
TEKSTWAGENS

AMBERKLEURIGE TEKSTWAGENS

Deze tekstwagens zijn er in drie varianten, waarvan de eerste ons zogenoemde ‘mobiele informatie paneel’ met drie 

tekstregels is. De tweede variant is de ‘Lift and Rotate’ tekstwagen met vijf tekstregels. Beide varianten zijn van het merk 

Solartech. Beide typen tekstwagens bestaan uit een enkelassige aanhangwagen met daarop voeding-/schakelkasten, 

het tekstpaneel, zonnepanelen en een actieraam gemonteerd. De aanhanger is voorzien van onafhankelijk te bedienen 

steunpoten, waardoor deze altijd stabiel en op de juiste manier te plaatsen zijn. Het tekstpaneel van de ‘Lift and Rotate’  

varianten is geplaatst op een elektrisch beweegbare mast en is 360 graden draaibaar, zodat er te allen tijde een goede 

zichthoek wordt gerealiseerd. Doordat we tekstwagens met verschillende schermformaten hebben, spelen wij goed in 

op de vraag uit de markt. De derde amberkleurige variant is onze vijf regelige hydraulische tekstwagen. De tekstwagen 

heeft hydraulisch bedienbare steunpoten en ook het tekstpaneel wordt op deze wijze bediend. Deze tekstwagen is op 

een aanhanger met dubbele as gebouwd, heeft een volledig omkaderd actieraam, werkt op zonne-energie en is vanuit 

het trekkende voertuig te bedienen via een 10-polige stekker. Deze actiewagen is ook als Chevronwagen/Pijlwagen 

inzetbaar.

FULL COLOR KOPPELBARE TEKSTWAGEN

Voorafgaand aan het afsluiten van een rijbaan in twee richtingen, wordt vaak aan beide zijden een tekstwagen geplaatst, 

met daarop de aankondiging van de afsluiting. Met de koppelbare tekstwagen heeft TSNED hiervoor een duurzame en 

effi ciënte oplossing. Het onderstel van deze tekstwagen is zo ontworpen dat het mogelijk is om twee wagens in elkaar 
te schuiven. De voorste tekstwagen tilt de achterste op, waardoor deze de lading van de voorste wordt. Op deze manier 

kunnen twee tekstwagens tegelijkertijd worden vervoerd. Dit betekent dus minder transportkosten en minder 

CO2 uitstoot. 

Tegenwoordig informeren wegbeheerders de weggebruiker vaker en beter over komende werkzaamheden en 

evenementen. Naast de vertrouwde methoden via kranten en websites is de tekstwagen steeds populairder als 

communicatiemiddel met de weggebruiker. Tekstwagens zijn mobiele informatiepanelen die bevestigd zijn op een 

aanhanger. Tekstwagens worden gebruikt tijdens wegwerkzaamheden, evenementen en calamiteiten om verkeer te 

waarschuwen en rijgedrag en/of routekeuze te beïnvloeden. Ook winkelketens, overheden en de politie zet tekstwagens 

steeds frequenter in om te informeren. De tekstwagens van Traffi c Service Nederland zijn onder te verdelen in 
verschillende klassen.



De tekstwagens zelf zijn uitgerust met een full color display bestaande uit 80x80 RGB-leds, waarmee het mogelijk is om 

16 miljoen kleuren te maken. Het is mogelijk om 5 regels tekst met een maximum van 10 karakters te tonen. 

De lichtsterkte van de LED’s past zich aan de weersomstandigheden en het licht en donker aan, waardoor de tekst altijd 

duidelijk leesbaar blijft.

FULL COLOR MOBIELE INFORMATIEZUIL (M.I .Z.)

We hebben ook ditzelfde type tekstwagen met een dubbel, boven elkaar geplaatst, full color display in ons assortiment. 

Deze Mobiele Informatie Zuil (M.I.Z.) is voornamelijk bedoeld om bezoekers te informeren tijdens evenementen. 

Deze M.I.Z. kan meer tekst gelijktijdig tonen of tekst combineren met afbeeldingen en sponsorlogo’s. 

Het energieverbruik van ons full color display is dermate laag dat deze door het gebruik van zonnepanelen volledig 

CO2-neutraal kan opereren, wat past binnen het MVO-beleid van Traffic Service Nederland. Traffic Service Nederland 
heeft naast deze koppelbare full color tekstwagens ook nog een niet koppelbare full color variant met een groter 

scherm van 224 x 160 cm. Dit scherm, waar vijf regels van 14 karakters op te tonen zijn, is mede door zijn heldere 

kleuren en grotere scherm ideaal voor visueel georiënteerde uitingen zoals sponsor(logo’s). Deze wagen is een echte 
blikvanger voor evenementen, beurzen en open dagen.

 

ZONNE-ENERGIE

Al onze tekstwagens worden gevoed middels zonnepanelen. 

Doordat de hoeveelheid zonnecellen afgestemd is op de 

energiebehoefte van de tekstwagen is deze zeer lang 

stand-alone inzetbaar.

Doordat de tekstwagens op zonne-energie werken:

- Zijn ze milieuvriendelijk;

- Is er geen geluidsoverlast van een aggregaat;

- Is er geen CO2-uitstoot;

- Is er geen gebruik van fossiele brandstoffen nodig.

ZELF AANSTUREN EN MONITOREN VIA TRAFFIC SERVICE TRACK

De opdrachtgevers van Traffic Service Nederland kunnen zelf de gehuurde tekstwagens aansturen via 
www.trafficservicetrack.nl en het overige materieel monitoren. Dit online Track & Trace programma, dat TSNED in eigen 
beheer heeft ontwikkeld, is eenvoudig met behulp van een computer, smartphone of tablet aan te sturen. U kunt overal 

ter wereld met uw persoonlijke code inloggen om de beschikbaar gestelde tekstwagen aan te sturen. 

Verschillende verkeerscentrales, klanten en opdrachtgevers werken inmiddels met ons systeem. De ervaringen zijn, door 

het gebruiksvriendelijke karakter van het programma, erg positief. Traffic Service Nederland kan alle benodigde teksten 
en logo’s voorbereiden en klaarzetten voor gebruik. Natuurlijk blijft de mogelijkheid om zelf tekst in te voeren ook 

bestaan. Ieder project heeft zijn eigen projectmap in het systeem, waardoor u gemakkelijk bij uw bestanden komt.
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