
C585 AMFIBIEBÅT

Conver C585 har utvecklats för underhåll av 

diken, kanaler och dammar, oberoende av 

vattendjupet.

I flytande läge drivs båten av två hydrauliska 

lindningskyddade skruvpropellrar. I situationer 

där det inte finns tillräckligt med vatten att flyta 

eller på land kan C585 röra sig med hjälp av 

två 450 mm breda gummi-larvband. 

Maskinen kan köra sig ur vattnet i sluttningar 

upp till 35°.

Amfibiebåten Conver C585 levereras som 

standard med en Hatz-dieselmotor på 75 

hästkrafter. Alla maskinens funktioner är 

hydrauliskt drivna.

• Multifunktionell amfibiebåt
• Hög arbetskomfort
• Max klättervinkel upp till 35°



Standard versionen
• Hydrauliskt fällbar och 0,40 m höjdjusterbar

skruvpropeller
• Hydraulisk svängkrans med kranarm fram
• Elektronisk motor varvtals kontroll
• Servo assisterade fotpedaler för larvbands

kontroll
• Bekväm förarstol med nack och armstöd
• Elektronisk proportionell hydraulfunktions

kontroll
• Panel för motorkontroll, körtids visning
• Båtdäcket är halkskyddat
• 4 lyftöglor
• Bogserögla
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Conver maakt samen met Herder, Precision Makers, Roberine en Votex deel uit van Dutch Power Company.

Storlek  (LxBxH) 5,10 x 1,90 x 1,65 m

Material Stål S355

Vikt ca. 3.400-5.000 kg, beroende på utförande

Djupgående 1,00 m

Markfrigång 0,325 m

Färg Orange RAL 2004 och grå RAL 7012

Motor Hatz 4H50 55kW

Avgasutsläppsnivå EU Steg 5 / U.S. Tier 4 Final

Bränsleförbrukning 8- 10 l/tim

Kylsystem Vatten-kyld diesel motor

Elektrisk installation 12V

Framdrivning Dubbla Ø 400 mm  lindningssäkra skruvpropellrar

Styrning 2x 50° styrvinkel för skruvpropellern och två fotpedaler för larvbanden

Hydraulik systemet 1x LS pump 60 cc1x LS-pump 60 cc, 1x pump 8 cc, dubbelt slutet system 2x 18 
cc

Hydraulik tanken 95 l med retur- och sugfilter, oljekylare

Bränsle tank 80 l

Larvband 2x gummiband, 450mm breda

Hastighet Land 8 km/h, vatten 7 km/h

Besättning 1 operatör

Redskap 1 kranarm (15l/min) [type] C901 T-klippare, C920 Påskjutrams-klippare, C904 strandbanksklippare

Redskap 2 kranarm (100l/min) [type] DPHC Muddringspump

Presterar optimalt
En 2-delad hydraul arm är monterad 

på fördäcket, för vilken en serie redskap 

finns tillgängliga. Detta gör C585 

lämplig för klippning av strandbankar, 

vattendrag, klippning av markvegetation, 

vattenlevande växter och röjning av 

växtrester och flytande smuts. Standard F 

hydraul armen är lämplig för klippning 

och arbete med räckvidds krav. En tyngre 

C902-arm finns för muddringsarbete.
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