Niets houdt u tegen

Conver is een Nederlandse fabrikant die grensverleggende machines ontwikkelt en bouwt. Al meer dan
30 jaar staat Conver bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met de machines van Conver kunt
u op een verantwoorde wijze invulling geven aan waterbeheer. Door onze kennis en ervaring kunnen wij
maatwerkoplossingen leveren voor varende, amfibische en rijdende machines. Bij Conver weten we dan
ook precies wat onze klant nodig heeft: vakkundig advies en een snelle service. Conver is daarom hét merk
voor waterbeheer.

Ervaar de C86 schuifboot
HET ZIT IN ONZE NATUUR

Conver C86 schuifboot
De C86 schuifboot is ontworpen met het oog op efficiency, duurzaamheid en
gebruiksgemak. Deze compacte schuifboot is ideaal voor het onderhouden en
opschonen van vijvers en watergangen. Dankzij het duurzame ontwerp van de
C86 kan tijdens het verwijderen van slib ook het bodemprofiel hersteld worden.

Gebouwd op ervaring
De C86 schuifboot is het resultaat van vele jaren ervaring en innovatie. Dit is direct
terug te zien in het ergonomische en gebruiksvriendelijke ontwerp. Hierdoor kunt
u op een efficiënte wijze uw onderhoud plegen.

Niets houdt u tegen
De C86 is uitgerust met een dubbele hydraulische lier. Dit beproefde en
bekende aandrijfsysteem geeft de schuifboot zelfs in ondiep water en onder de
meest zware omstandigheden grote trekkracht, zowel vooruit als achteruit. De
schuifboot is hierdoor nauwelijks gevoelig voor grofvuil en obstructies.

Schuifbladen
Er zijn diverse schuifbladen beschikbaar voor de C86. Deze zijn eenvoudig
verwisselbaar. U kunt kiezen voor bladen met een maximale werkdiepte tot 2
meter en een werkbreedte tot ruim 8 meter.

Maatwerk
Uiteraard zijn er voor deze machine een aantal werktuigen beschikbaar waarmee
de machine nog breder inzetbaar wordt. Ook voor de machinist zijn er tal van
opties beschikbaar om de werkplek persoonlijk in te richten.

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

SPECIFICATIES CONVER C86
Afmetingen (L x B x H)*

8,00 x 1,76 x 1,42 m

Gewicht

3.300 kg (exclusief werktuigen)

Diepgang

ca. 0.45 m

Kleur

Oranje RAL 2004 / grijs RAL 7012

Motor

Watergekoelde 4 cilinder, 36 KW bij 3000 tpm

Brandstofverbruik

5 - 6 L/uur

Voorlier**

5.000 kg, 12 mm 6×36 stk 240 m, 12 m/min

Achterlier**

2.500 kg, 10 mm 6×36 stk 260 m, 24 m/min

Bediening

Elektrische bediening

Hydraulische installatie

1 x Load Sensing plunjerpomp, 1 x Tandwielpomp

Brandstoftank

75 L

Hydrauliektank

90 L met zuig- en retourfilter

* Werkuitvoering zonder schuifblad
** Hydraulische lieren met automatisch opspoelsysteem
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