
Conver arbetsbåtar är speciellt utvecklade för att avlägsna oönskad uppväxt vegetation från 
strandkanter, strandvallar och vattendrag. Den genomtänkta designen och de utvalda 
komponenterna gör arbetsbåtarna pålitliga under alla förhållanden. Conver C420 
kan utföra en mängd olika jobb. Den kan utrustas med bakre följande  slåtter knivs-enhet, strandvalls 
klipp-enhet, påskjuts-ram eller T-formad slåtterknivs-enhet. Liksom alla våra arbetsbåtar kan C420 
enkelt och säkert transporteras med Conver båttrailer.

• Kompakt "allrounder"
• Optimala resultat

• Smart design
• Kompatibel med flera verktyg

C420 Arbetsbåt

DET LIGGER I VÅR NATUR



Kompakt allrounder
Conver C420 arbetsbåt är en mångsidig arbetsbåt för 
allmänt underhåll av inre vattendrag som floder, kanaler, dammar 
och sjöar. Den har en lätt konstruktion och klarar grunt vatten. 
Skrovet är tillverkat av 3 mm tjockt korrugerat stål och uppdelat i 
två fack; ett motorrum och ett kontrollrum. Genom att dela upp 
skrovet i fack och använda rätt material reduceras värme och ljud 
för operatören och miljön.  

Standard versionen inkluderar
• Helt stängt skrov
• Lyftram med snabbfäste
• Justerbart vattentätt säte
• Motor kontrollpanel med timräknare
• 4 st SWL lyftöglor
• Bogserögla

Tillval
• Verktygslåda inkl. fettspruta 

(exkl. verktyg)
• Motorkylvätske-värmare
• Regnskydd
• Båttrailer

Kontakt
För mer information kontakta oss på Farmers First Sverige AB 040-22 32 50
 eller kontakta oss via mail sales@farmersfirst.se.

SPECIFIKATIONER CONVER C420
Dimensioner (LxBxH) 5.50 x 1.68 x 0.85 m

Vikt 1,400 – 1,500 kg (beroende på modell)

Djupgående ca. 0.35 m

Färg Orange RAL 2004 / grå RAL 7012

Motor Vattenkyld, 3-cylindrig 37 hk diesel

Avgasutsläpps klass I enlighet med EU bestämmelser

Bränsleförbrukning 3,5 – 5 liter per timme

Kylsystem Kölkylnings system

El 12 V

Framdrivning 400 mm hydraulisk skruvpropeller

Styrning Servostyrning, 2 x 50° styrvinkel

Hydraul system 3x kugghjulspump, (semi)proportionella ventiler

Bränsle tank 60 L

Hydraul tank 70 L med sug- och returfilter

Hydraul olja Univis N46

Maxfart 7 km/h

För mer information kontakta oss på Farmers First Sverige AB 040-22 32 50
 eller kontakta oss via mail sales@farmersfirst.se.




