
Conver biedt u de C4 werktuigdrager. Deze machine is ontwikkeld in samenwerking met haar eindgebruikers. 

Hun wensen zijn gecombineeerd met een schat aan praktische ervaring en hoogwaardige technieken. Zo is 

er een vierwielige multi inzetbare machine ontstaan die uitblinkt in productiviteit en bedieningsgemak. De C4 

heeft bovendien een groot hefvermogen en is eenvoudig te onderhouden.

• Compacte alleskunner
• Power machine

• Eenvoudig onderhoud
• Optimaal werkplezier

C4 werktuigdrager

HET ZIT IN ONZE NATUUR



Compacte alleskunner
De Conver C4 werktuigdrager is een compacte alleskunner. De machine 

is 1,25 meter breed, 2,40 meter hoog en weegt 2.350 kg. Zijn draaicirkel is 

ongeveer 4,50 meter. De machine kan worden ingezet voor verschillende 

werkzaamheden en is makkelijk te bedienen. 

Power machine
De Conver C4 heeft een watergekoelde viercilinder dieselmotor van 56 kW 

(75 PK) en kent een hoge hydrauliekopbrengst van 100 liter per minuut. 

De machine heeft 100 liter Diesel and 130 liter hydraulische olie aan boord. 

De C4 wordt propotioneel bediend door middel van een joystick en heeft 

een groot hefvermogen van 1.000 kg. 

Maximale grip
De C4 heeft aandrijving op alle vier de wielen en daardoor heeft u altijd 

de zekerheid van maximale grip. Ook is het mogelijk om de wielen van de 

machine te sperren.

Eenvoudig onderhoud
Alle onderdelen voor het dagelijks onderhoud zijn bij elkaar geplaatst en  

eenvoudig te bereiken. Voor het groot onderhoud is rekening gehouden met 

de bereikbaarheid van alle componenten. Zowel de cabine, de tanks en de 

zijpanelen zijn makkelijk te openen, weg te draaien of te kantelen. 

Optimaal werkplezier
De werkplek van de bestuurder is ruim opzet ondanks de compacte 

afmetingen van de geïsoleerde cabine en het zicht rondom is optimaal. 

In de zomer heeft de bestuurder het comfort van airconditioning en in de 

winter van een warme kachel. Alles bij de C4 zit binnen handbereik, zelfs 

het gereedschap dat in een geïntegreerde opbergbox is te vinden.

Contact
Voor meer informatie neem contact met onze verkoopafdeling via: 
0183 447272 of stuur een e-mail naar sales@conver.com.

SPECIFICATIES CONVER C4 WERKTUIGDRAGER
Afmetingen (LxBxH) 3,90 x 1,25 x 2,39 m

Gewicht exc. werktuigen 2.350 kg

Motor Watergekoelde 4 cilinder, 75 pk diesel

Brandstoftank 100 L

Hydrauliektank 130 L

Hefinrichting 3-punts hefinrichting voor CAT I en II

Bediening Elektrisch proportioneel gestuurd

Wielen 4 wielen, 4 wiel aangedreven

Draaicirkel 4,50 meter

Cabine Climate control en luchtgeveerde stoel

Bemanning 1 persoon
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Conver maakt samen met Herder, Precision Makers, Roberine en Votex deel uit van Dutch Power Company.


