Werkruimte

Benodigde werkruimte en afmetingen 120/170pk zelfrijdende zaagmachines
1.a. 	Minimaal 3 m verharde werkvloer in de lengterichting van
de zaagsnede.
	Obstakels (trottoirband, talud, etc.) aan het einde van de
zaagsnede mogen maximaal 10 cm hoog zijn.

De weg opgebroken of gefreesd vóór het zagen?
Voor een paar meter zaagwerk zaagblad wisselen
van rechts naar links!

4.	Minimaal 1,5 m verharde werkvloer evenwijdig naast de
zaaglijn.
	Bij voorkeur aan weerszijden, evenwijdig aan de zaagsnede om te kunnen manoeuvreren.
	Als er aan één kant van de zaagsnede al is uitgebroken of
gefreesd, moet het zaagblad omgebouwd worden naar de
andere kant van de machine. Dit betekent de nodige tijd
én kosten extra.

	De machine zaagt van de zijkant van de weg ±1,5 m naar
het midden, draait om en zaagt vanaf de andere kant
weer ±1,5 m naar het midden (in de eerste zaagsnede).

Maximaal 10 cm hoge obstakels
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5.	Een puinbaan is niet berijdbaar met de zaagmachine door
de kleine wielen met een puntbelasting van 1500 kg.
6.	Het is mogelijk tot op 12 cm evenwijdig aan een obstakel
(muur, geleiderail, barrier, etc.) te zagen.
Mits 1,5 m werkruimte naast de zaagsnede.

Hoe ver omrijden om aan de andere kant te komen?

Obstakels hoger dan 10 cm

2,5 m

minimaal 5 m
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1.b. 	Minimaal 5 m verharde werkvloer in de lengterichting van
de zaagsnede.
Obstakels (trottoir, talud, muur, etc.) aan het einde van de
zaagsnede mogen dan hoger dan 10 cm zijn.
	De machine zaagt van de zijkant van de weg ±2,5 m naar
het midden, draait om en zaagt vanaf de andere kant
weer ±2,5 m naar het midden (in de eerste zaagsnede).
	Dus van muur tot muur zagen in een ruimte van 5 m is
mogelijk.

2.

Binnen zagen in afgesloten ruimten, met TIER 4 (ad-blue),
superschone verbrandingsmotoren.

Benodigde werkruimte en afmetingen en afmetingen 480pk ZAAGTRUCK
3.

1.

Rijrichting <—>

2.

Zaagbladen rechts naast de auto

3.

Benodigde werkruimte naast de zaagsnede 2,75 m

4.

Evenwijdig aan een obstakel zagen tot op 12 cm.

Afmetingen en gewicht zaagmachine:
• 2,25 m hoog

• ± 3 m lang
barrier, muur

of boom

• 1,36 m breed
(zaagblad tot buitenste
wiel 1,02 cm)
12 cm minimaal

• 	± 3.000 kg puntbelasting
verdeeld over 3 wielen

