C585 AMFIBISCHE MACHINE
De Conver C585 amfibische machine is ontwikkeld

De Conver C585 amfibische machine wordt

voor het onderhoud van sloten, kanalen en vijvers,

standaard geleverd met een 75 pk sterke Hatz

onafhankelijk van de waterdiepte.

dieselmotor. Alle functies van de machine zijn
hydraulisch aangedreven.

In

drijvende

toestand

wordt

de

amfibie

aangedreven door twee hydraulisch opklapbare
anti-wikkelvijzels. In situaties waarin onvoldoende

•

Multifunctionele amfibische machine

water is om te drijven of op het land kan de C585

•

Hoog werkcomfort

zich voortbewegen met behulp van twee 450 mm

•

Max. klimhoek tot 35°

brede rubber tracks. De machine kan zichzelf uit
het water rijden op taluds tot 35°.

Optimaal presteren

Basisuitvoering

Op het voordek van de C585 is een 2-delige

•

verstelbare vijzels

hydraulische mast gemonteerd, waarvoor een
reeks

werktuigen

beschikbaar

is.

Dit

maakt

deze machine geschikt voor oevers maaien,
watergangen uitmaaien, bodemvegetatie snijden,
(water)planten, plantenresten en drijvend vuil
ruimen en baggerwerkzaamheden verrichten. De

Hydraulisch opklapbare en 0,40 m in hoogte

•

Hydraulische draaikrans met mastenset voorop

•

Elektronische toerental regeling

•

Servo voetpedaalbediening van de tracks

•

Comfortabele meervoudig verstelbare stoel
met rugleuning en armleuningen

•

standaard F-mast is geschikt voor maai- en ruim

Elektrisch proportionele bediening van
cilinderfuncties

werkzaamheden. Voor baggerwerkzaamheden is

•

Motorcontrole paneel met urenteller

een zwaarder uitgevoerde C902 mast beschikbaar.

•

Antislip behandeling op het dek

•

4x Hijsoog

•

1x sleepoog

Specificaties Conver C585
Afmetingen (LxBxH zonder werktuig)

5,10 x 1,90 x 1,65 m

Materiaal

Staal S355

Gewicht

ca. 3.400-5.000 kg, afhankelijk van de uitvoering

Diepgang

1,00 m

Bodemvrijheid

0,325 m

Kleur

Oranje RAL 2004 en grijs RAL 7012

Motor

Hatz 4H50 55kW

Emissieklasse

EU Stage V / U.S. Tier 4 Final

Brandstof verbruik

8- 10 l/u

Koelsysteem

Watergekoelde dieselmotor

Electrische installatie

12V

Aandrijving

Dubbele Ø 400 mm hydraulische anti-wikkel vijzels

Besturing

2x 50° stuurhoek voor de vijzel en twee voetpedalen voor de tracks

Hydraulische installatie

1x LS-pomp 60 cc, 1x pomp 8 cc, dubbel gesloten systeem 2x 18 cc

Hydrauliektank

95 l met retour- en zuigfilter en geïntegreerde oliekoeler

Brandstoftank

80 l

Tracks

2x rubber rupsband, 450mm breed

Snelheid

Land 8 km/u, water 7 km/u

Bemanning

1 machinist

Werktuig 1 mast (15l/min) [type]

C901 T-maaier, C920 Duwframemaaier, C904 Taludmaaier

Werktuig 2 mast (100l/min) [type]
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