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Nollutsläpp
Viskande tyst och miljöansvarig klippning. Med 

Convers senaste innovation C485-E är klippning 

utan CO2-utsläpp den nya standarden.

Klippbåtarnas design är mycket genomtänkt och 

endast kvalitetskomponenter används för att 

göra dem tillförlitliga under alla förhållanden och 

lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.

C485-E arbetsbåt är den senaste innovationen i 

vårt program. Med denna helt elektriska 

arbetsbåt uppfyller du de senaste riktlinjerna 

och är redo för framtiden. Båten har en bredd 

på 185 cm och är lämplig för en rad Conver-

verktyg (t.ex släpkniv-enhet, strandvalls-

klippenhet, uppsamlings-räfsa och T-

frontskärare). 3 mm stålskrov och två 

vattentäta, integrerade skott. Dessa 

skiljer båtens för från  förarplatsen och 

motorrummet.

Bekvämlighetsfaktorn slår till igen

Däcket på C485-E är helt slutet och har en 

redskaps-bärare med ett 

snabbpassningssystem framtill för att fästa 

olika redskap. Redskap kan därför ändras 

snabbt och säkert.

Ergonomi

Bra förarkomfort höjer effektiviteten! Det är 

därför Conver ägnar stor uppmärksamhet 

åt förarutrymmet.  Designen är baserad 

på 50 års erfarenhet. Förarutrymmet är 

rymligt och sätet och kontrollerna är 

helt justerbara. Maskinen är enkel att 

använda och underhålla. Den tysta motorn 

gör förarens arbetskomfort optimal.
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Conver Elektrisk klippbåt
C485-E levereras med två elmotorer. Ett batteripaket 

driver motorerna. Beroende på båtens prestanda, 

verktyg och drift har dessa en arbetstid på ca 8 

timmar. C485-E kan levereras med följande verktyg: 

släpkniv-enhet, strandvalls-klippenhet, 

uppsamlings-räfsa och T-frontskärare. 

Förarkomfort, säkerhet och stor kapacitet har varit 

ledstjärnorna under utvecklingen. Förutom den 

utmärkta komforten är C485-E praktiskt taget tyst. 

Indelningen i vattentäta fack och det rymliga 
däcket med upphöjda kanter erbjuder
skydd mot vatten. Det rymliga förarutrymmet 
har fullt justerbara elektriska manöverreglage 
och levereras som standard med proportionellt 
elektroniskt styrda ventiler.

Innovativ
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Lättarbetade reglage och optimal 

arbetsställning C485-E båten styrs helt hydrauliskt. 

Lastavkänningsteknik, elektrisk styrning och 

tryckkompensationsventiler gör det pålitliga 

hydraulsystemet effektivt och enkelt att använda. 

Det integrerade förvaringsområdet gör det möjligt 

för operatören att hålla driftutrymmet snyggt. 

Förarens komfort och användarvänlighet kan 

förbättras ytterligare med tillval

Banbrytande design
Conver fortsätter att förbättra och förnya. 

Med introduktionen av nya C485-E har Conver 

beslutat att utveckla konceptet tillsammans med 

kunder och operatörer över hela världen. De olika 

kraven på hälsa, säkerhet och miljö på 

arbetsplatsen i varje land är integrerade i ett 

koncept. Detta koncept gör bas maskinen 

tillgänglig utan ytterligare ändringar. C485-E 

fungerar lika effektivt som du är van vid från C485 

dieselmotorversionen.
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Inget kommer stoppa dig
Modern strömkälla
C485-E är utrustad med ett pålitligt litiumjärnfosfatbatteri. 

Batteriet är monterat på en underram som också fungerar 

som en glidande motvikt.

Hydraulisk anti-lindnings skruvpropeller
C485-E levereras med en enda skruvpropeller. Detta 

beprövade och testade drivsystem ger arbetsbåten 

utmärkt framdrivning 

och manövrerbarhet i de mest krävande 

grunda vattensituationerna. Utformningen av 

skruvpropellern förhindrar att vattenlevande 

vegetation eller skräp lindas runt propellern. 

Skruvpropellern har en robust konstruktion 

och kan fällas/ justeras upp och ner. 
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Maximal avkastning till 
lägsta kostnad 
Väljer du en Conver arbetsbåt väljer du en maskin med lång livslängd. 

Tack vare dess tillförlitlighet och låga underhållskostnader 

kommer maskinen att betala sig mycket snabbt. Maximal 

avkastning till lägsta kostnad. Det är vad du kan förvänta dig av Conver.

Din Conver C485-E skräddarsydd
Den modulära konstruktionsmetoden gör det möjligt att leverera nästan 

alla komponenter från lager. Självklart kan vi även utveckla din 

skräddarsydda båt utifrån dina specifikationer och önskemål. Conver 

erbjuder också ett brett utbud av alternativ för att förbättra operatörens 

arbetsglädje ytterligare.

Conver lämnar inget åt slumpen
Kvalitet framför allt annat. Det är vad du kan förvänta dig av Conver, 

oavsett om du väljer en arbetsbåt eller ett redskap. Detta gäller 

såklart även vår båttrailer som är ett tillval och är framtagen speciellt 

för att transportera, sjösätta och hämta arbetsbåtar ur vattnet. Vissa 

hydrauliska funktioner på båttrailern kan radiostyras för att öka 

förarens säkerhet.
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Tillgängliga verktyg
Släpknivenhet,  för borttagning av bottenvegetation • Enkel eller 
dubbel slåtterkniv • Bredden på varje kniv justerbar upp till 2,5 m som 
standard • Arbetsdjup upp till 3 m.

Strandvalls klippare, för slåtter av strandvallar.     
Dubbelverkande Busatis knivsystem • Bladlängd på 1,20 eller 
1,40 m • Nedre eller övre drivning  beroende på
på typen av klippningsarbete;

Bottenväxt klippare, för klippning av bottenvegetation. 
• Dubbelverkande Busatis knivsystem • Standard 2 m 
skärbredd  • Skärdjup på 1,20 m  • Skärdjup och 
breddvariationer tillgängliga på begäran  • Hydrauliskt 
inställd skärvinkel för att följa vattendragets botten och 
lutningsenhet för att kunna passera låga broar är möjliga 
tillval.

Påskjuts-ram, för olika saneringsoperationer 3 m 
arbetsbredd. Två vikbara 0,65 m breddningsenheter
• Utrustad med styva frontlastartänder. • Combi-tilt-funktion
för att rensa flytande vegetation och bottenskräp och med
betydande lossnings räckvidd.

Alternativa verktyg: Det centrala verktyget med 
snabbkoppling gör det möjligt att ansluta alternativa verktyg, 
till exempel en avfallskorg.

Standard Modell

Central verktygsarm med 
snabbkopplingssystem för verktyg 
och hydrauliska anslutningar.

Standard modellen är tillgänglig i RAL 2004.

Elektrisk drift av cylindrar och 
verktygsfunktioner.

Förvaringsområde i förarutrymmet.

Höjd- och vinkeljusterbar rattstång 
med avtagbar ratt.

Helt slutet, avtagbart halkfritt golv i 
kabinen.

Sänkt hydraularms konsoll med 180 

graders rörelse och hydraulisk 
förlängning upp till 0,40 m.

Anti halk behandling av däcket.

Multi-justerbart väderbeständigt 
säte med armstöd.

Inbrottssäkert aluminiumskydd för 

att stänga av förarutrymmet.

Nötnings skyddande remsor på 
skrovhörn.

4x lyftkrokar för användning med 
fyrdelad kedja och 1x central lyftögla.

Hydraulisk höjdjusterbar skruv, 0,2 m. 1x dragögla för användning med båttrailer.

Enkelmonterad lindnings-
skyddad skruvpropeller.

Tillval

Farthållare för skruvpropellerdriften.

Inbyggt Track &Trace-system.

Tillval finns i olika RAL-färger.

Biologiskt nedbrytbart, olje- och vattenabsorptionsfilter.

Elektrisk länspump.

Uppvärmning för förarsäte och rygg, strömbrytaren 
manövrerad.

Inbyggd radio med högtalare.

Fällbar hytt, PVC-tyg med ram av rostfritt stål, 
som ska förvaras i hyttsektion.

Hard-top hytt med vindrutetorkare.

Plast fendrar.
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SPECIFIKATIONER KONVER C485-E

Dimensioner (L x B x H) 4,8 x 1,86 x 0,95 m (exkl. verktyg)

Material 3 mm geprofiled St52

Viktt 2.100 - 2.600 kg (beroende på modell)

Djupgående ca 0,4 m

Färg Orange RAL2004 / Grå RAL7012

Motor Elektrisk motor

Emission klass Noll Emisson

Arbetstid ca 6-8 timmar (beroende på modell, verktyg och drift)

Kylsystem Kölkylningssystem

Elektrisk installation 12V + 90V

Framdrivning Enkel 450 mm hydraulisk lindningsskyddad skruvpropeller

Styrning Servostyrning med 2 x 50° styrvinkel

Hydraul system 2x kolvpump med (halv)proportionella ventiler

Batterikapacitet 70 kWh @ 80V

Hydraul tank 95 L med sug- och returfilter. Med integrerad oljekylning

Hydraulolja Univis N46

Maximal framåthastighet 6-7 km/h

Ladda batteri 230v, 400v och billaddare stolpe är möjliga
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