
Korte handleiding hoogwerker HR21 

Transport 

 Het transportmiddel dient geschikt te zijn voor het te vervoeren toestel.  

 De machine mag niet buiten de laadvloer komen en het laadvermogen dient min.6.7 T te zijn. 

 Het toestel moet voldoende vastgemaakt worden, met kettingspanners, conform de algemene 
regels betreffende de lastzekering op voertuigen. 

 

Veiligheidsvoorzieningen  

 Gelieve rekening te houden met bovenstaande waarschuwingsiconen, teneinde het toestel op 
een veilige manier te gebruiken. Let vooral op voor bovengrondse elektriciteitsleidingen. 

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 
gevarenzone rond het toestel. Toestel te gebruiken tot max windkracht 6 (45km/u). 

 Laat de machine nooit achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil. 

 Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 

 Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende 
afkoelen alvorens deze aan te raken. 

 Controleer de draagkracht van de ondergrond en houdt rekening met de mogelijke 
aanwezigheid van ondergrondse putten en rioleringsbuizen, die niet zichtbaar zijn  aan het 
oppervlak! Gebruik, waar mogelijk, rijplaten of gebruik bij twijfel een toestel met minimale 
bodemdruk (spinhoogwerker op rupsen) 

Dagelijks nazicht  voor het werken 

 Controleer oliepeil motor en vul desnoods bij met olie 15W40. 

 Vul brandstoftank met diesel (EN590). 

 Controleer het peil van de hydraulische olie. 

 Voer een korte werkingstest uit (bewegingen, rijden en remmen). 

 Nazicht op algemene beschadigingen. 
 
Bedieningselementen:  Grondbediening 
 
 
Noodstop 
Startschakelaar 
(Gloeien-0-Start) 

Indicatielamp overbelasting 
Groene krachtschakelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bediening vanuit de kooi 
 

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Joystick :  links en rechts sturen van de wielen                       Vooruit en achteruit rijden 
 
Voetpedaal : Heeft dezelfde functie als de groene krachtschakelaar op de bedieningsconsole. 

Starten 

 Draai de contactsleutel op de grondbediening naar de stand “grondbediening”. 

 Zorg ervoor dat de noodstoppen uitgetrokken zijn, zowel op de grond- als de kooibediening. 

 Verplaats de startschakelaar gedurende 5 a 10 seconden naar “voorgloeien”. 

 Start de motor door de motorstartschakelaar rechtsom te verdraaien en laat de schakelaar los 
wanneer de motor aanslaat. 

 De motor kan achteraf ook gestart en stilgelegd worden vanuit de kooi. 
 

Werken 

 Zorg dat de brandstoftank gevuld is (Diesel EN590) alvorens de werken aan te vatten. 

 Om enige beweging te kunnen doen moet de groene krachtschakelaar of de voetpedaal in de 
kooi steeds ingedrukt zijn. 

 Selecteer de gewenste beweging van de arm of de kooi d.m.v. de bedieningshendels. 

 Rijden kan gebeuren door de joystick  voor- of achterwaarts te bewegen. 

 Het sturen van de wielen kan d.m.v. de drukknoppen bovenop de joystick. 



Stopzetten  

 

 Parkeer de machine steeds op een vlakke en stevige ondergrond. 

 Schuif de telescoop in en laat deze zakken naar de transportstand. 

 Draai het contactslot naar de stand “uit” en verwijder de sleutel. 
 
Beveiliging van de gebruiker in de kooi 
 

 De kooi heeft een detectie die de machine zal stilleggen, als de gebruiker gekneld wordt 
tussen de console en het plafond, of gevallen is. 

 De groene knop zal één keer oplichten en als er na 15sec geen reset is gebeurd, zal er een 
alarmsignaal te horen zijn en gaat er een blauw flitslicht in werking aan de onderzijde van de 
kooi. 

 Is de persoon in de kooi bewusteloos, dan kan men de kooi laten zakken met de nooddaling. 

 Kan de persoon in de kooi verder werken, dan dient er eerst een reset te gebeuren: 
 

 Haal de belasting van de console weg. 
 Controleer of alle bedieningen in de neutrale stand staan. 
 Haal de voet van de voetschakelaar even af en druk hem opnieuw in. 
 De voetschakelaar is nu ingeschakeld en het toestel kan opnieuw bediend worden. 

 

Nooddaling 

 Druk op de rode noodstop om alle functies uit te schakelen.  

 Als de machine volledig zou uitvallen, kan men de giek nog bedienen 
met de handpomp.(deze bevindt zich onder de kap, aan de kant van de 
grondbediening) 

 Pomp met de gepaste hendel en selecteer terwijl de gewenste 
beweging.(zie foto) 

 De rechtse noodpomp kan gebruikt worden om het toestel in beperkte 
mate te verrijden. 
 
 
 

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


