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SPECIFICATIES GDS250R
AFMETINGEN
Lengte (mm):

3020

Breedte (mm):

1300

Hoogte (mm):

1030

Gewicht (kg):

298

Lengte mm:

3020

Inhoud (l):

465

Capaciteit zout:

600 kg

STROOIRATIO (600 kg zout)
STROOIRATIO

AFSTAND BIJ 1.5 M. AFSTAND BIJ 6 M.
STROOIBREEDTE STROOIBREEDTE

OPPERVLAKTE
TOTAAL M2

10 gr/m

40 km

10 km

60.000 m2

20 gr/m

20 km

5 km

30.000 m2

50 gr/m

8 km

2 km

12.000 m2

80 gr/m

5 km

1,2 km

7.500 m2
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