
STEIGER® T 370

Arbeitsbühnenbelastung bis 500 kg
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Aby uzyskać więcej informacji odwiedź: www.ruthmann.de/t370en

RUTHMANNSTEIGER® T 370 – 
Spróbuj doświadczyć nowych  
możliwości ruchu 

 Wysokość robocza: 37,00 m
 Wysięg boczny: 30,00 m
 Standardowe, dwuosiowe podwozie ≥ 18t DMC
 Długość całkowita pojazdu 8,80 m
 Możliwość pracy za obiektami dzięki ruchomemu 

ramieniu końcowemu jib (RÜSSEL®)
 Udźwig kosza roboczego: 500 kg
 Możliwość pracy poniżej poziomu ustawienia kół
 Dostęp do kosza może odbywać się z poziomu ziemi 
 Automatyczne rozkładanie i składanie podnośnika 

poprzez naciśnięcie jednego przycisku
 Aluminiowy hydraulicznie kosz roboczy posiada 

dwa wejścia
 Łatwy w utrzymaniu wysięgnik
 Zmienny rozstaw podpór
 System informacyjny i diagnostyczny w dużym 

graficznym wyświetlaczem umiejscowiony w koszu 
roboczym i na drugim panelu sterującym

 i wiele innych innowacyjnych funkcji



STEIGER® T 370

xx,xxx t

37,00 m 1°

35,00 m 18.000 kg

30,00 m* 500°

2,30 x 0,90 m
3,60 x 0,90 m 180°

500 kg 180°

3,80 m 4,50 m

8,80 m 12,10 m

3,70 m

Platformy dostępowe montowane 
na ciężarówkach z osiągami 
znacznie ponad 30 metrów 
muszą obecnie spełniać wysokie 
wymagania jakościowe.
Kompaktowe rozmiary w czasie 
jazdy, lekkie i nowoczesne 
podwozie o optymalnej zwro
tności, zmienne rozstawy podpór, 
maksymalne obciążenie kosz 
dla kilku osób z narzędziami, 
nowoczesna technologia stero
wania itp. ...

Wiele platform montowanych 
na ciężarówkach w tej klasie 
wykonuje tego rodzaju prace przy 
pomocy wielokrotnych teleskopów 
i ramienia z koszem, co daje, 
biorąc pod uwagę zasięg,dobre 
wyniki. Jednak zapewniają one 
jedynie ograniczoną zwrotność 
systemu wysięgnika.

Nasz nowy podnośnik 
RUTHMANNSTEIGER® T 370 
został opracowany specjalnie 
według potrzeb naszych 
klientów. Konstrukcja jego 
dolnego i górnego wysięgnika 
teleskopowego, obejmująca 
również ruchome ramię z koszem 
(Rüssel®) dodatkowo daje mu
maksymalną zwrotność.

Przy całkowitej długości 
podnośnika T 370 wynoszącej tylko 
8,80 m, możliwości montowania na 
zwykłym podwoziu 18 ton, w pełni 
różnorodnych pozycjach podpór i 
przy hydraulicznoteleskopowym 

koszu o szerokości do 3,60 m, 
to cechy te nie pozostają bez 
odpowiedzi. Osiągając wysokość 
roboczą równą 37 metrów i zasięg 
boczny 30 metrów, podnośnik 
T 370 ma najlepsze wyniki 
wydajności.

Kosz roboczy może być również 
załadowywany z poziomu ziemi.

Pulpit sterowniczy wewnątrz 
kosza roboczego, z dużym 
wyświetlaczem graficznym 
dla pokazywania informacji i 
wartości diagnostycznych różnych 
kątów zasięgu – w zależności 
od rodzaju pozycjonowania – 
dopełnia całości zalet podnośnika 
RUTHMANNSTEIGER® T 370.

Udźwig kosza roboczego 
wynoszący 500 kg pozwala 
wykorzystać podnośnik T 
370 do prac montażowych i 
konserwacyjnych również w 
większych obiektach.

Również w tej klasie możesz 
polegać na dobrze znanych 
i sprawdzonych funkcjach 
standard owych: przy pomocy 
automatycznego systemu 
podparcia możesz ustawić 
maszynę w pozycji roboczej w 
minimalnym czasie, a szybkie 
zakończenie pracy zapewnia 
automatyczny powrót do pozycji 
transportowej, różnorodne 
sposoby podparcia dają we 
wszystkich miejscach pracy 

bezpieczne i elastyczne usta
wienie, natomiast wykor zystując 
ruchy wysięgnika łamanego w 4 
miejscach możesz skierować się 
bezpośrednio w żądane miejsce.

Ogromny skok podpór 
stabilizujących, podobnie jak 
dopuszczalne nachylenie terenu 
do 1° umożliwia umieszczenie 
podnośnika T 370 nawet przy 
ekstremalnych spadkach i w 
ekstremalnych warunkach pracy.
Pasujące do podnośnika, 

podwozie ciężarówki 18tonowej, 
o rozstawie osi od 4,8 metra, 
pozwala również używać go w 
dużych miastach.

Skontaktuj się z nami telefonicznie, 
faksem lub za pośrednictwem 
poczty email. Chętnie udzielimy 
dalszych informacji o dostępnej 
ofercie sprawdzonych modeli 
podnośników STEIGER®, a także 
zaprezentujemy korzyści i cechy 
naszego produktu!

RUTHMANNSTEIGER® T 370

Wysokość 
robocza

Dopuszczalne 
nachylenie

Wysokość 
podnoszenia

Dopuszczalna 
masa całkowita od

Zasięg Zakres obrotu

Rozmiar
 kosza 

Kąt obrotu 
wysięgnika  
RÜSSEL®

Obciążenie  
kosza  

Kąt obrotu  
ramienia górnego

Wysokość 
całkowita

Rozstaw osi  
podwozia

Długość  
całkowita

Przedłużenie  
teleskopowe

Przedłużenie  
teleskopowe dolnego  
/ górnego ramienia

*  w zależności od ciężaru, kąta obrotu i wyposażenia

RUTHMANN GmbH & Co. KG
P.O. Box 1263  48705 GescherHochmoor  GERMANY  
Fon: +49 28 63 2040  Fax: +49 28 63 204212 
Internet: www.ruthmann.de  EMail: export@ruthmann.de

Wszystkie wymiary i ciężary są przybliżone. Dotyczą one standardowej wersji z podsta
wowym wyposażeniem. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji 
technicznej. STEIGER®, GELENKSTEIGER®, RÜSSEL®, FLEXILOADER® i CARGO-
LOADER® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy RUTHMANN GmbH & Co. KG

w
aż

na
 o

d:
 0

8/
20

10
 P

ro
du

kt
da

te
nb

la
tt

_T
37

0.
in

dd


