
 

  

 
 

Logic GDS150R 



 

  

 

GDS150R 
Wielaangedreven 

your needs 
zoutstrooier 

Met een inhoud van 335kg 

strooizout is de GDS150 

aanhangerstrooier een 

professionele strooier om gebruikt 

te worden met lichtere tractoren, 

heftrucks, quads en uiteraard een 

auto. 

De betrouwbare aandrijving door 

de wielen zorgt voor een 

eenvoudig te gebruiken en in te 

stellen aanhangerstrooier. 

De betrouwbare aandrijving door de 
wielen zorgt voor een eenvoudig te 
gebruiken en in te stellen 
aanhangerstrooier. 

 

Eenvoudige bediening 

RVS opbouw  

Professionele transportband 

Betrouwbare wielaandrijving 

 

 

Ideale strooier voor 
wandel- en fietspaden 
en bestrijding van 
gladheid op parkeer- 
en industrieterreinen.  
the industry's standard 
dummy text ever since 
the 1500s, when an 
unknown printer took a 
galley of type and 
scrambled it to make a 
type specimen book. It 
has survived not only 
five centuries, but also 
the leap into electronic 
typesetting, remaining 
essentially unchanged. 
It was popularised in 
the 1960s with the 
release of Letraset 
sheets containing 
Lorem Ipsum 
passages, and more 
recently with desktop 
publishing software 

De GDS150 is een wielaangedreven aanhangerstrooier en 

met een inhoud van 270 liter (ongeveer 335 kg. 

strooizout) is deze machine geschikt voor gebruik met 

lichtere tractoren, heftrucks, quads etc. 

Ondanks de compacte afmetingen is dit een strooier 

uitgevoerd met professionele transportband zodat er 

meerdere materialen gestrooid kunnen worden met de 

machine zoals strooizout, zand en grit. 

De GDS150 strooiers zijn met een variabele strooibreedte 

van 1,5 tot 10 meter ideaal voor voet- en fietspaden, 

bedrijfsterreinen, winkelgebieden, wegen en 

parkeerterreinen.  

De spreidbreedte van het zout is afhankelijk van de 

gereden snelheid. Hoe sneller men rijdt hoe bredere het 

zout gestrooid wordt. 

De aanhangerstrooier is leverbaar in verschillende 

uitvoeringen. De Off-road uitvoering is geschikt voor 

gebruik op eigen terrein. 

Voor gebruik op de openbare weg wordt de strooier 

uitgerust met verlichting en spatborden. Optioneel kan de 

strooier worden uitgerust met een zwaailamp voor betere 

zichtbaarheid.  De maximale snelheid is 50 km/u!  

 

Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing 
and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the 
industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, 
when an unknown printer 
took a galley of type and 
scrambled it to make a 
type specimen book. It has 
survived not only five 
centuries, but also the leap 
into electronic typesetting, 
remaining essentially 
unchanged. It was 
popularised in the 1960s 
with the release of Letraset 



 

  

SPECIFICATIES GDS150R 

AFMETINGEN 

STROOIRATIO (335 kg zout) 

 

Lengte (mm): 2310 

Breedte (mm): 1300 

Hoogte (mm): 1080 

Gewicht (kg): 238 

Inhoud (l):  270 

Capaciteit zout: 335 kg 

 

STROOIRATIO AFSTAND BIJ 1.5 M. AFSTAND BIJ 6 M.  OPPERVLAKTE 
   STROOIBREEDTE  STROOIBREEDTE   TOTAAL M2 

 
10 gr/m  22 km   5,6 km    33.500 m2 

20 gr/m  11 km   2,8 km    16.750 m2 

50 gr/m  4,5 km   1,1 km    6.700 m2 

80 gr/m  2,8 km   0,8 km    4.200 m2  

TE GEBRUIKEN MET 



 

MEER INFORMATIE? 

Email : INFO@COMUNAL.NL 

Tel : (+) 31- (0)523-788306 

Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland 


