INFRASTRUCTUUR

RPS is een onafhankelijk advies- en
ingenieursbureau voor omgevingsen veiligheidsvraagstukken met eigen
laboratoria. We werken voor overheden,
bedrijven en inspecties aan een betere
leef-, woon- en werkomgeving.
Dat doen we vanuit de werkvelden:
Laboratoria, Gebieden, Gebouwen
en Infrastructuur. Met vierhonderd
professionals vanuit de vestigingen Breda,
Delft, Leerdam, Amsterdam en Zwolle.
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het snel en doeltreffend
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markeringen
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Doeltreffend uitzetten
van (weg)markeringen
Met de Tiny-robot ondersteunen we u bij het snel en doeltreffend met het
uitzetten van (weg)markeringen. U bespaart niet alleen op de inzet van
personeel, maar wint ook tijd in het uitvoeringstraject. Bovendien bent u bij
het uitzetten van markeringen altijd verzekerd van strakke, rechte lijnen.
Laat u overtuigen van de meerwaarde van uw nieuwe geautomatiseerde
maatvoerder assistent.
De tiny-robot in het kort:


robot voor het uitzetten
van markeringen



display met details en status



compatibel met diverse apparatuur



ondersteunt Dxf, LandXML en
CSV- formaat



markeert op één batterij tot 16 kilometer
aan lijnen en bochten.

Voor elke gelijkmatige ondergrond
De Tiny-robot markeert precies, snel
en veilig. Zo gebruiken onze landmeters
de automatisch aangestuurde robot op
elke gelijkmatige ondergrond. Hij voert
de coördinaten in en de toepassing gaat
aan het werk. De verfstreeplengte en
tussenruimte zijn instelbaar. Met behulp
van de controller is het ook mogelijk
handmatig te markeren. De landmeters
van RPS vervoeren de Tiny-robot zelf
in de auto. Er hoeft dus geen speciaal
transport in het werkvak gereden te
worden.

Bouw voorsprong op bij slecht weer
Daarnaast vormen slechte
weersomstandigheden geen
belemmering meer bij de uitzet van
markeringen. De Tiny-robot is een
lichtgewicht. Hij kan daardoor kort op de
asfaltset rijden. Zo laat hij in tegenstelling
tot de traditionele manier van markeren
met drie betrokken personen geen
sporen achter in het asfalt achter. U
bouwt met slecht weer dus altijd een
voorsprong op.

Spoormaatvoering
RPS is één van de eerste partijen
die in Nederland werkt met de
Tiny-robot. Niet alleen voor
wegenbouwkundige projecten, maar ook
voor spoormaatvoering. Daarnaast is
de toepassing onder meer inzetbaar bij
maaivelds- en hoogtemetingen, het raaien
van dwarsprofielen en markeren van
lampen op vliegvelden.
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