Logic PDS354RB

PDS354RB
Aanhangerstrooier
your needs
Met een inhoud van 750kg
strooizout is de PDS354RB
aanhangerstrooier een
professionele strooier om gebruikt
te worden om gladheid te
bestrijden op meerdere terreinen
en grotere oppervlaktes.
De betrouwbare aandrijving door de
Professionele
aanhangerstrooier
wielen
zorgt voor een
eenvoudig te
gebruiken
en
in
te
stellen
Betrouwbare Honda motor
aanhangerstrooier.
Transportband en schudsysteem

Hogesnelheidsonderstel

Ideale strooier voor grotere
bedrijfsterreinen of
aannemers die verschillende
terreinen moeten
onderhouden.

De PDS354RB aanhangstrooier van Logic heeft een hoge
snelheidsonderstel en kan zo worden ingezet om meerdere
terreinen die verder van elkaar liggen te strooien.
Door de eigen aandrijving van een betrouwbare Honda
motor is het mogelijk een constant strooipatroon aan te
houden van 3 tot 10 meter onafhankelijk van de snelheid.
Vanuit de cabine kan de bestuurder de strooiactie
eenvoudig aan en uit zetten.

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

Door een snaar op spanning te zetten wordt het aandrijving
van de zoutstrooier in werking gezet. Door de eenvoudige
bediening kan iedereen gebruik maken van de strooier.
De spreidbreedte kan handmatig worden ingesteld van 3
meter tot 12 meter bij een strooihoeveelheid van 5 – 80
gram/m2.
Een betrouwbare en eenvoudig te starten Honda motor
zorg voor de aandrijving van de strooier.
De PDS354RB aanhangerstrooier heeft een transportband
waardoor deze meerdere materialen kan strooien zoals
strooizout, zand en grit. Door het unieke schudsysteem zal
het zout niet vast komen te zitten.

SPECIFICATIES PDS354RB
AFMETINGEN
Lengte (mm):

3120

Breedte (mm):

1600

Hoogte (mm):

1270

Gewicht (kg):

386

Inhoud (l):

585

Capaciteit zout:

750 kg

STROOIRATIO (750 kg zout)
STROOIRATIO

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

OPPERVLAKTE
TOTAAL M2

10 gr/m

50 km

12,5 km

75.000 m2

20 gr/m

25 km

6,25 km

37.500 m2

50 gr/m

10 km

2,5 km

15.000 m2

80 gr/m

6,25 km

1,56 km

9.3700 m2

TE GEBRUIKEN MET

MEER INFORMATIE?

Email : INFO@COMUNAL.NL
Tel : (+) 31- (0)523-788306
Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland

