C420 MAAIBOOT

De C420 is een veelzijdige maaiboot voor onderhoud van binnenwateren zoals rivieren, kanalen, vijvers
en meren. De Conver maaiboot is door zijn doordachte ontwerp en door de toepassing van uitsluitend
hoogwaardige componenten onder alle omstandigheden betrouwbaar. De maaiboot kan worden
uitgerust met een duwframe, T-maaier, veegmesinstallatie en Front- taludmaaier. De Conver C420
is daarmee breed inzetbaar en kan makkelijk en veilig worden vervoerd met een Conver boottrailer.

• Compacte alleskunner
• Optimaal resultaat

• Slim ontwerp
• Geschikt voor diverse werktuigen

HET ZIT IN ONZE NATUUR

Compacte alleskunner
De C420 is een solide en zeer wendbare maaiboot en heeft een lichtgewicht
constructie met weinig diepgang. Het zeer stijve casco is vervaardigd van
3 mm geprofileerd staal en heeft een goede anticorrosie behandeling. Het
casco is ingedeeld in een volledig afsluitbaar motorcompartiment en een
opklapbaar bedieningscompartiment. Door de compartimentering ontstaat
er een optimale geluids- en warmtewering voor machinist en omgeving.

Basisuitvoering
• Vlakkoeling
• Verstelbare weerbestendige stoel
• Motorcontrole paneel met urenteller
• Mechanisch opklapbare vijzel
• Vijzelhoogte mechanisch in 2 standen in te stellen
• Hefframe voor op de boot met 3-punts snelwisselsysteem
• 4x Hijsoog en 1x Sleepoog

Opties
• Gereedschapskist, inclusief vetspuit
• Kachel op koelwater
• Cabriolet cabine
• Boottrailer

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

SPECIFICATIES CONVER C420
Afmetingen (L x B x H)

5.50 x 1.68 x 0.85 m

Gewicht

1,400 – 1,500 kg (afhankelijk van uitvoering)

Diepgang

ca. 0.35 m

Kleur

Oranje RAL 2004 / grijs RAL 7012

Motor

Watergekoeld, 3 cilinder 37 pk diesel

Emissieklasse

Conform regionale eisen

Brandstofverbruik

3,5 – 5 L/u

Koelsysteem

Vlakkoeling

Elektrische installatie

12 V

Voortstuwing

Enkele 400 mm hydraulische anti-wikkel vijzel

Besturing

Bekrachtigd met een 2x 50° stuurhoek

Hydraulische installatie

3x tandwielpomp, (semi-)proportionele ventiel

Brandstoftank

60 L

Hydrauliektank

70 L met geïntegreerde oliekoeling en retourfilter

Hydrauliekolie

Univis N46

Maximum snelheid

7 km/u
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