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Gelieve deze documenten steeds terug te bezorgen 

 

Handleiding hoogwerker op 

aanhangwagen 
Inhoud 

 Woordje vooraf 

 Hoe gaat u stap voor stap te werk? 

 Wat als 

 

Woordje vooraf 

Beste gebruiker, 

Deze handleiding is opgesteld zodanig dat u gemakkelijk de hoogwerker kunt gebruiken 

zonder te beschadigen. Wij raden u daarom ook ten sterkste aan dat u deze handleiding 

nauwgezet volgt.  

Stap voor stap wordt alles uitgelegd aan de hand van een stappenplan, bijgestaan door 

foto’s. Indien u het toch nodig acht om van deze stappen af te wijken, staat u zelf in voor de 

gevolgen. 

Mocht u toch nog problemen tegenkomen die u niet opgelost krijgt met deze handleiding, 

kan u ons steeds contacteren en helpen wij u graag verder. 

 

Veel succes met uw project 

 

 

Het Bestrentteam 
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Hoe gaat u stap voor stap te werk? 

Startopstelling 

Dit is de basisopstelling vooraleer u het toestel gaat 

gebruiken.  

Het toestel staat  in deze fase opgeborgen. Dit is om 

het transport van het toestel te vergemakkelijken. 

 

 

 

Stap 1: De aanhangwagen afkoppelen  

Dit doet u zoals eender welke aanhangwagen: Draai het steunwiel van de hoogwerker verder 

naar beneden. Op deze manier komt de hoogwerker automatisch hoger dan de trekhaak en 

kan je hem er makkelijk afnemen. Koppel vervolgens de hoogwerker af van de auto. 

Helemaal achteraan op de kooi is ook een baar met lichten gemonteerd. Vergeet deze ook 

niet af te koppelen en opzij te leggen. 

Stap 2: De tandbeugel losmaken 

 

De hoogwerker is vergrendeld tegen het op en 

neer wippen tijdens het transport via een 

tandbeugel die zich aan de linkse zij-achterkant 

bevindt (A). U moet deze ontgrendelen alvorens 

andere acties te ondernemen. Vergeet deze ook 

niet terug vast te koppelen bij het opbergen.  

 

 

 

Stap 3: Het aansluiten van het vermogen 

 
Aan de linkse zij-achterkant bevindt zich eveneens een stekker 

waaraan je het meegegeven stopcontact kan aansluiten en via 

een verlengkabel op het elektrisch net kan aansluiten. 

A 
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Stap 4: Het uitzetten van de steunvoeten   

 

 

Net buiten de kooi aan de achterkant van de hoogtewerker 

bevindt zich een bedieningspaneel. Steek de sleutel in het 

contact en zet deze in de stand “steunvoeten” (A). Zorg 

ervoor dat de rode knop uitgedrukt is door er lichtjes mee te 

draaien. (B) 

 

 

 

 

 

 

 In de kooi bevindt zich ook een bedieningspaneel; druk 

ook hier de rode knop uit. Draai nu de zwarte knop naar 

de positie “start” (D) Ga vervolgens naar de rechtse kant 

van de hoogwerker. Hier bevindt zich het 

bedieningspaneel van de steunvoeten. 

 

 

 

 

  

 

Er bevinden zich 4 zwarte hendels. Dit is er 1 per 

voetsteun. De hendels zijn genummerd van 1 tot 4. Deze 

nummers bevinden zich ook op de voetsteunen zelf. Via 

deze hendels kunnen de voetsteunen uitgeschoven 

worden. Let op: je moet eerst de voorste steunvoeten 

plaatsen (nummer 3 en 4) alvorens de achterste 

steunvoeten (1 en 2) uit te schuiven. Het rode lichtje 

naast de hendels brandt tijdens het uitschuiven en zal 

pas uitgaan zodra alle vier de steunvoeten zijn 

uitgeschoven. Zet de steunvoeten zover uit dat de wielen hierbij tot 10cm van de grond 

komen. Aan het bedieningspaneel bevindt zich tevens een waterpasser. Vergewis u ervan 

dat de hoogwerker waterpas staat en dat de steunvoeten voldoende steun hebben. 

 

 

A 

B 

D 

C 
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Stap 5: Werken met de hoogwerker 

 

Draai de sleutel op stand “hoogwerker” Nu activeert u het 

bedieningspaneel in de kooi.(A) 

 

 

 

 

 

Via de 4 zwarte hendels in de kooi kan je de 

hoogwerker bedienen. Je dient wel steeds de rode 

knop mee i n te duwen  tijdens de bediening. (B) De 

blauwe en gele knop dienen om de kooi te kantelen. De 

noodstop bevindt zich hier ook. Deze dient u enkel in te 

drukken in nood of als er iets dreigt mis te lopen. 

 

 

Stap 6: Tijdelijk stoppen met werken met de hoogwerker 

Plooi de hoogwerker steeds helemaal terug samen. Zet de sleutel op stop en neem dan de 

sleutel uit het contact. Ontkoppel de elektrische aansluiting. 

 

Stap 7: Defintief  stoppen met werken met de hoogwerker 

U gaat gewoon in omgekeerde volgorde te werk. Let goed op: de volgorde van de poten die 

u wegneemt (eerst 1 en 2, dan 3 en 4),de noodstop indrukken, de tandbeugel terug 

bevestigen en alle meegeleverde bedrading terug meebrengen. 

 

A 

B 


