
MC 106

De maaiverzamelboten van Conver zijn speciaal 

ontwikkeld om waterplanten en/of drijfvuil uit 

watergangen en meren te verwijderen. Niet 

alleen drijvende planten als Lemna (kroos) en 

Waterhyacinth (Eichhornia Crassipes), maar ook 

wortelende planten als Waterpest (Elodea) en 

vele andere soorten kunnen worden geoogst. 

Met de introductie van de nieuwe MC106 

maaiverzamelboot blijft Conver constant 

innoveren en vernieuwen. 

Dankzij het doordachte ontwerp en door de 

toepassing van uitsluitend hoogwaardige 

componenten is de MC106 onder alle 

omstandigheden betrouwbaar en daardoor 

breed inzetbaar.

• Geschikt  voor rivieren en meren  

• Laadcapaciteit van 18 m3 (+/- 5000 kg)

• Milieuvriendelijk met maximaal rendement

• Grootste maaiverzamelboot uit de serie

De ultieme maaiverzamelboot

https://conver.com/


Optimaal presteren  
De Conver MC106 is met een laadcapaciteit van 18 

m3 de grootste uit de serie maaiverzamelboten. 

Standaard uitgevoerd met een in hoogte 

verstelbare U-vormige maai-installatie met 

transportband naar het dek. Nieuw op de MC106 

is de uitwisselbare voorzijde waarbij gekozen kan 

worden tussen de maai-verzamelinstallatie met 

transportband of een kraanponton. Hierdoor is 

de MC106 een hybride machine te noemen met 

multifunctionele inzetbaarheid. 

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.

Uw maaiverzamelboot op maat
Conver biedt u drie soorten maaiverzamelboten: 

MC101, MC103 en MC106. Voor alle uitvoeringen 

geldt dat ze aangepast kunnen worden aan uw 

specifieke eisen en wensen, zodat een Conver 

maaiverzamelboot geschikt is voor bijna alle 

omstandigheden.

 

Afmetingen (L x B 

x H)
16,65 x 4,75 x 4,22 m Emissieklasse IWV Stage V (EU 2016/1628)

Gewicht 14.500 kg Brandstofverbruik 10 - 13 L/uur

Laadvermogen 5.000 kg, ca 18 m3 Koelsysteem Beunkoeler

Diepgang 0,40 m leeg, 0,53 m vol Elektrische installatie 12V

Maaidiepte
0 - 1,80 m leeg

0 - 1,93 m vol
Voortstuwing 

Dubbele anti-wikkelvijzels 400 mm, 0,40 

m in hoogte verstelbaar 

Maaibreedte 2,50 m Besturing Bekrachtigd met 2x 50° stuurhoek

Transportband
2,50 m 

RVS open transportband
Brandstoftank 160 l

Kleur
Oranje RAL 2004 

Grijs RAL 7012
Hydrauliektank 250 l met dubbel zuigfilter en retourfilter 

Motor
FPT  4-cilinder Diesel,N40 ENTM

74Kw bij 1500 tpm
Vaarsnelheid 0 - 7 km/u

Specificaties

Basisuitvoering
• Conver Smart Switching mechanisme:  

laden en lossen over de boeg

• Antislip dek en gegalvaniseerde handrailing

• Dek transportband 7,50 x 2,50 m

• Aluminium bergruimte voorzien van 2 

compartimenten op het achterdek

• Motorcontrole paneel met urenteller en 

brandstofmeter

• Bedieningsplatform met bestuurdersplaats, 

zonnedak en PVC zijwanden
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