MC 103
De compacte maaiverzamelboot
De maaiverzamelboten van Conver zijn speciaal

De Conver MC103 is de middelste uit de serie

ontwikkeld om waterplanten en/of drijfvuil uit

maai-verzamelboten. Dankzij het doordachte

watergangen en meren te verwijderen. Niet

ontwerp

alleen drijvende planten als Lemna (kroos) en

hoogwaardige componenten is de MC103 onder

Waterhyacinth (Eichhornia Crassipes), maar ook

alle omstandigheden betrouwbaar en daardoor

wortelende planten als Waterpest (Elodea) en

breed inzetbaar.

vele andere soorten kunnen worden geoogst.
Uiteraard kan de machine ook ingezet worden om
drijfvuil uit meren, kanalen en andere waterlopen
op te ruimen.

•
•
•
•

en

de

toepassing

van

uitsluitend

Ideale combinatie tussen afmeting en capaciteit
Geschikt voor meren, kanalen en waterlopen
Laadcapaciteit van 8m3/2500 kg
Milieuvriendelijk met maximaal rendement

Compacte afmetingen

Uw maaiverzamelboot op maat

De MC103 is een compacte maaiverzamelboot

Conver biedt u drie soorten maaiverzamelboten:

voor het verwijderen van drijvende waterplanten

MC101, MC103 en MC106. Voor alle uitvoeringen

en drijfvuil uit kleine meren, plassen en grote

geldt dat ze aangepast kunnen worden aan uw

vijvers. Een constructie met vlakke laadvloer. Eigen,

specifieke eisen en wensen, zodat een Conver

beproefde, voortstuwing aan de achterzijde en een

maaiverzamelboot geschikt is voor bijna alle

dubbele messenbalk aan de voorzijde opgesteld in

omstandigheden.

U-vorm.

Maximaal rendement, minimale kosten
Kiezen voor een maaiverzamelboot van Conver
is kiezen voor een machine met een lange
levensduur. Door de betrouwbaarheid en lage
onderhoudskosten is het een machine met een
korte

terugverdientijd.

Maximaal

rendement

tegen minimale kosten. Dat kunt u van Conver
verwachten.

Basisuitvoering
Conver Smart Switching mechanisme:
laden en lossen over de boeg
Motorcontrole paneel met urenteller en
brandstofmeter
Veiligheidsrailing naast de console en
antislip behandeling van loopvlakken
Hoogte verstelbare en inschuifbare
maaiunit voor transportstand
Enkele 400 mm anti-wikkel vijzel
Elektrische proportionele bediening

•
•
•
•
•
•

Optioneel:
Brandstof vulsysteem/ Boegschroef/ Cruise
control op de vijzelbediening/ Werkverlichting

Specificaties
Afmetingen (L x B x H)

11,7 x 3,46 x 3,06 m

Emissieklasse

IWV Stage V

Gewicht

10.500 kg

Brandstofverbruik

6 - 9 L/uur

Laadvermogen

2.500 kg, ca 8 m3

Koelsysteem

Vlakkoeling

Diepgang

0,40 m leeg, 0,60 m vol

Elektrische installatie

12V

Maaidiepte

1,70 m

Voortstuwing

Maaibreedte

2m

Besturing

Bekrachtigd met 2x 50° stuurhoek

Brandstoftank

180 L

Transportband

Kleur

Motor

2,00 m brede, RVS open
transportband
Oranje RAL 2004
Grijs RAL 7012
Hatz 4H50TIC 55kW

Hydrauliektank

Vaarsnelheid

Enkele of dubbele 0.40 m anti-wikkel
vijzel met 0.2 m hoogteverstelling

225 L met geïntegreerde oliekoeling en
zuig- en retourfilter.
0 - 7 km/u
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