
Om wegwerkers beter te beschermen tegen het inrijden van voertuigen in het werkvak, biedt de ‘claw’ de 
juiste bescherming. De claw stopt voertuigen binnen 7 meter die frontaal in het werkvak terecht komen. 
Hierdoor worden ernstig letsel en verkeershinder voorkomen. 

Ook voor het opzetten van een afzetting, kan de Claw geplaatst worden. Hierdoor kan het gebruik van een TMA 
beperkt worden, wat de veiligheid ten goede komt.  

De Claw wordt aan het begin van het werkvak geplaatst. De uit koers geraakte voertuigen rijden frontaal in de 
Claw. Bij een inrijding stopt het voertuig binnen enkele meters. 
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Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Technische specificatie  

Gewicht voertuig  1.500 kg  1.500 kg 3.500 kg
Snelheid  64 km/u  80 km/u  64 km/u 
Energie  237 kJ 361 kJ 553 kJ
ASI  1.0 (A)  1.2 (B) -
THIV 38 km/u 41 km/u  -
Verplaatsing  4.7 m  7.8 m  8.2 m 

Werkvakbeveiliging 
Bij een langdurige afzetting kan ervoor worden gekozen om 
meerdere claws diagonaal achter elkaar te plaatsen zodat 
werkverkeer alsnog het werkvak kan inrijden. 

Dankzij de geringe afmeting van de ‘Claw’ 3.0 m. x 2.10 m.  
en gewicht is de deze snel te plaatsen en weer te verwijderen. 
Hierdoor worden de opbouwkosten en verkeersstremmingen tot 
een minimum beperkt. 

De Claw is oorspronkelijk ontwikkeld als mobiele barriére om 
vijandige voertuigen te stoppen bij o.a. evenementen en festivals.   

• Geschikt voor plaatsing op elk verharde ondergrond 
• Snel te plaatsen en te verplaatsen 
• Getest conform de IWA 046/20 norm en EN1317 norm 
• Geschikt voor reclamedoeleinden (projectgegevens) 

Wilt u meer weten? 
Neem dan contact met ons op via tel. 038 477 33 40 
of mail info@eurorail.nl

Eurorail biedt ook full service op het gebied van bijzondere, 
hoogwaardige geluidsschermen en geleiderailconstructies. 
Naast deskundig advies verzorgen wij ook het transport en 
de montage. Wij leveren eigen producten om service en 
kwaliteit volledig te garanderen.


