
M.A.R.S. VOERTUIGEN

WERKING IN DE PRAKTIJK

De werking van de M.A.R.S. voertuigen is gebaseerd op hydraulische en mechanische systemen waarmee volautomatisch 
de andreasmat en de skid(s) worden geplaatst. In eerste instantie werden deze systemen los toegepast, waar ze nu 
gecombineerd zijn:

Andreasmat
De drie losse andreasstrips zijn vervangen door één andreasmat van 220 x 65 cm, waarin de strips middels twee gele 
stroken met reflectoren zijn geïntegreerd. Deze matten worden volautomatisch door de bestuurder, vanuit de cabine, op 
een rijstrook geplaatst.

Skid
Dit is een stalen afzetframe waarop een actieframe met verdrijvingspijl is bevestigd. Deze is bevestigd achter op het 
voertuig. Op locatie wordt deze vanuit de cabine losgekoppeld en op de weg geplaatst. Op de M.A.R.S. II & M.A.R.S. III is 
de skid ook uitgerust met een botskussen.

 
M.A.R.S. I

Met de M.A.R.S. I kan, door één persoon, volautomatisch twee actieskids en twee andreasmatten op de weg worden 
geplaatst. Met behulp van een tweede monteur kan er ook, vanaf de bak, worden gekegeld.
De accu’s van de skid worden bij de M.A.R.S. I opgeladen door zonnecellen, welke zich boven op de skid bevinden. 
Bij een beperking van zonlicht door sneeuwval of plaatsing onder een viaduct, kunnen de accu’s vooraf worden 
opgeladen via het reguliere stroomnet. De skid wordt, vanuit de cabine, automatisch op het wegdek geplaatst. 
Het plaatsen en optillen van de tweede skid gebeurt met een heftafel. Dit is een soort tafelblad waaronder zich een 

M.A.R.S. voertuigen zijn innovatieve voertuigen die ontworpen zijn om op een veilige manier een wegafzetting te 
plaatsen zonder dat het voertuig verlaten hoeft te worden. M.A.R.S. staat voor Mobile Automatic Roadblock System en 
TSNED heeft inmiddels de beschikking over drie typen M.A.R.S. voertuigen, elk met zijn eigen specifieke eigenschappen.



hydraulische cilinder bevindt. Met dit systeem wordt de tweede skid opgetild en naar de achterkant van de vrachtauto 
getransporteerd. Bij de achterkant aangekomen schuiven de achterlichten naar binnen toe, zodat er voldoende ruimte 
ontstaat om de N-vormige skid te laten zakken. De heftafel zakt nu naar beneden totdat ook de tweede skid op de weg 
staat. De vrachtwagen kan nu wegrijden. Om een extra rit uit te sparen, heeft de M.A.R.S. I ook een trekhaak waarmee 
een extra actiewagen of tekstwagen kan worden meegenomen.
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