
Boottrailers NL





Een ijzersterke combinatie
Conver biedt u keuze uit trailers voor langzaam en snelverkeer. Het zijn speciale trailers 

om maaiboten te transporteren, te water te laten en uit het water te halen. Uiteraard 

hebben ook deze trailers de kwaliteit die u van Conver gewend bent. De basis wordt 

gevormd door een degelijk chassis, dat zorgt voor een stabiele wegligging en een lange 

levensduur. Het zijn trailers waarop u ook onder extreme omstandigheden kunt  

vertrouwen. 

Doordacht ontwerp

Kenmerkend voor de wijze waarop Conver machines bouwt, is de intensieve 

samenwerking met gebruikers. Deze samenwerking heeft een aantal nieuwe inzichten 

opgeleverd bij de ontwikkeling van de trailers. Dit heeft geresulteerd in een aantal 

aanpassingen die de veiligheid verder verhogen en het gebruiksgemak vergroten.

Gebruiksvriendelijk en veilig

Het trailerframe is voorzien van gelagerde looprollen. Door de grote diameter hebben 

de rollen niet alleen een hoge sterkte, maar rolt de boot ook zeer eenvoudig. De trailers 

zijn aan weerszijden voorzien van een degelijke zij-geleiding. Aan de achterzijde is een 

achterklep bevestigd die standaard hydraulisch wordt bewogen. Met de achterklep in 

uitgeklapte positie kan de trailer hydraulisch worden gekanteld. 

Stabiel onder alle omstandigheden

Tijdens het laden en lossen van de boot steunt de trailer aan de achterzijde op twee

verstelbare steunpoten. Het frame is bevestigd aan een starre as met een keuze uit 

diverse banden. Aan de voorzijde is een traploos in hoogte verstelbaar zwenkwiel 

gemonteerd. De dissel is voorzien van een DIN-trekoog. De zijkant van het frame is 

voorzien van reflectoren en de achterzijde van de trailer van waterdichte LED verlich-

ting en alle wettelijke markeringen.





Meer werkplezier

De trailer is standaard uitgevoerd met een bandlier. Hierdoor kan er worden gewerkt 

met een voorloper, wat het aan- en afkoppelen van de maaiboot een stuk eenvoudiger 

maakt. Alle handmatige functies kunnen optioneel hydraulisch worden uitgevoerd.

De perfecte trailer voor langzaam verkeer

De Conver CTP485 boottrailer is speciaal ontwikkeld voor alle Conver maaiboten tot 

een breedte van 180 cm. De basis CTP485 boottrailer is een ongeremde enkel-asser, 

geschikt voor langzaam verkeer tot 25 km per uur. De trailer is speciaal ontworpen 

voor trekkers met een trekgewicht vanaf 3.500 kg. Voorzien van een geveerde en 

geremde as kan de trailer tot 40 km per uur gebruikt worden. Trekker, trailer en boot 

vormen samen een ijzersterke combinatie.

De perfecte trailer voor snelverkeer

Conver heeft naast een trailer die geschikt is voor langzaam verkeer ook boottrailers

die geschikt zijn voor snelverkeer. Deze trailers kunnen met kenteken worden geleverd. 

Met de CTP420HS kunnen boten tot een breedte van 160 cm vervoerd en te water 

gelaten worden. De CTP485HS is geschikt voor boten tot 180 cm breedte. De basis 

voor beide typen wordt gevormd door een degelijk gegalvaniseerd knikchassis, dat 

zorgt voor een stabiele wegligging en een lange levensduur. Het maximale 

laadvermogen van de CTP420HS is 2.700 kg, voor de CTP485HS is dat 3.500 kg.



SPECIFICATIES CONVER CTP485 BOOTTRAILER
Totale lengte 7,10 m in transportstand

Transportbreedte 2,55 m of 2,85 m met brede banden

Massa ca. 1.350 kg in basisuitvoering

Bodemvrijheid 315 – 410 mm afhankelijk van banden- en assenkeuze

Benodigd van de trekker 12V 7-polig (ISO 1724), 12V 2-polig (DIN ISO 4165) of 12V (DIN 9682)

2x hydr. aansluiting  ½”  (ISO 7241-1 A) met min. 20 l/min bij 140 bar

Maximale los/laadhelling 40 graden

Basisuitvoering inclusief

DIN trekoog Ø40 mm, vast

Zwaar stalen neuswiel, verstelbaar en opklapbaar

Kleur RAL7012 grijs

Hydraulische lier, 3,6 ton op trekkerhydrauliek, handbediend op de trailer

12 m lierband 10 mm met veiligheidshaak

Mechanisch in hoogte verstelbare steunpoten links- en rechtsachter

Hydraulisch kantelen van het trailerframe, dubbelwerkend

Hydraulisch neerklappen van de frameverlenging

LED verlichting achter en alle wettelijke markeringen

Bandenmaat: 11,5 x 15 landbouwwielen

Opstaptrede links en rechts

Bandlier incl. voorloper op de boot

Verticale geleidingsrollen



Opties

Breedteverlichting

Kentekenunit (waterdicht incl. verlichting)

Transportsteun voor T-maaier (t.b.v. maaiboot C485-F)*

Transportsteun voor Duwframe (t.b.v. maaiboot C485-F)*

Messenkoker in de trailer gemonteerd

Gereedschapskist gemonteerd (L51xB22xH23 cm), spatwaterdicht en afsluitbaar

Transportbeugels voor 1 of 2 veegmessen

Spatborden voor smalle wielen, landbouwwielen of vrachtwagenwielen

Spanbandenset tegen transportschade van de boot vast gemonteerd

Wielkeggen + gemonteerde wielkeghouders

Grote stempelplaten (set)

Luchtrem op geremde as

Opstaptreden op de achterklep

Wielmoerindicatoren

CTP MC101 (verlenging voor MC101 maaiverzamelboot)

RDW goedkeuring, met torsieas, pneumatische schijfremmen en vrachtwagenbanden

* LET OP! Voor deze functie dienen de C485-F-masten uitgevoerd te worden als 125 cm eerste en 100 cm tweede mast.



HET ZIT IN ONZE NATUUR

SPECIFICATIES CTP420HS-2700/600 SNELVERKEER
Totale lengte / hoogte 7,38 m  / 0,92 m

Transport breedte 2,46 m

Rollerbed (B x H) 1,48 m x 0,61 m

Massa 760 kg

Laadvermogen 2.700 kg

Benodigd van het voertuig 12V 7-polige aansluiting (ISO 1724)

Maximale los/laadhelling 15 graden

Basisuitvoering inclusief

Gegalvaniseerd knikframe

Tandemstel met torsieas en spatborden

Bandenmaat 205/14 8ply

Oplooprem mechanisch met parkeerrem

Verstelbaar en opklapbaar neuswiel

Geïntegreerde sjor-ogen

Verlichting en markering volgens wegenverkeerswet

Zware eindlooprollen en kogelgelagerde zijgeleiders

Elektrische lier, 3,6 ton incl. kabel, accu, lader en afstandsbediening

Reservewiel bandenmaat 205/14 8ply

Spanbandenset tegen transportschade van de boot vast gemonteerd

SPECIFICATIES CTP485HS-3500/600 SNELVERKEER
De CTP485HS boottrailer is uitgevoerd zoals de CTP420HS echter met een laadvermogen tot 3.500 kg. 
Een elektrische lier met 3,6 ton trekkracht is standaard gemonteerd en wordt geleverd met kabelafstandsbediening en acculader. 

Conver maakt samen met Herder, Precision Makers, Roberine en Votex deel uit van Dutch Power Company.
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