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Een wereld vol mogelijkheden 
Het zit in onze natuur om constant de grenzen te verleggen. Daarom 

werken wij al ruim vijftig jaar samen met onze gebruikers om machines 

doorlopend te vernieuwen. Zo ontstaan machines die in elk opzicht 

grensverleggend zijn. Machines waarmee u op een verantwoorde wijze 

invulling kunt geven aan waterbeheer. Dat is ook de reden waarom wij 

maatwerkoplossingen leveren. Of u nu een varende, amfibische of  

rijdende machine nodig heeft.

Altijd de perfecte machine

U heeft de keuze uit verschillende typen maaiboten, maaiverzamelboten 

en baggerboten. Boten die breed inzetbaar zijn. Gaat uw voorkeur uit 

naar een amfibische machine, dan hebben wij mogelijkheden waarmee 

u op elk terrein beter uit bent. Dat geldt ook voor machines die op het 

land werken. Conver heeft verschillende rijdende machines, waaronder 

driewielers, rupsdragers en borstelmachines.

Innoveren is overleven 

Wij zijn er van overtuigd dat innoveren de enige manier is om te overleven. 

Op dit moment zijn wij bezig om machines te ontwikkelen, waarbij het 

milieu minimaal belast wordt. Machines waarmee u ook in de toekomst 

maximaal kunt presteren. Uw wensen vertaald naar de beste oplossing. 

Een wereld vol mogelijkheden. Ook dat zit in onze natuur.





Werken op het water 
Conver maaiboten 

De maaiboten van Conver zijn ontwikkeld voor het verwijderen van 

plantengroei van taluds en stroomprofielen van watergangen. De maaiboten 

zijn door hun doordachte ontwerp en door de toepassing van uitsluitend 

hoogwaardige componenten onder alle omstandigheden betrouwbaar. 

Daarnaast zijn ze breed inzetbaar. Conver biedt u de keuze uit een 

veegmes-installatie, taludmaai-installatie, opduwframe en T-frontmaaier. 

Door de modulaire bouwwijze zijn voor standaard maaiboten vrijwel alle 

componenten uit voorraad leverbaar. Daarnaast kunnen de maaiboten met 

speciale Conver boottrailers eenvoudig en veilig worden getransporteerd.

Conver maai-/verzamelboten 

Deze boten zijn speciaal ontwikkeld om waterplanten en/of drijfvuil uit 

watergangen en meren te verwijderen. Niet alleen drijvende planten als 

Kroos en Waterhyacinth, maar ook wortelende planten als Waterpest en 

vele andere soorten kunnen worden geoogst. De machines onderscheiden 

zich door de verschillende werkdieptes, snijbreedten en opslagcapaciteiten.

Conver baggerboten

Ook op het gebied van baggeren zijn we een begrip. Conver produceert 

al meer dan 30 jaar boten voor kleinschalig baggerwerk op locaties. 

Locaties die moeilijk of niet toegankelijk zijn voor conventionele bagger-

machines. Dit is te danken aan de compacte bouw, weinig diepgang en een 

eigen robuuste vijzelvoortstuwing. Het leveringsprogramma kent een grote 

diversiteit. U moet dan denken aan: baggerschuifboten, kraanboten, 

cutterzuigers, beunbakken en werkboten.





Werken op het land 
Met de rijdende machinelijn van Conver kunt u vanaf zeer smalle 

schouwpaden de slootkanten maaien en ruimen waar insporing niet 

gewenst is. Ook hebben wij de C3, die speciaal ontwikkeld is voor  

het stedelijk gebied.

De Conver C36 

Bij de C36-lijn van Conver worden bestaande landbouwtractoren voorzien 

van stevige frames. Vrijwel elk type tractor kan als basis dienen, zowel 

smalspoor als breedspoor. De basisframes worden per tractor speciaal 

vervaardigd. Via hydraulisch bedienbare armen, voorzien van een maaibalk 

of hark, kunnen taluds en slootkanten efficiënt worden onderhouden. 

Door de verschillende keuzemogelijkheden kunt u voor alle omstandigheden 

een passende machine samenstellen.

Conver driewielers 

Onze zelfrijdende machines kenmerken zich door de karakteristieke 

bouwwijze. Hierbij biedt het machineframe plaats aan de op rubber 

gedempte cabine, de motor en de hoofdwielen met daaraan verbonden  

een steunmast voor het (derde) steunwiel en de werktuigmasten.  

Om de bodemdruk laag te houden, worden de Conver zelfrijders voorzien 

van brede terreinbanden.

De Conver CR10 

De CR10 is een krachtige en radiografisch bestuurbare werktuigdrager. Dit 

multifunctionele voertuig is ontworpen voor het gebruik voor moeilijk 

bereikbare gebieden en steile oppervlakten. Dankzij het laag zwaartepunt 

en het compacte ontwerp kan de CR10 werken op de meest steile 

hellingen tot 55 graden. In combinatie met de krachtige motor, speciale 

tracks met hoge grip en een compact ontwerp is de CR 10 een uiterst 

betrouwbare en veelzijdige machine.





Werken op het water of op het land 
Hoe u het ook bekijkt, Conver machines zijn op elk terrein de beste keus. 

Het is niet alleen een duurzame investering, maar ook een investering 

met weinig risico vanwege de betrouwbaarheid en de lange levensduur. 

Conver heeft de amfibische machines zo ontwikkeld dat het volwaardige 

werktuigdragers zijn. Een ruime keus aan werktuigen en hulpmiddelen 

maakt een brede inzetbaarheid mogelijk. 

Uitzonderlijk veelzijdig

Met een Conver amfibische machine presteert u het beste, of er nu te 

weinig water is voor een boot of te veel voor een tractor of graafmachine. 

Het zijn machines waarmee u onder de meest uitzonderlijke omstandigheden 

nog onderhoud kunt plegen aan watergangen. 

Meer werkplezier

Bij Conver staat bij de ontwikkeling van een machine de machinist centraal 

en dat merk je meteen als je instapt. Een ruime en overzichtelijke werkplek 

met veel comfort voor de machinist is standaard. De bedieningselementen 

zijn logisch geplaatst en voelen meteen natuurlijk aan. Een comfortabele 

werkplek waar elke machinist iedere dag met veel plezier kan werken.





Werken op maat 
Conver ontwikkelt en bouwt ook machines in opdracht. We denken met  

de klant mee en zijn daardoor in staat om klantspecifieke machines te 

bouwen. Het gaat om het samenspel met de klant wat, in combinatie met 

onze creativiteit, tot effectieve oplossingen leidt. Onze machines worden 

overal in de wereld gebruikt. Zo realiseerden wij bijvoorbeeld een boot  

voor de mechanische bestrijding van Waterhyacint in Oeganda.  

Voor de Donau ontwikkelden we een speciale boot voor het verwijderen  

van drijfvuil en slib. Onze creativeit en technische kennis hebben we  

ook gebruikt om de C4 te bouwen. Deze werktuigdrager is ontwikkeld in 

samenwerking met haar eindgebruikers.

Zomaar wat voorbeelden waarmee we laten zien wat we voor onze klanten 

kunnen betekenen. Want wij worden niet alleen gedreven door techniek, 

maar ook door innovatie. En door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat 

om machines voor u te ontwikkelen die betrouwbaar zijn. Of u nu werkt  

in een afwateringskanaal in Nederland, een rivier ergens in Europa of een 

groot meer aan de andere kant van de wereld. Wilt u onze wereld ook 

ontdekken? Maak dan vrijblijvend een afspraak om te kijken wat  

de mogelijkheden zijn.
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