanden i skjermingen.      

  Sjekk motstanden i isolasjonen.      

  Prøv testknappen til jordfeilbryte-
ren. 

     

  Funksjonskontroll      

  Rengjøring     V, etter behov 
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9.4.2 Sjekking 

De neste punktene inneholder opplysninger om gjennomføring av sjekking-

en. 

9.4.2.1 Daglig sjekking 

Brukerne skal gjennomføre et daglig ettersyn (d) før Ruthmann-Steiger TB 

290 tas i bruk hver dag. Det dreier seg om visuelle kontroller og funksjons-

tester som er nødvendige for sikker bruk av liften. 

Følgende gjelder alltid: 

 Hvis det oppdages mangler som innvirker på sikkerheten, skal lif-

ten ikke tas i bruk. Det er ikke bare egen sikkerhet som er i fare, 

men også sikkerheten til personer som arbeider i nærheten. 

 Meld manglene umiddelbart til operatør/entreprenør. 

 Ikke prøv å rette feilen på egen hånd. Reparasjoner skal bare utfø-

res av personer med relevant opplæring på oppdragsbasis. 

 Først når feilen er rettet, kan liften tas i bruk. 

9.4.2.2 Testing utført av kvalifiserte personer 

Den kvalifiserte personen må avgi en nøytral vurdering som ikke er påvirket 

av personlige, forretningsmessige eller driftsmessige interesser. Vedkom-

mende skal ikke bare ta den umiddelbare tilstanden til Ruthmann-Steiger 

TB 290 i betraktning. Personen må også kunne vurdere hvordan liften og 

delene av den vil forholde seg under videre drift ved driftsmessige forhold, 

og hvordan slitasje, aldring og lignende kan virke på sikkerheten. 
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9.4.2.2.1 Regelmessige kontroller 

Ruthmann-Steiger TB 290 skal i tillegg til intervallene som omtales i denne 

drifts- og vedlikeholdsveiledningen, også kontrolleres av en kvalifisert per-

son høyst ett år etter første driftsoppstart (sakkyndig kontroll ifølge DGUV-

prinsipp 308-002). I tillegg til den sakkyndige kan også f.eks. kundeser-

vicemontørene til RUTHMANN-service, driftsingeniører eller formannen 

være med på å gjennomføre kontrollen. 

Omfanget til den regelmessige kontrollen er alt ettersyn som omtales i den-

ne drifts- og vedlikeholdsveiledningen (  ). Se punkt 9.4.1 «Inspeksjons- og 

vedlikeholdsliste» og kapittel 10 «Ekstrautstyr». Det dekker: 

 visuell inspeksjon av liften med spesiell vekt på rust eller andre skader 

på bærende deler og sveiseskjøter. Dette gjelder særlig dreibare deler, 

f.eks. boltefestet til leddkomponenter i den utvidede konstruksjonen; 

 kontroll av det mekaniske, hydrauliske og elektriske systemet med spe-

siell vekt på sikkerhetsanordninger, 

 kontroll av funksjonen til bremser og/eller overbelastningskontrollen; 

 funksjonstester. 

9.4.2.2.2 Ekstraordinær kontroll 

Etter vesentlige endringer av konstruksjonen og vesentlige reparasjoner 

skal Ruthmann-Steiger TB 290 med chassis kontrolleres av en sakkyndig 

før den tas i bruk igjen. Som sakkyndige kontrollører kan man for eksempel 

bruke fagingeniører fra RUTHMANN-service, sakkyndige fra den tekniske 

overvåkingstjenesten, fagingeniørene til operatøren og selvstendige fag-

ingeniører. 

Den ekstraordinære kontrollen inneholder: 

 preliminær inspeksjon 

 inspeksjon på stedet 

 akseptanstest 

i et omfang som er rimelig for den gjennomførte endringen eller reparasjo-

nen. Kontrollen dreier seg om typen og omfanget av endringen og foretas i 

forbindelse med kontrollen før første driftsoppstart, dvs. at ved behov 

trengs det både for- og bygginspeksjon. 

«Vesentlige endringer» eller «vesentlige reparasjoner» er ifølge 

DIN EN 280 alle endringer på hele eller deler av liften som påvirker stabili-

tet, styrke eller driftsmåte. Vesentlige endringer eller reparasjoner må god-

kjennes av oss. Uautoriserte endringer som ikke er avklart med oss, fritar 
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oss for ethvert ansvar. Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen og CE-

merkingen blir også ugyldig! Se også punkt 0.2.3, «Uautoriserte endring-

er/modifikasjoner». 
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9.4.3 Rengjøring og vedlikehold 

Regelmessig renhold og kyndig pleie (f.eks. hver 2.–3. uke) bevarer ver-

dien av Ruthmann-Steiger TB 290. 

Sterk luftforurensning, saltholdig luft (f.eks. ved sjøen) og andre klimatiske 

forhold kan kreve mer hyppig vedlikehold av liften. Spesielt etter kontakt 

med veisalt (f.eks. strøsalt på vinteren) må liften rengjøres, ellers kan lak-

keringen skades og komponenter kan ruste. 

Utvendig kan liften vaskes med vann og bilvaskemidler som fås i handelen. 

Skuremidler, løsemidler, terpentin, kaldrens, vaskebensin osv. skal ikke 

brukes. 

 

 

Ta miljøhensyn ved kjøp og bruk av rense- og pleiemidler. 

Rester skal avfallsbehandles som farlig avfall i samsvar med 

avfallsklassen. Se til at liften står på en egnet vaskeplass når 

du vasker den. 

 

   !   
FORSIKTIG 

Rengjørings- og pleiemidler kan være helseskadelige! 

 Oppbevar dem alltid i samsvar med sikkerhetsfor-

skriftene. 
  

Når liften skal vaskes med vann eller dampstråle (høytrykksvask) eller 

andre rengjøringsmidler, er det viktig å dekke til eller klebe igjen alle åp-

ninger der det ikke skal trenge inn vann eller damp av sikkerhetsgrunner 

eller funksjonsmessige grunner. Spesielt utsatt er styringsskap, følere 

(grensebrytere, nærbrytere osv.) og ventiler. Husk å fjerne dekkmidler og 

tilklebing fullstendig igjen etter vasken. 

 MERK Hydrauliske og elektriske komponenter, f.eks. ventiler, 

magnetventiler, styringsskap, grensebrytere og nær-

brytere, skal heller ikke vaskes utvendig med høyt-

rykksspyler. 

 Bruk myke kluter, svamper eller lignende til å vaske 

dem. 

  

Ved bruk av høytrykksspylere må de tilhørende brukerveiledningene følges 

nøye når det gjelder sprøytetrykk og sprøyteavstand. 

 

 

 Fugleskitt, insekt, harpiks-, tjære- og fettrester må 

straks vaskes grundig av, siden de inneholder stoffer 

som kan påføre lakk og plastdeler betydelige skader. 
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 Fjern sagflis umiddelbart etter trefelling. F.eks. på 

bomsystemet skal tildekningen på støttefoten tas av på 

forhånd. Hvis det oppdages ansamlinger av sagflis, må 

de fjernes forsiktig av godkjent personell. 

 Bevegelsesområdene til bevegelige deler må ryddes 

umiddelbart. 

 Unngå direkte sollys under vaskingen. 

 Rett aldri vann- eller dampstråle mot følgende deler av 

Ruthmann-Steiger TB 290: 
  

 

 elektriske komponenter 

 elektriske ledninger 

 hydrauliske komponenter 

 hydrauliske ledninger 

 isolatorer 

 lokk, f. eks.:  

 lokket til hydraulikktanken 

 osv. 

 lager 

 tetningspunkter, f. eks. 

 dørtetninger 

 tetningene til styringsska-

pene 

 akseltetningsringer 

 osv. 

 bremsesystemet 

 

 

Rester av rengjøringsmidler, bilpolish og brukte pussefiller 

skal avfallsbehandles miljøvennlig. 

Etter rengjøringen, spesielt hvis den er gjort med høytrykksspyler, må glide-

flatene smøres inn med et tynt lag fett igjen. Liften må beskyttes med kon-

serveringsmidler som velges i samsvar med værpåvirkninger og kjemisk 

miljø. 

 Fargelakk 

Behandles bare med syre- og løsemiddelfrie rengjørings- og konserve-

ringsmidler. Hvis lakken falmer, kan overflaten behandles med en bilpo-

lish som fås i handelen. Følg bruksanvisningen til polishprodusenten. 
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 Plastdeler (f.eks. lager, transportleie, eventuelt arbeidsplattform) 

Vask med fuktig klut og vann. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan det 

brukes egnede løsemiddelfrie rense- og pleiemidler. 

 Sidevegger og deksler av aluminium 

Børst av med vann, eventuelt tilsatt nøytrale rengjøringsmidler. 

 Dørtetninger 

Gni talkum på dørtetningene til styringsskapet. 

 Inntrekkskjeder 

Hvis de er svært skitne, er det ikke sikkert at de kan smøres tilstrekkelig. 

De kan renses, men bare med parafinholdige midler, som diesel, petro-

leum, rensebensin eller lignende. Kjedene må ikke komme i berøring 

med aggressive, etsende eller klorholdige rensemidler. Høytrykksspyling 

må ikke forekomme. 

 MERK Lakkskader! 

 Vær spesielt forsiktig med lakkerte flater og 

andre komponenter når kjedene skal renses med 

de nevnte parafinholdige rensemidlene. 

  

Kjedene må smøres og konserveres etter rensingen. 

 Hydraulikksylindere 

Skitt, støv og skorper fjernes forsiktig fra stempelstengene, spesielt fra 

frittliggende stempelstenger som ikke er trukket helt tilbake i transport-

stillingen. 

 MERK Dampstråler eller høytrykksspylere kan skade tet-

ningene til hydraulikksylindrene! 

 Unngå dampstråler eller høytrykksspylere. 

 Ikke bruk aggressive kjemiske rensemidler! 

 Bruk en myk, lofri industriklut, en svamp eller 

lignende. 

  

Hvis stempelstengene kommer i kontakt med salter, sand eller kjemika-

lier, må de skylles grundig av med rent vann, og det må ikke være noen 

rester igjen. Fukt dem med olje etter skyllingen. 

For å unngå rust på stempelstengene må de regelmessig trekkes helt 

inn og helt ut under drift. 
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9.4.4 Gjennomføring av ettersyn og vedlikeholdsarbeid 

I underpunktene nedenfor har vi noen merknader om gjennomføring av et-

tersyn og vedlikehold på diverse komponenter og moduler i Ruthmann-

Steiger TB 290. 

9.4.4.1 Belysning 

 

 

Ettersyn og vedlikehold av belysningen til chassiset må gjøres 

i samsvar med drifts- og vedlikeholdsveiledningen til produ-

senten. 

 Sjekk hele belysningsanlegget (blinklys, bremselys, dreiende signallys 

m.m.) for å se om det fungerer og er rent, og rengjør hvis ikke. 

 Defekte lamper må straks settes i stand. 
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9.4.4.2 Hele liften 

Hele overbygningen, f.eks. med bunnramme, støttebein, bom, arbeidsplatt-

form, må sjekkes med hensyn til 

 tilstand og renhold 

 sprekker 

 deformasjon/skader 

 maling og lakk 

 rust 

 om alle skilt er på plass og leselige 

 om de mekaniske og hydrauliske delene og kabelføringene har full 

bevegelsesfrihet 

 fester og sikring av løse/avtakbare forbindelser 

 osv. 

 

Lakkskader, som riper, skrammer eller steinsprut, må repareres umiddel-

bart før det dannes rust. Ta kontakt med Ruthmann-service hvis det er rust 

på bærende deler. 

Hvis det blir konstatert skader på liften, f.eks. etter sammenstøt, som kan 

ses på lakkskader og bulker, må liften omgående sjekkes av kvalifisert per-

sonell eller en sakkyndig. Manglene må rettes før den kan tas i bruk igjen. 

Skiltene på liften må alltid være hele og godt leselige. Skadde og uleselige 

skilt må byttes umiddelbart. 

 

 

Merknader om individuelle deler følger i punktene nedenfor. 



 

 Vedlikehold  

 

 

BA.DEU.17-30530-04-27-FTA-hem STEIGER
®
 TB 290 9-39 

 

9.4.4.3 Lager og boltesikringer 

 Lager og boltesikringer må sjekkes med hensyn til: 

 tilstand og renhold 

 slitasje, riper og skader 

 god bevegelighet 

 om skruer eller bolter sitter godt 

 

Hvis boltesikringene løsner, må årsaken fastslås og korrigeres. Vi anbe-

faler at reparasjon av defekte lager og boltesikringer gjøres av Ruth-

mann-service eller personer som er godkjent av oss. 

 Rengjør lagrene utvendig. Ikke bruk høytrykksspyler eller kjemiske ren-

semidler. 

 Smør DU-hylselager gjennom spesielle smørepunkter (smørenipler) i 

samsvar med vedlikeholdslista. 

 Fukt DU-hylselager uten smørenippel i skjøten eller på kontaktflatene. 

9.4.4.4 Lager med plasthylser 

 Visuell inspeksjon av tilstand og renhet, godt feste, riper og skader. 

 Plasthylsene må være fett- og oljefrie – de skal ikke smøres. 

 Plasthylsene må være beleggfrie – de skal ikke males eller lakkeres. 

 Rengjør lager utvendig (f.eks. med en klut). Ikke bruk høytrykksspyler 

eller kjemiske rensemidler! 
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9.4.4.5 Bunnramme 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 Sjekk om skruene sitter godt. Tiltrekkingsmomentene finnes i 

punktet «Skruefester». 

9.4.4.6 Oppstøtting 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 bevegeligheten til guidene og hvordan sylindrene beveger seg 

 slitasje på guider, glideflater osv. 

 funksjonen til bakkekontaktføleren 

 Sjekk om skruene sitter godt. Tiltrekkingsmomentene finnes i 

punktet «Skruefester». 

 

 

 Rengjør teleskopglideflatene til støttebeina (2). Smør glideflatene i sam-

svar med vedlikeholdslista. Trekk ut støttebeinet (2) og smør de tilsva-

rende glideflatene (G) og gliderne med et tynt fettlag, f.eks. ved hjelp av 

en pensel. Trekk så støttebeinet ut og inn flere ganger for å fordele fettet 

bedre. Det kan bli behov for å gjenta denne prosessen. 

 Smør leddfoten (fotplata) i smørenippelen (3). 
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9.4.4.7 Bomsystem 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 Støy fra teleskopleddene. 

 Bevegeligheten til inntrekkskjeder, uttrekksvaiere, taljer og kabel-

føringer. 

 Skitt, skader og slitasje på teleskopguider, glideflater, inntrekk-

skjeder og uttrekksvaiere, taljer, kabelføringer osv. 

 Sjekk om skruene sitter godt. Tiltrekkingsmomentene finnes i 

punktet «Skruefester». 

 Forspenningen til inntrekkskjeder og uttrekksvaiere. Begge kjede-

ne og vaierne som hører til systemet (inntrekk «E» og uttrekk 

«A»), må kunne bære omtrent samme last. 

(E1.1 = E1.2, E2.1 = E2.2 og E3.1 = E3.2 / 

A1.1 = A1.2, A2.1 = A2.2 og A3.1 = A3.2) 

 Slitasjelengden til inntrekkskjedene. Forlengelse av uttrekksvaier-

ne. 

Blant annet er det et tegn på forlengelse hvis uttrekksvaierne har 

redusert diameter. Vaiere med redusert diameter må byttes, også 

hvis det bare gjelder et kort stykke av vaieren. 

 Sjekk om inntrekkskjedene har overflaterust, rustne, stive ledd, 

vridde, løse eller brukne kjedebolter eller ødelagte beslag. Skadde 

kjeder må byttes umiddelbart. 

 Sjekk om uttrekksvaierne har overflaterust, trådbrudd og om de sit-

ter riktig i presstålfittingene. Hvis en vaier har sterk utvendig slita-

sje, må man regne med at antall trådbrudd i vaierstrengen vil øke 

forholdsvis fort. Skadde uttrekksvaiere må derfor byttes umiddel-

bart. 

 Sjekk forspenningen til inntrekkskjedene og uttrekksvaierne. 

Inntrekkskjedene inne i bomsystemet må sjekkes f. eks. med et endo-

skop. Det er mulig å inspisere med endoskop uten omfattende demonte-

ring. Uttrekksvaierne og vaiertromlene kan sjekkes gjennom inspek-

sjonsåpningene («I1» til «I3») i øvre del av bommen (venstre og/eller 

høyre). I tillegg kan man også eventuelt inspisere uttrekksvaierne ved å 

demontere børstene øverst på bommen. For inspeksjon av grensebry-

terne for vaier- og kjedebrudd er det også en inspeksjonsåpning («I4») 

øverst på den nedre delen av bommen V. Til dette formålet må bommen 

legges litt ut. 
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 Teleskopleddene til bommen føres gjennom glidere. For minst mulig sli-

tasje og glidemotstand må glideflatene smøres med et tidsintervall som 

spesifiseres i vedlikeholdslista (eller oftere ved hyppig bruk). 

 

 

Trekk teleskopbommen så langt ut som mulig når den skal smøres, og 

påfør et tynt lag fett på glideflatene («G»), f.eks. med en radiatorpensel. 

 

 

Ikke bruk for mye fett, ellers kan det danne seg fettansam-

linger i bommene. 

Eventuelt må gliderne til teleskopleddene etterjusteres øverst på bom-

leddene. Til dette formålet er bomleddene utstyrt med justeringsskruer i 

enden. På grunn av behovet for fagkunnskap anbefaler vi at gliderne et-

terjusteres av Ruthmann-service eller personer som er godkjent av oss. 

 MERK Ikke fagmessig etterjustering kan ødelegge tele-

skopbommen! 

 Sørg for at teleskopbommen ikke kommer i 

spenn på grunn av etterjusteringen. 

  

 Ettersmør uttrekksvaierne i samsvar med vedlikeholdslista. Åpne in-

speksjonsåpningene («I1» til «I3») i enden av bomleddene (venstre 

og/eller høyre). I tillegg er det mulig å demontere børstene øverst på 

bommen. Så lenge vaieren har en tilstrekkelig film av smøremiddel, er 

det ikke nødvendig å ettersmøre. Smøremidlet skal være tyntflytende i 

begynnelsen, slik at det kan trenge inn mellom trådene i vaieren. Trekk 

teleskopbommen ut og inn under smørearbeidet. Ikke smør vaierne for 

mye. 

 MERK Høyere lagerslitasje i vaiertromlene! 

 Ikke smør plastglidelageret til vaiertromlene i 

bomsystemet. 
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 Smør inntrekkskjedene i samsvar med vedlikeholdslista. Det må ikke 

feste seg skitt utenpå kjedene. For effektiv smøring må det påføres til-

strekkelig mye smøremiddel i kjedeleddene eller skjøtene for hver smø-

ring. 

 Etterjuster forspenningen til inntrekkskjedene og uttrekksvaierne hvis 

kjedene eller vaierne henger for mye. 

 MERK For mye forspenning kan ødelegge liften! 

 Sørg for at teleskopbommen ikke kommer i 

spenn på grunn av etterjusteringen. 

  

 Legg teleskopbommen ut så langt som mulig med vannrett bom og 

tom plattform. 

 Trekk den så litt tilbake. 

 Sjekk om uttrekksvaierne henger ned. 

 Stram dem hvis nødvendig. 

 

 

 Stram uttrekksvaierne med stillskruene (A1.1, 1.2 , A2.1, 2.2 eller A3.1, 

3.2). Det må uansett være tilstrekkelig slakk igjen i vaierne. Pass på 

at det ikke blir ulik avstand mellom bomleddene under etterjuste-

ringen. 

 Begge uttrekksvaierne må ha omtrent lik stramming, slik at de bæ-

rer omtrent samme last under arbeidet. Som før må åket (WA1; WA2 
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eller. WA3) til hver av vaierstrammerne stå loddrett på de to vaier-

ne. Mutterne må i sin helhet hvile på underlagsflatene til åket og 

må aldri vippe. 

 Når uttrekksvaierne etterjusteres, strammes også de tilsvarende 

inntrekkskjedene samtidig. Pass på at de ikke blir overbelastet. 

Som før må stillingen til åket (WE1, WE2 eller WE3) på hver av kje-

destrammerne være loddrett på de to kjedestrengene. Mutterne til 

stillskruene (E1.1, 1.2, E2.1, 2.2 eller E3.1, 3.2) må hvile på underlagsfla-

tene i sin helhet og må aldri vippe. 

På grunn av behovet for fagkunnskap anbefaler vi at etterjustering av 

kjeder og vaiere gjøres av Ruthmann-service eller personer som er 

godkjent av oss. 

 Sjekk forspenningen til inntrekkskjedene og uttrekksvaierne etter en 

innkjøringsperiode. Trekk teleskopbommen ut og inn flere ganger og 

sjekk funksjonaliteten. Når den er skjøvet helt sammen, må det være 

en liten avstand mellom endene av bomleddene. 

 Vi anbefaler å bytte uttrekksvaierne etter høyst 10 år. Bruk alltid origina-

le Ruthmann reservevaiere. 
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9.4.4.8 Transportleie 

 Rengjør transportleiet. Se etter 

skader og slitasje på sperrebol-

tene (1), smør gjennom smøre-

nippelen (2) i samsvar med inter-

vallene på vedlikeholdslista. 

 

 

9.4.4.9 Plattformkonsoll 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 Sjekk klaringen for de mekaniske delene. Fjern alle fremmedlege-

mer umiddelbart. 
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9.4.4.10 Trapp til arbeidsplattformen 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 slitasje, skader og sikkerhet på trappetrinn 

9.4.4.11 Arbeidsplattform 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 slitasje, skader og sikkerhet på gulvet 

 høy nok fotlist 

 stabilt og høyt nok rekkverk 

 om døra går lett på hengslene, lukkemekanismen ok: om døra luk-

ker seg av seg selv 

 om forankringspunktene til fallsikringssystemet er skadde, og om 

festet er godt 

   !   
ADVARSEL 

Det er svært farlig å fortsette å bruke sik-

kerhetsgrep, sikkerhetsliner eller sikker-

hetsseler etter en ulykke. Deler som for-

ankringer, liner og seler kan være skadde, 

og dermed gir de ikke lenger tilstrekkelig 

beskyttelse. 

 Alle sikkerhetsanordninger inkludert 

liner for sikkerhetsseler må byttes ut et-

ter en ulykke. Vi anbefaler at dette gjø-

res av Ruthmann-service eller personer 

som er godkjent av oss. 

 Vi anbefaler også å bytte sikkerhetsse-

lene. 
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9.4.4.12 Dreiekrans 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 skruefeste dreiekrans–bunnramme, dreiekrans–dreiemekanisme 

 lagerslitasje i dreiekransen 

 slark mellom tannhjulet til svingdrevet og den ytre fortanningen til 

dreiekransen 

 slitasje på løpebanetetningene  

Slitte eller sprø tetninger må byttes. 

 Smør løpebanen (1.1) til dreiekransen (1) gjennom smøreniplene (2) og 

(3) i samsvar med vedlikeholdslista. 

 

 

1. Dreiekrans 

 1.1 Løpebane 

2. Smørenippel 

3. Smørenippel 

   !   
ADVARSEL 

Fare for personskader! 

 Når bommen svinger, skal ingen personer 

oppholde seg i fareområdet ved tårnet (den 

dreiende søylen)! 

  

Løpebanen (1.1) til dreiekransen (1) smøres gjennom smøreniplene (2 

og 3). Smøreniplene finnes på undersiden av bunnrammen. Bommen 
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svinges vider ca. 180° mens den første smørenippelen (2) smøres. Når 

den er svingt tilbake, smøres den andre smørenippelen (3). 

Denne svingbevegelsen med bommen gjøres for å fordele fettet bedre i 

lageret. Smørepunktene skal alltid smøres så rikelig at det danner seg 

en krage av ferskt fett rundt lagerspaltene eller tetningene. 

  Smør den ytre fortanningen (1) til 

dreiekransen og tannhjulet (2) til 

svingdrevet i samsvar med vedli-

keholdslista. 
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9.4.4.13 Hydraulikksystem 

   !   
ADVARSEL 

Sprut av hydraulikkvæske kan føre til personska-

der! Deler av hydraulikksystemet står under høyt 

trykk. 

 Hydraulikksystemet må ikke stå under trykk hvis 

det skal gjøres arbeid på det eller deler av det. 

  

 Sjekk festepunktene for komponenter, hydrauliske aktuatorer, styreblok-

ker, koblingsstykker og ventiler (  neste punkt). 

 Sjekk om rør- og slangekoblinger sitter godt. 

 Se etter skader som f.eks. knekk, riper, porøs overflate eller rust på rør- 

og slangekoblinger. 

 Se etter lekkasjer. Ved lekkasjer må årsaken fastslås og korrigeres. 
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9.4.4.14 Svingdrev 

 

 

 drev «G» 

1. oljetrakt/  

lufteskrue 

2. oljenivåskrue 

3. tappeskrue 

(magnetskrue) 

 brems «B» 

4. tilkobling for hydraulikk 

 hydraulikkmotor «M» 

5. tilkobling for hydraulikk 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 Sjekk om skruene sitter godt. Tiltrekkingsmomentene finnes i 

punktet «Skruefester». 

 Sjekk oljenivået til svingdrevet. 

OBS: bare når svingdrevet står stille. 

Sjekk oljenivået på drevet «G» gjennom oljenivåskruene (2). Hvis 

nivået har økt, kan det bl.a. tyde på lekkasjer i bremsetetningene. 

Rådfør deg med Ruthmann-service i så fall. 

 Sjekk funksjonen til bremsen «B» (lamellbrems) for svingdrevet. 

 Bytt olje i samsvar med vedlikeholdslista. For å få en representativ olje-

prøve er det best å tappe oljen i driftsvarm tilstand. 

 Tapp olje i en egnet beholder gjennom tappeskruen (3). For å 

kunne tappe oljen fortere er det hensiktsmessig å skru ut lufte-

skruen (1) og oljenivåskruen (2). 

 Ved alle oljeskift må det sjekkes om det er noen metallpartikler 

som hefter seg til den magnetiske tappeskruen (3) til svingdrevet. 

Det skal ikke forekomme noen uvanlige metallpartikler. Meld fra til 

Ruthmann-service hvis det gjør det. 

 Skru inn oljetappeskruen igjen (3). 

 Fyll på riktig mengde ny olje. Fyll olje i drevet gjennom oljetrakten 

(1) til den renner ut av nivååpningene (2). 

 Skru inn oljenivåskruene (2) og lufteskruen (1) etter fyllingen. 

 La svingdrevet gå litt (svinge bommen) for å fjerne eventuelle luft-

bobler. Sjekk nivået igjen og fyll mer olje hvis nødvendig. 
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9.4.4.15 Hydraulikksylinder 

 Festepunkter og boltesikringer må sjekkes med hensyn til: 

 tilstand og renhold 

 slitasje, riper og skader 

 god bevegelighet 

 om skruene sitter godt 

 

Hvis festene og boltesikringene løsner, må årsaken fastslås og korrige-

res. 

 Se etter lekkasjer og skader på hydraulikksylindere, koblinger og pak-

ninger. Det skal ikke danne seg dråper eller oljeringer i oljehinna på 

stempelstanga. Pakninger og tetninger er slitedeler. Ved indre og/eller 

ytre lekkasjer må årsaken fastslås og korrigeres. Når pakninger og/eller 

tetninger byttes, skal hele tetningssatsen byttes ut. På grunn av behovet 

for fagkunnskap anbefaler vi at tetningssatsene byttes av Ruthmann-

service eller personer som er godkjent av oss. 

 Sjekk om det er tilstrekkelig klaring for bevegelsene til hydraulikksylind-

rene, spesielt innebygde hydraulikksylindere. Fjern alle fremmedlegemer 

umiddelbart. 

 Se etter skader på overflaten av stempelstanga. For å forebygge rust og 

skader anbefaler vi å trekke stempelstanga inn ved lengre stillstand 

(transportanordning). 
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9.4.4.16 Hydraulikkpumpe 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 Unormal støy og vibrasjoner i hydraulikkpumpa. Hvis det opptrer 

uvanlig støy eller vibrasjoner, må årsaken fastslås og korrigeres. 

 Sjekk om flenskoblingen sitter godt. 

 Se etter lekkasjer. 

9.4.4.17 Håndpumpe 

 Ettersyn, se punktet «Hydraulikk». 

Annen sjekking: 

 Funksjonstest av håndpumpa ifølge inspeksjonslista. Hold hånd-

pumpa lettgående ved å aktivere den flere ganger. 

 Rengjør den ved behov. Ikke bruk høytrykksspyler eller kjemiske rense-

midler. 

9.4.4.18 Kuleventil 

 Ettersyn, se punktet «Hydraulikk». 

Annen sjekking: 

 Sjekk bevegeligheten til kuleventilen ved å aktivere den flere 

ganger. 

 Rengjør den ved behov. Ikke bruk høytrykksspyler eller kjemiske rense-

midler. 
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9.4.4.19 Sikkerhetsventiler 

 Ettersyn, se punktet «Hydraulikk». 

Annen sjekking: 

 Sjekk innstillingene til ventilen. 

 

 

Innstillingene skal bare forandres av Ruthmann-

service eller personer som er godkjent av oss. 

 Rengjør ventilene utvendig hvis nødvendig. 

 MERK Dampstråler eller høytrykksspylere kan skade ventil-

tetningene! Det kan trenge inn vann som kan skade 

ventilfunksjonen. 

 Unngå dampstråler eller høytrykksspylere. 

 Ikke bruk aggressive kjemiske rensemidler! 

 Bruk en myk, lofri klut, en svamp eller lignende til 

rengjøringen. 
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9.4.4.20 Stengeventiler på hydraulikksylindere 

 Ettersyn, se punktet «Hydraulikk». 

Annen sjekking: 

 Se etter lekkasjer med tillatt belastning: 

 Belast arbeidsplattformen med nominell last. 

 Trekk ut støttebeina. 

 Løft bommen. 

 Legg ut teleskopbommen. 

La liften stå i denne stillingen. Stillingen skal ikke forandre seg på 

5 minutter. Denne testen viser også om trykksiden av stempelet til 

hydraulikksylindrene er tett. Det skal ikke komme noe væske ut av 

stempeltetningene. Hvis stillingen forandrer seg, må årsaken fast-

slås og korrigeres omgående. Det skal ikke være noen lekkasjer 

fra ventiler, skruefester eller tetninger. 

 Rengjør ventilene utvendig hvis nødvendig. Ikke bruk høytrykksspyler el-

ler kjemiske rensemidler. 
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9.4.4.21 Retningsventiler/proporsjonalventiler 

 Ettersyn, se punktet «Hydraulikk». 

Annen sjekking: 

 Funksjonstest av den manuelle nødbetjeningen av retningsventile-

ne. Ta av det gule plastdekselet. Under funksjonstesten dannes 

den hydrauliske energien med håndpumpa. Operasjonene gjøres 

som beskrevet i punkt 7.3 «Strømsvikt/elektronikksvikt». 

 Rengjør ventilene utvendig hvis nødvendig. Ikke bruk høytrykksspyler el-

ler kjemiske rensemidler. Først etter rengjøringen skal de gule plast-

dekslene til den manuelle nødutløseren for retningsventilene tas av for 

videre vedlikeholdsarbeid. 

 Rens og smør den manuelle nødutløseren. 

 Ta av de gule plastdekslene. 

 Rens området rundt setet til utløserskruen for den magnetiske lå-

semekanismen. 

 Smør hele forsideområdet inntil den svarte riflede mutteren med et 

tynt fettlag (Aral Aralub HLP 2). Setet til utløserskruen for den 

magnetiske låsemekanismen må fylles helt med fett. 

 Til slutt settes de gule plastdekslene på igjen. 
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9.4.4.22 Hydraulikkslanger 

 Sjekk om hydraulikkslangene er forlenget, f.eks. kabelføringene i bom-

men, og reparer hvis nødvendig. 

 Hydraulikkslangene eldes med tiden. For eksempel virker lys, tempera-

tur, slark og pulsfrekvenser inn på levetiden til hydraulikkslangene. Med 

dagens materialteknologi anbefaler vi å bytte hydraulikkslanger etter 6 

år. 

Bruk alltid originale Ruthmann reserveslanger. Slangeledningen er mer-

ket med preging på armaturen eller et pålimt skilt i nærheten av den. 

 Merking ved 

 preging pålimt skilt 

 

  

 1.  Armatur 

2.  Slange 

3.  Produsentens kjennemerke 

4.  Produksjonsår 

5.  Produksjonsmåned 

6.  Maks. dynamisk driftstrykk (i bar) 

 

   !   
ADVARSEL 

Hvis hydraulikkslangene kobles feil, kan det føre til 

ulykker! 

 Hydraulikkslanger må aldri byttes om. Sørg for 

at hydraulikkslanger som er løse eller byttet om, 

kobles riktig. 

  

 For å hindre at slangene byttes om, merkes de tydelig hvis ikke begge 

endene er synlige samtidig. Koblingspunktet skal ha samme merking 

som den tilhørende slangen. Merkingen på hydraulikkslangen og kob-

lingspunktene må aldri fjernes og skal alltid være leselig. Korte hydrau-

likkslanger med begge endene synlige trenger ikke å merkes. 
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 Merking av koblingene 

 

 

 1.  Armatur 

2.  Slange 

3.  Ledning (eksempel) 

4a. Merking (f.eks. «1.2») på hydraulikkslangen 

4b. Merking (f.eks. «1.2») på koblingspunktet (f.eks. ledning, 

skilleveggkobling, hydraulikkblokk) 
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9.4.4.23 Hydraulikktank 

 MERK Alle partikler eller forurensninger i hydraulikkoljen kan 

skade hydraulikken! 

 La hydraulikkoljefatene stå lenge i ro før du tapper 

olje fra dem. 

 Ikke la hydraulikktanken være åpen lenger enn 

høyst nødvendig. Lukk hydraulikkoljefatene med en 

gang du har tappet olje fra dem. 

  

 

 

 
 1. Returfilter 

2. Oljepeilestav 

3. Manometer 

(indikerer forurensninger) 

4. Tappeskrue 

5. Sugeledning hydraulikkpumpe I 

6. Sugeledning hydraulikkpumpe II 

7. Tetningsplugg eller sugeledning 

for alternativ motor (ekstrautstyr) 

8. Tilkobling av returledningen 

9. Tetningsplugg 

 Inspeksjonsinstruksjoner finnes i punktet «Hele liften». 

Annen sjekking: 

 Sjekk om skruene sitter godt. Tiltrekkingsmomentene finnes i 

punktet «Skruefester». 

 Sjekk hydraulikkoljenivået. 

 Liften i transportstilling. 

 Lift ute av drift, motorstans. 

 Sjekk nivået med peilestaven (2). 

Oljenivået må måles når liften står vannrett, ellers viser ikke peile-

staven riktig oljenivå. Sjekk oljenivået når hydraulikkoljen er kald. 
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Hydraulikkoljenivået må ligge mellom den øverste og den nederste 

markeringsstreken på peilestaven (2), helst midt mellom de to 

markeringsstrekene. 

 Fyll på olje i samsvar med smørepunktlista hvis nødvendig. 

 Sjekk renhetstilstanden til returfilteret. Tilstanden kan inspiseres visuelt 

med manometeret (3). Du kan se den gjennom inspeksjonsvinduet i 

dekselet. 

Grønt indikatorområde ≙ Filterelementet er i orden. 

Rødt indikatorområde  ≙ Filterelementet er skittent. I så fall må 

returfilteret etterses. 

 Bytt returfilterelementet for hydraulikkolje i samsvar med vedlikeholdslis-

ta. 

 
 Åpne filterdekselet (1) og ta det 

av sammen med den flate tet-

ningen (2). 

 Ta ut filterelementet (3) fra filter-

huset (4) med lette dreie- og 

trekkebevegelser. 

 Ta ut filterhuset (4) med O-ring 

(5) og rengjør det med diesel og 

vaskebensin. 

 Bytt filterelementet (3). 

 Bytt skadde tetninger. 

 Monter filterhus og filterelement 

igjen i omvendt rekkefølge. 

 Åpne ventilasjonsfilteret (6) og 

bytt filterelementet. 

 

 Monter filterhus (4) og filterelementer (3, 6) igjen i omvendt rekke-

følge. 

 Skru på filterdekselet (1) for hånd (tiltrekkingsmoment 15 Nm). 

 

 Rengjør hydraulikktanken ved behov. Ikke bruk høytrykksspyler eller 

kjemiske rensemidler. 

 Bytt hydraulikkolje i samsvar med vedlikeholdslista. Etterse også returfil-

teret ved hvert oljeskift. 

 Gjør godt rent rundt hydraulikktanken for å unngå forurensninger. 

 Tapp den gamle oljen ut i en egnet beholder. 
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 Fyll hydraulikkolje på tanken gjennom en påmontert filterenhet. 

 Tapp den gamle oljen ut av systemet. 

 Sjekk oljenivået i tanken. Etterfyll hydraulikkolje på tanken gjen-

nom en påmontert filterenhet. 
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9.4.4.24 Det elektriske anlegget 

 MERK Skader på datastyringen! 

 Det skal aldri legges spenning på utgangene «uten-

fra». 

 Ikke trekk ut eller plugg inn kontakter på kortene 

mens det går strøm i dem (de må være spennings-

frie). 

 Driftsspenningen skal ikke settes på før alle kontak-

ter er enten plugget inn eller trukket ut. 

  

 Sjekk om apparater og komponenter sitter godt i festene. 

 Sjekk om sikringene fungerer, og om de sitter godt. 

 Se etter lekkasjer og ansamlinger av kondensvann i styringsboksen. 

 Sjekk om 

 NØDSTOPP-bryter 

 pluggkontakter 

 trykknapper med og uten lys 

 funksjonstaster 

 joystick og gummimansjetter 

 grensebrytere 

 nærbrytere 

 trykktransmitter 

 resolvere 

 helningsgivere 

 vaierlengdegivere 

 magnetventilkontakter 

er skitne, fuktige eller har mekaniske/elektriske funksjonsfeil. 

 Sjekk bevegeligheten til joysticken. Joysticken må returnere til nøytral 

stilling når du trykker på den og slipper den igjen. Bevegelsen den kon-

trollerer, må stoppe. Unngå å slippe joysticken for brått. Sjekk festet til 

gummimansjetten og se etter skader og aldring (riper, porøs overflate 

osv.) Bytt joysticken hvis den er skadd eller slitt. 

 Hold mekanikken til grensebryteren lettbevegelig. 

 Fjern skitt, støvavleiringer, is/snø osv. fra grensebryteren og nærbryte-

ren. 
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 Se etter isolasjonsskader og kontaktrust på kablingen. 

 Rengjør styreinnretninger og apparater hvis nødvendig. 

 MERK Det kan oppstå skader på betjeningselementer, 

magnetventiler, styringsskap, grensebrytere, nær-

brytere osv. Unngå vann i apparatene. 

 Unngå dampstråler eller høytrykksspylere. 

 Ikke bruk kjemiske rensemidler! 

 Ha tetningsproppene på når du renser batteriene. 

 Bruk en myk klut, en svamp eller lignende til 

rengjøringen. 
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9.4.4.25 Batterier 

   !   
ADVARSEL 

Batterisyre er sterkt etsende! Ikke la batterisyre 

komme i kontakt med øynene, hendene, klærne 

eller lakken på kjøretøyet. 

 Ikke la batteriet vippe. Syren kan renne ut av 

lufteåpningene. 

 Bruk hansker og vernebriller. Skyll umiddelbart 

med kaldt vann ved øyekontakt og oppsøk lege 

omgående. 

 Nøytraliser batterisyre på hender eller klær 

umiddelbart med såpeløsning og skyll med 

store mengder vann. Oppsøk lege hvis nødven-

dig. 

 Hvis du svelger batterisyre, må du ha legehjelp 

umiddelbart! 

Under lading oppstår det en høyeksplosiv knall-

gassblanding. 

 Ild, gnister, åpen flamme og røyking er strengt 

forbudt! 

 Unngå å koble ladekabler som står under spen-

ning, fra eller til mens ladingen pågår, ellers kan 

det slå gnister fra batteripolene. 

  

 

 

 

Følg instruksjonene fra batteriprodusenten. 

 

 

 

Gamle batterier og pussefiller må avfallsbehandles på miljø-

vennlig måte. Kast aldri gamle batterier i husholdningsavfallet. 

De skal leveres på et avfallsmottak. På grunn av avfallsbe-

handlingen og behovet for fagkunnskap anbefaler vi at batteri- 

og batterisyreskift gjøres av RUTHMANN-service eller perso-

ner som er godkjent av oss. For eksempel kan det gjøres i 

forbindelse med den regelmessige testingen (sakkyndigkon-

troll). 

Bilbatterier 

 Sjekk batterivæskenivået. 
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 Sjekk ladetilstanden til batteriet. Lad det ved behov (ikke hurtiglading). 

Batterikapasiteten synker med synkende temperatur. Sterkt underkjølte 

batterier har bare en brøkdel av den nominelle ytelsen. Derfor er hyppig 

lading nødvendig om vinteren. 

 Rengjør batteriet hvis nødvendig. Hold batteripolene rene. Smør 

polklemmene lett med et syrefritt og syrebestandig fett (f.eks. vaselin). 

 Følg drifts- og vedlikeholdsveiledningen til batteriprodusenten ved batte-

ribytte. 

Knappcellebatteriene til datastyringen 

 Vi anbefaler å bytte de oppladbare knappcellebatteriene etter 6 år. De 

skal under ingen omstendighet sitte i mer enn 8 år. 
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9.4.4.26 Sikkerhetsinnretninger, funksjon og effektivitet 

Testen skal vise om de elektriske sikkerhetsinnretningene og utkoblings-

funksjonene som er bygd inn i Ruthmann-Steiger TB 290, fungerer riktig. 

 Ta en funksjonssjekk av alle NØDSTOPP-bryterne. Når du bruker en 

NØDSTOPP-bryter, skal den elektriske styringen av bevegelsene til lif-

ten stoppe. Bilmotoren skal stoppe. 

 Sjekk om den elektriske forriglingen mellom styringsenhetene fungerer. 

For eksempel må plattformstyringen ifølge hierarkiet mellom styringsen-

hetene settes ut av kraft når døra til styringsskapet blir åpnet. 

 Sjekk om de elektriske sikkerhetsanordningene fungerer. Alle sensorene 

kan funksjonssjekkes etter sensorlista i sammenheng med verdiene fra 

tekstdisplayet på kontrollpanelet til nødstyringen. Signalene må vises i 

samsvar med den virkelige situasjonen til komponentene. Se også kapit-

let om «Drifts- og informasjonsmeldinger på tekstdisplayet». Signalene 

fra digitale sensorer, f.eks. grensebrytere eller nærbrytere, kan leses av 

direkte som «1» eller «0» under de relevante forkortelsene. De viste sig-

nalverdiene fra analoge sensorer, f.eks. vaierlengdegiveren eller vinkel-

giveren, kan sjekkes ved hjelp av egnede måleverktøy, f.eks. et måle-

bånd eller et kalibrert digitalt vater. 

 

 

Innstillingene skal bare forandres av Ruthmann-service 

eller personer som er godkjent av oss. 

Eksempler: 

 Grensebryter, fremre venstre støttebein har bakkekontakt: Fotplata 

trykkes mot bakken når støttesylinderen trekkes ut, slik at mekanis-

men til grensebryteren slås om og bryteren sender et signal. Tekst-

displayet må vise «1» under koden «VLab». 

 Helningsgiver for bilens helning: Still Ruthmann-Steiger TB 290 vann-

rett (0°). Mål helningen på dreiemekanismen, f.eks. med et kalibrert 

digitalt vater. Tekstdisplayet må vise den samme verdien under for-

kortelsen for bilens helning. 

 Nærbryter (tannteller) og potensiometer for bommens dreiningsvinkel: 

Still Ruthmann-Steiger TB 290 vannrett. Sving bommen i en bestemt 

vinkel. Tekstdisplayet må vise den samme verdien for dreiningsvinke-

len i grader fra tanntelleren som fra potensiometeret. 
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 Vaierlengdegiver for teleskopsylinderen: Forskjellen i utleggslengde 

som måles f.eks. med målebånd, må svare til forskjellen som vises 

på tekstdisplayet. 

 osv. 

 Effektiviteten til lastmomentbegrensningen. Effektiviteten til utkoblingen 

kan testes ved hjelp av rekkeviddekurven i arbeidsdiagrammet. Ta hen-

syn til spesialutstyret på arbeidsplattformen når den skal lastes opp. Be-

stem bomlengdene i samsvar med rekkeviddekurven i arbeidsdiagram-

met. Merk at teleskopsylinderen ikke skal skyves ut maksimalt, siden ut-

koblingen da ikke skyldes begrensningen av lastmomentet men de me-

kaniske begrensningene til hydraulikksylinderen. 

Rådfør deg med Ruthmann-service hvis verdiene ikke stemmer overens. 

På grunn av behovet for fagkunnskap anbefaler vi at testing av funksjonen 

og effektiviteten til sikkerhetsanordningene gjøres av Ruthmann-service el-

ler personer som er godkjent av oss. 
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9.4.4.27 Strømtilførsel arbeidsplattform 

 Rengjør kontakten på bunnrammen og den jordede kontakten på ar-

beidsplattformen hvis nødvendig. Støvavleiringer kan fjernes f.eks. med 

en myk pensel eller med tørr trykkluft. 

 Se etter skader på den jordede kontakten og sjekk om den sitter godt. 

Beskyttelseslokket til den 3-pols CEE-koblingen og beskyttelseshetten til 

lokket må kunne åpnes og lukkes uten feil. Skader på lokket eller huset 

må korrigeres omgående. 

 Se etter skader på hydraulikkoblingene og sjekk om de sitter godt. 

 Sjekk motstanden i skjermingen og isolasjonen til den elektriske led-

ningen inkludert CEE-koblingen og den jordede kontakten. Testen gjø-

res etter DGUV-forskrift 3 «Ulykkesforebyggende forskrift for elektriske 

anlegg og drivmidler» ifølge DIN VDE 0701-0702 «Gjentatt testing av 

elektrisk utstyr». Følg tilsvarende norske forskrifter! Vi anbefaler at må-

lingene gjøres av Ruthmann-service eller personer som er godkjent av 

oss. 

 Trykk på testknappen til jordfeilbryteren. Når du trykker på knappen, skal 

jordfeilbryteren utløses med en gang. Dette viser at bryteren fungerer 

korrekt mekanisk. Hvis jordfeilbryteren ikke løses ut, må årsaken fast-

slås og korrigeres. 

Vi anbefaler at motstandsmåling i skjerming og isolasjon og eventuelt nød-

vendige reparasjoner på strømtilførselen til arbeidsplattformen gjøres av 

Ruthmann-service eller personer som er godkjent av oss. 
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9.5 Reparasjon 

Hvis det skal foretas mer omfattende reparasjoner, må liften rengjøres. 

På grunn av avfallsbehandlingen og den nødvendige fagkunnskapen anbe-

faler vi at reparasjoner gjøres av Ruthmann-service eller personer som er 

godkjent av oss. 

Etter vesentlige reparasjoner på bærende deler som virker inn på stabilite-

ten, styrken eller driftsmåten til liften, må den gjennomgå en ekstraordinær 

sjekk før den tas i bruk igjen. 

9.5.1 Reparasjon av maling- og lakkskader 

   !   
ADVARSEL 

Lakk kan avgi løsemidler! 

 All etterlakkering skal følge lokale sikkerhets-

forskrifter. 

Overopphetede spraybokser kan eksplodere! 

 Ikke oppbevar spraybokser i bilen. 

 Beskytt spraybokser mot varme og direkte sol-

skinn. 

  

Små lakkskader, som riper, skrammer eller steinsprut, skal dekkes med 

lakk (lakkstift eller sprayboks) straks, før det danner seg rust. Hvis deler er 

stedvis rustne, må de renses grundig og fullstendig for rust og så omlakke-

res fagmessig. 

Meld fra til Ruthmann-service hvis det er rust på bærende deler. 

 

 

 

Lakkrester må avfallsbehandles miljøvennlig. 
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9.5.2 Bytte av komponenter 

   !   
ADVARSEL 

Utilsiktede bevegelser av delene kan føre til per-

sonskader. 

 Reparasjonsarbeid skal utføres med motoren og 

tenningen slått av. 

 Sikre bilen så den ikke kan begynne å rulle! 

 Sett på håndbremsen. 

 Legg kiler under hjulene. 

 Oppstående deler av liften må sikres mot utilsik-

tede bevegelser. 

 Bommen må f.eks. støttes opp eller befinne 

seg i transportleiet. 

Sprut av hydraulikkvæske kan føre til personska-

der! Deler av hydraulikksystemet står under høyt 

trykk. 

 Hydraulikksystemet må ikke stå under trykk hvis 

det skal gjøres arbeid på deler av det. 

 Bruk vernehansker og vernebriller. 

  

 Etter delebytte må delene skrus sammen igjen med skruer av samme 

størrelse og kvalitet som de opprinnelige. Tiltrekkingsmomenter for 

skruene finnes i punkt 9.2. 

 Festeskruene skal ikke smøres med MoS₂ -holdige smøremidler under 

monteringen. 

 Festeskruer med flZn-480h-L-sjikt skal ikke ha ytterligere smøring. Det 

påførte smøremidlet, f.eks. Geomet 321A+VL, Dacromet 320A+V, sør-

ger for gode smøreegenskaper under monteringen. Sinklamellovertrek-

ket (flZn) har rustbestandighet (rødrust) opp til 480 timer.  

 Skruer med mikroinnkapslet lim og selvfestende muttere må byttes etter 

hver demontering. 

 Alle anleggsflater må være jevne og frie for farge, syre, skitt eller rust. 

 Skruefester som har vært sikret med Loctite, må sikres med Loctite 

igjen. Les sikkerhetsdatabladet for Loctite før du skal arbeide med det. 
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10 Ekstrautstyr 

10.1 Programmerbar utleggsbegrensning 

Med den programmerbare utleggsbegrensningen er det mulig å begrense 

hvor langt teleskopbommen skal legges ut. Den innstilte utleggsbegrens-

ningen (høyeste oppnåelige arbeidshøyde for øyeblikket) kan avleses og 

programmeres på tekstdisplayet på betjeningsfeltet i styringsskapet på lift-

fundamentet. Det er mulig å stille inn maksimalhøyden for arbeidsplattfor-

men med følgende verdier: 

 minste maksimalhøyde ca. 11 m 

 største maksimalhøyde ca. 29 m 

 trinn ca. 1 m 

 største maksimalhøyde ca. 28,6 m 

Programmeringen av den ønskede utleggsbegrensningen gjøres som føl-

ger: 

 Tekstdisplay Handling på betjeningsfeltet 

  Angi passord 

  Trykk på funksjonstasten NESTE DISPLAY for å 

bla til det aktuelle skjermbildet på tekstdisplayet. 

 Telebegrenzung in m 

mit Sond. einstellen 

«gjeldende høyeste oppnåeli-

ge arbeidshøyde i meter» 

Trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON. 

Med hvert trykk på funksjonstasten 

SPESIALFUNKSJON øker den viste verdien med 

den ovennevnte trinnverdien. Hvis dette får høyden 

opp i maksimalverdien, går displayet ved neste 

trykk på funksjonstasten SPESIALFUNKSJON 

tilbake til den minste innstillbare maksimalhøyden. 

  Fortsett med funksjonstasten NESTE DISPLAY 

eller FORRIGE DISPLAY. 

Verdien som er innstilt, blir liggende i minnet, også når tenningen blir slått 

av, til en ny verdi blir programmert inn. Etter programmeringen er det hen-

siktsmessig å slå av tenningen én gang, slik at den passordbegrensede til-

gangen til den ovennevnte  siden går ut. 
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10.2 Underlagsplate med utfresning 

Underlagsplata består av plast. Undersiden er gummiert. Dette reduserer 

skader på underlaget og øker sklisikkerheten. Utfresningen på oversiden av 

underlagsplata er et ekstra sikkerhetstiltak for å hindre at liften sklir av. Gri-

pehull på underlagsplata gjør det enklere å håndtere den. 

 Ta også hensyn til variasjoner i egenskapene til underlaget når du bru-

ker underlagsplater, f.eks. på grunn av værforhold, som snø og is om 

vinteren eller fuktighet i regnvær og/eller tåke. Slike forhold kan minske 

sklisikkerheten. 

 Merk deg de allmenne spesifikasjonene for tillatt flatetrykk. Vær opp-

merksom på at det tillatte flatetrykket kan endre seg f.eks. på grunn av 

værforholdene. Belastningen på grunnen må være vesentlig mindre enn 

det tillatte flatetrykket på grunnen ( punkt 5.3.2.4.1). Når det tillate fla-

tetrykket er for lavt, må trykket fordeles på et større areal med egnede 

midler (underlagsplater eller underlagsplanker). - Fare for velt! - 

 Underlagsplatene må være uskadde og frie for is, olje, fett og andre 

smøremidler. 

 Det skal ikke stables flere slike underlagsplater oppå hverandre under 

fotplatene! 

 Sørg alltid for at fotplata befinner seg innenfor utfresningen når liften stil-

les opp. 

 Underlagsplata må ikke kunne presses ensidig ned i bakken på grunn av 

punktvis overskridelse av tillatt flatetrykk. Det kan føre til at underlags-

plata bøyer seg så mye at støttebeinet glir av eller utsettes for skader. 

- Fare for velt! - 

 Som før er betjeningspersonalet ansvarlig for sikker oppstilling av lif-

ten. Underlagsplatene skal ikke være noen unnskyldning for å slappe av 

på sikkerheten. 

 Hvis nødvendig bør liften sikres mot sklifare med andre egnede virke-

midler. 
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10.2.1 Tekniske spesifikasjoner 

 Underlagsplate  Artikkelnr. 0.652.000.101 

 Type: Underlagsplate av plast med 
– utfresning 
– håndgrep 
– sklisikker, gummiert under-

side 

 ID-kode 101 

 Materiale TPE / HMW PE 500 

 Form kvadratisk, rett 

 Mål ca. 400 x 400 x 40 mm 

 Utfresning ca. Ø 290 x 12 mm 

 Vekt ca. 5,0 kg 

 Reduksjon av det maksimale flatetrykket 
*1 under underlagsplatene på (vannrett 
oppstilling, ensartet trykk mot underlaget) 

venstre side foran:22 N/cm2 
høyre side foran: 22 N/cm2 
venstre side bak: 17 N/cm2 
høyre side bak: 17 N/cm2 

* Det angitte flatetrykket gjelder bruk av underlagsplater, artikkelnr. 

0.652.000.101 til Ruthmann-Steiger TB 290, produksjonsnr. 30530, og er 

ikke allmenngyldig. 

10.2.2 Håndtering 

Legg underlagsplatene med utfresningen opp og mest mulig av arealet i 

kontakt med bakken. Plasser utfresningen slik at fotplata blir liggende mest 

mulig midt i den etter oppstillingen. Fotplata må uansett befinne seg innen-

for utfresningen. Vær oppmerksom på at fotplata kan forskyve seg på un-

derlagsplata under oppstillingen. 

10.2.3 Rengjøring og vedlikehold 

Underlagsplatene skal rengjøres med egnede løsemiddelfrie rense- og 

pleiemidler. Bytt ut skadde underlagsplater. 
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11 Hydraulikkskjema 

 Hydraulikkskjema TB 290 

 Dokumentnr.: 0.550.163.000  
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12 Elektrisk dokumentasjon 

 Kretsdiagram for Ruthmann-Steiger TB 290 

 Dokumentnr.: 0.850.368.000 

 Grensesnitt for bilen MB Sprinter 

 Dokumentnr.: 0.850.700.003  
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13 Reservedeler 
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14 Vedlegg 

14.1 Arbeidsområder 

 Arbeidsområde «TB 290 MB Sprinter» 

 Dokumentnr.: 0.928.480.000 blad 1 til 4  
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14.2 Sikkerhetsdatablader for smøremidlene vi har brukt i 
fabrikken 

  Smøremiddel Sikkerhetsdata-

blad nr. 
Dato 

 Mat.-nr. 1 Handelsnavn 

  911160 ARAL 

Aralub HLP 2 

456.144 12.08.2013 

  911161 ARAL 

Langtidsfett H 

456.147 15.10.2013. 

  911410 MANKE 

Voler Compound 

2000 E 

- 15.10.2012 

  790100 PFEIFER 

Drako 

Drako-Sol 

- 07.08.2015 

  911412 KLÜBER 

Lubrication 

Structovis BHD 

- 02.10.2014 

  911163 ARAL 

girolje 

EP 85W-90 

456.219 23.01.2014 

  911108 AVIA 

Avilub Fluid 

HLPD 22 ZH 

- 02.11.2015 

1 Ruthmann-materialnr. 

 

 

 

Oppdateringstjenestene våre omfatter ikke de vedlagte sik-

kerhetsdatabladene. 
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