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GDS250R 
Wielaangedreven 

your needs 
zoutstrooier 

Getrokken zoutstrooier met 
wielaandrijving van topkwaliteit die 
eenvoudig kan worden gebruikt 
met meerdere voertuigen en 
verschillende materialen kan 
strooien zoals zout, zand of grit. 

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 Logic GDS250 is een getrokken zoutstrooier met een 
capaciteit van ongeveer 600 kg zout. Hiermee kan tussen 
de 20.000 en 32.000 m2 gestrooid worden! 

De strooier is eenvoudig handmatig te bedienen. De 
dosering van de getrokken zoutstrooier is nauwkeurig in 
te stellen van 5 tot 80 gram per m2. Daarnaast is het 
mogelijk om alleen naar links of rechts te strooien.  

De strooier is uitgerust met professionele transportband 
en schudsysteem om te voorkomen dat het zout vast 
komt te zitten. 

De getrokken zoutstrooier 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! 

Door de standaard trekhaakkoppeling kan de GDS 
zoutstrooier door verschillende voertuigen worden 
getrokken zoals auto’s, compact tractoren, 4×4’s, 
ATV/UTV’s, heftrucks, etc..  

Hierdoor is het een strooier die breed kan worden ingezet 
zoals gladheidsbestrijding op de openbare weg, 

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 GDS250R 

AFMETINGEN 

STROOIRATIO (600 kg zout) 

 

WWW.ZOUTSTROOIER.COM 

Lengte (mm): 3020 

Breedte (mm): 1300 

Hoogte (mm): 1030 

Gewicht (kg): 298 

Lengte mm:  3020 

Inhoud (l):  465 

Capaciteit zout: 600 kg 

 

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

 



 

MEER INFORMATIE? 

email : INFO@COMUNAL.NL 

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

Zwolseweg 18 A | Balkbrug 

Nederland 


