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Sorakauha
Avantin sorakauhamallisto on uudistettu kokonaan. Kauhan sisällä
ei ole jäykisterautoja, vaan sisäpuoli on sileä, ja kauhan sivut
aukeavat hieman ulospäin. Tämän ansiosta kauhan täyttäminen
on helpompaa ja vaatii vähemmän voimaa, ja tyhjennettäessä
kaikenlainen materiaali poistuu kauhasta täysin.
Kauhan pohjan pituus on optimoitu siten, että kauhan kärkeen
on hyvä näkyvyys kuljettajan istuimelta. Kauhan yläreunassa on
pystysuorat raot, jotka myös parantavat näkyvyyttä ja estävät
kivien yms. putoamisen koneen puomin päälle. Oikean pituisella
kauhalla saavutetaan myös paras mahdollinen murtovoima ja
kuormausteho esim. hiekka- tai multakasasta kuormattaessa.
Huulilevy on tehty erikoislujasta kulutusteräksestä.
Sorakauhat
ovat saatavana
suorakärkisenä ja
myös hammastettuna.
Lisävaruste
hammastettuihin
kauhoihin on
hampaiden suojalevy.

• Yleiskauha, soveltuu lähes kaikkiin
kauhatöihin
• Erinomainen näkyvyys kauhan
kärkeen
• Kauhan sisäpuoli on täysin sileä –
tehokas kauhan täyttö ja tyhjennys
• Suuri murtovoima
• Erikoislujasta kulutusteräksestä
tehty huulilevy
• Myös hammastetut kauhat
saatavana
Leveys

Kärki

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

900 mm
suora
190 l
62 kg
A36711
900 mm
hammas
190 l
72 kg
A36716
1050 mm suora
150 l
50 kg A36702*
1050 mm suora
240 l
73 kg
A36710
1050 mm hammas
240 l
83 kg
A36780
1150 mm suora
260 l
78 kg
A36709
1150 mm hammas
260 l
91 kg
A36779
1300 mm suora
300 l
86 kg
A36698
1300 mm hammas
300 l
98 kg
A36778
1350 mm suora
310 l
90 kg
A36996
1350 mm hammas
310 l
102 kg
A36997
*) Uuden 200-sarjan sorakauha. 200-sarjassa voi lumikauhana ja muun kevyen materiaalin kauhana käyttää
isompia sorakauhoja.
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HD Sorakauha
HD-sorakauha on täysin uusi kauhamalli, joka on tarkoitettu
isommille Avanteille – lähinnä 600- ja 700-sarjalle. HD-kauhat
on tehty vahvemmasta materiaalista ja ne ovat painavampia ja
tilavampia kuin tavalliset sorakauhat, joten ne soveltuvat paremmin
vaativampiin maansiirto- ja muihin kuormaustöihin.
HD-kauhojen
sorakauhoissa:
kauhan sisällä
takaa kauhan
materiaaleilla.

muut ominaisuudet ovat samat kuin vakiohyvä näkyvyys kauhan kärkeen, ei jäykisterautoja
ja kauhan sivut aukeavat hieman ulospäin, mikä
tehokkaan täytön ja tyhjenemisen kaikenlaisilla

HD-sorakauhat ovat saatavana suorakärkisenä ja myös
hammastettuna. Lisävaruste hammastettuihin kauhoihin on
hampaiden suojalevy.

• Raskaampi sorakauha
vaativampiin maansiirto- ja
kuormaustöihin
• Erinomainen näkyvyys kauhan
kärkeen
• Kauhan sisäpuoli on täysin sileä –
tehokas kauhan täyttö ja tyhjennys
• Suuri murtovoima
• Erikoislujasta kulutusteräksestä
tehty huulilevy
• Myös hammastetut kauhat
saatavana
Leveys

Kärki

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

1300 mm

suora

370 l

126 kg

A36713

1300 mm

hammas

370 l

139 kg

A36747

1450 mm

suora

420 l

138 kg

A36712

1450 mm

hammas

420 l

150 kg

A36746

1600 mm

suora

460 l

150 kg

A36535

1600 mm

hammas

460 l

165 kg

A36745
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Lumikauha
Lumikauhat on tarkoitettu lähinnä kevyemmän materiaalin kuten
hakkeen, turpeen, purun, mullan, lumen tms. kuormaukseen
ja kuljetukseen. Lumikauha on huomattavasti tilavampi kuin
sorakauha, mikä nopeuttaa työskentelyä kevyillä materiaaleilla.
Lumikauhamallisto on uudistunut: kauhan sisällä ei ole jäykisterautoja,
vaan sisäpuoli on sileä, ja kauhan sivut aukeavat hieman ulospäin.
Tämän ansiosta kauhan täyttäminen on helpompaa ja vaatii
vähemmän voimaa, ja tyhjennettäessä kaikenlainen materiaali
poistuu kauhasta täysin.

• Nopeaan kevyen materiaalin
siirtoon
• Erinomainen näkyvyys kauhan
kärkeen
• Kauhan sisäpuoli on täysin
sileä – tehokas kauhan täyttö ja
tyhjennys
• Korkea kauhaprofiili estää
materiaalin putoamisen kauhan
takareunan ylitse ja takaa
suuren tilavuuden
• Erikoislujasta kulutusteräksestä
tehty huulilevy

Leveys

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

1150 mm

490 l

125 kg

A36715

1300 mm

560 l

135 kg

A36714
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XL Lumikauha
XL lumikauha on tilavuudeltaan suurempi kauha, soveltuu erityisesti
Avant 600- ja 700-sarjaan. Tämä kauha soveltuu erityisen hyvin
kevyen materiaalin, kuten lumen, hakkeen, kuorikkeen jne.
lastaamiseen ja siirtämiseen.
Kauhan sisäpuolella ei ole jäykisterautoja ja kauhan sivut
ovat eteenpäin aukeavat. Tämä mahdollistaa kauhan parhaan
mahdollisen tyhjenemisen, myös hankalilla materiaaleilla ja vaikeissa
olosuhteissa.

uutuus

• Suuri tilavuus
• Ei jäykisterautoja kauhan
sisäpuolella
• Vankka rakenne
• Suuremmille Avantkuormaajille suunniteltu

Leveys

Korkeus

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

1450 mm

870 mm

710 l

155 kg

A36703

1600 mm

880 mm

800 l

175 kg

A36476

1800 mm

880 mm

900 l

195 kg

A36343
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Nelitoimikauha
Nelitoimikauha on tehokas monitoimikauha, jota voi käyttää paitsi
tavallisena kauhana myös puskulevynä, tasaajana sekä kahmarina
kivien yms. poimimiseen. Kauhan toiminta perustuu siihen, että
sen etuosa aukeaa kahden hydraulisylinterin avulla, joten se voidaan
muuttaa nopeasti erilaisiin töihin. Kauha voidaan tyhjentää myös
avaamalla, jolloin saavutetaan korkeampi tyhjennyskorkeus.
Nelitoimikauhat ovat saatavana sekä suorakärkisenä, että
hammastettuna.

• Viherrakentajan yleistyökalu
• Monipuolinen – sopii useisiin
eri töihin ja työmaan vaiheisiin

Kärki

Leveys

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

suora

1100 mm

155 l

152 kg

A21245

suora

1280 mm

170 l

175 kg

A21156

suora

1400 mm

210 l

192 kg

A21266

suora

1600 mm

330 l

257 kg

A36906

hammas

1100 mm

155 l

162 kg

A21249

hammas

1280 mm

170 l

185 kg

A21184

hammas

1400 mm

210 l

202 kg

A21269
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Kärkikippaava kauha
Kärkikippaava kauha on erityisen hyvä silloin, kun tarvitaan suurta
tyhjennyskorkeutta. Kauhan rungossa oleva hydraulisylinteri
liikuttaa kauhaosaa, jolloin kauhan kärki pysyy kipattaessa samalla
tasolla. Tämä mahdollistaa tyhjennyksen siltä korkeudelta, jolle
kauhan kärki ylettyy. Kuormaaminen esim. peräkärryyn on näin
helpompaa, samoin lumen tyhjennys korkeammalle ja kauemmaksi
koneesta.

• Suuri tyhjennyskorkeus
kuormaustöitä varten
• Soveltuu erinomaisesti lumen
yms. irtonaisen materiaalin
käsittelyyn

Teleskooppipuomin kansa suurin tyhjennyskorkeus on 400-600
-sarjan koneilla jopa 3100 mm, 700-sarjan koneilla lähes 3500 mm!

Leveys

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

1050 mm
1280 mm

150 l

120 kg

A2631

350 l

160 kg

A2824
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XL Kärkikippaava kauha
Kärkikippaava kauha on erityisen hyvä silloin, kun tarvitaan suurta
kuormaus- ja tyhjennyskorkeutta. Kauhan ideana on, että kauhan
kärki pysyy kipattaessakin samalla tasolla. Tämä mahdollistaa
tyhjennyksen sille korkeudelle, jolle kauhan kärki ylettyy.
XL-mallin etuna vielä suuri tilavuus, joka on hyödyksi erityisesti
kevyiden materiaalien kuormaamisessa. Ideaalit käyttökohteet XLkippikauhalle ovat lumen siirtäminen, kierrätyslaitokset, hakkeen
lastaaminen jne.
XL-mallin uloskippaus on toteutettu kahdella sylinterillä, joten
kauha tyhjenee vaivattomasti myös maksimikuormilla.
Uudistettujen XL-kippikauhojen sisällä ei ole jäykisterautoja,
vaan sisäpuoli on sileä. Tämän ansiosta kauhan täyttäminen
on helpompaa ja vaatii vähemmän voimaa, ja tyhjennettäessä
kaikenlainen materiaali poistuu kauhasta täysin.

Uutuus

• Erittäin suuritilavuuksinen
kauha kevyen materiaalin
tehokkaaseen lastaamiseen.
• Tyhjennyskorkeus jopa 3,5 m
• Kauhan sisäpuolella ei ole
jäykisterautoja - tehokkaampi
kauhan täyttö ja tyhjennys
• Uusi 1450 mm malli soveltuu
myös 500-sarjalle

Leveys

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

1450 mm
1800 mm

720 l

270 kg

A36841

900 l

320 kg

A21273
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Kombikauha
Kombikauha on yleiskauha mitä moninaisimpiin töihin. Se on
varustettu vankalla hydraulitoimisella yläkouralla, joten sillä voi siirtää
ja lastata oksia, haketta, kompostia, lantaa olkia ym. materiaaleja,
jotka eivät pysy yleis- tai rehupihdin piikeissä. Kombikauhaa voit
käyttää myös tavallisena kauhana yläkouran ollessa yläasennossa.

• Monipuolinen vaihtoehto
irtonaisen materiaalin siirtoon
• Uudistettu malli: korkeammat
sivut - materiaali pysyy
paremmin kauhassa

Leveys

Paino

Tuotenumero

900 mm

130 kg

A36304

1050 mm

146 kg

A36316

1300 mm

168 kg

A36323
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Purkukauha
Purkukauha on kahdella voimakkaalla hydraulisella kouralla
varustettu vankkarakenteinen kauha, joka soveltuu erityisesti
rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn.

• Monipuolinen,
vankkarakenteinen kauha
rakennus- ja purkutyömaille

Paino

Tuotenumero

1100 mm

Leveys

182 kg

A36045

1300 mm

197 kg

A36031
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Uud

Tasoituskauha
Avant tasoituskauhan rakenne on erittäin vahva. Kauhan takareuna
on terävä, jolloin tasoittaminen peruuttamalla onnistuu todella
hyvin. Kauhan pohja on myös pitempi kuin tavallisen sorakauhan,
joten näkyvyys kauhan kärkeen on esteetön, mikä entisestään
helpottaa tasaamista.
Uuden mallin tasoituskauhat on tehty vahvemmasta materiaalista,
eikä kauhan sisällä ole jäykisterautoja, vaan niiden sisäpuoli on
sileä, joten kauhan täyttäminen on helpompaa ja vaatii vähemmän
voimaa, ja tyhjennettäessä kaikenlainen materiaali poistuu kauhasta
täysin. Uusien mallien tilavuus on myös suurempi kuin ennen.

• Hyvä näkyvyys kauhan kärkeen
• Terävä takareuna
mahdollistaa tarkan tasauksen
peruuttamalla
• Tukeva rakenne
• Kauhan sisällä ei ole
jäykisterautoja – täyttäminen ja
tyhjentäminen helpompaa
• Uudet, leveämmät ja
tilavammat mallit

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

1450 mm

250 l

175 kg

A36717

1600 mm

280 l

190 kg

A36706

Leveys
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Trukkihaarukka
Avant-trukkihaarukoiden avulla hoidat trukin tehtävät kätevästi.
Piikeissä on säätö sivusuunnassa pikalukituksella, ne on valmistettu
kuumataotusta teräksestä ja niillä nostat painaviakin taakkoja
piikkien taipumatta.
Avant soveltuu trukkitöihin erinomaisesti tarkan ohjauksen ja hyvän
ajon hallinnan ansiosta. Normaaliin trukkiin verrattuna se on lähes
ylivoimainen ulkotrukkina pahassakin maastossa sekä kesällä että
talvella.

• Hyvä näkyvyys sekä työlaitteelle että työympäristöön tekee
trukkihaarukoilla työskentelyn
helpoksi ja tarkaksi.
• Trukkihaarukat helpottavat
päivittäisiä töitä niin maatiloilla,
rakennustyömailla kuin
yritysten pihoissakin.

malli

haarukoiden
pituus

Max.
kuorma

Paino

Tuotenumero

SD

850 mm

1000 kg

90 kg

A21047

XHD

1200 mm

1800 kg

136 kg

A36589

Lisävarusteena:
Pultattava suojaverkko A36346
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Trukkihaarukka hydr. sivusiirrolla
Haarukoiden hydraulinen etäisyyden säätö mahdollistaa niiden
siirtämisen lähemmäksi tai etäämmälle toisistaan suoraan kuljettajan
istuimelta. Haarukassa on myös sivusiirto: kuorma voidaan siirtää
koneen sivulle, esim. haluttaessa sijoittaa se lähelle seinää.
Trukkihaarukka toimitetaan aina varustettuna suojaverkolla, joka
tukee nostettavia kappaleita ja estää niiden putoamisen kuljettajan
päälle.

• Haarukoiden hydraulinen
sivusiirto ja etäisyyden säätö
• Sisältää suojaverkon

haarukoiden
pituus

Max.
kuorma

Paino

Tuotenumero

1100 mm

1200 kg

173 kg

A36279

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia
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Jätekauha
Täysin uusi jätekauha on tilavuudeltaan huomattavasti suurempi
kuin edellinen malli. Se muistuttaa enemmän kippikonttia kuin
kauhaa, mutta on edelleen helppo kuljettaa ja tyhjentää Avantilla.
Uuteen jätekauhaan saa lisävarusteena myös pyörät, joiden avulla
kauhaa on vaivaton liikutella ja täyttää tarvittaessa käsin esim.
hevostalleissa, tehtaan lattialla ja muissa paikoissa, joissa ei mahdu
ajamaan tai se ei ole tarpeen. Täysi kauha on sitten helppo viedä
pois ja tyhjentää Avantilla.

• Korvaa työmaan roskapöntöt
Avant-jätekauhalla –jätekauha
on erittäin helppo tyhjentää
suoraan siirtolavalle
• Kaksi leveyttä, suuri tilavuus
• Lisävarusteena saatavana
kuljetuspyörät (muoviset tai
ilmakumipyörät), joiden avulla
kauhaa on tarvittaessa helppo
liikutella käsivoimin
• Pyörien tilalle kauhaan voidaan
asentaa myös tukitassut
(lisävaruste), joiden avulla
kauha kallistuu eteenpäin siten,
että takareuna on ylempänä ja
etureuna n. 9 cm lähempänä
maata, mikä helpottaa esim.
kottikärryjen tyhjentämistä
kauhaan
Leveys

Lisävaruste:
Kuljetuspyörät (4 kpl), polyamidimuovia A418506 (lisäävät kauhan korkeutta 165 mm)
Kuljetuspyörät (4 kpl), ilmakumipyörät A420800 (lisäävät kauhan korkeutta 235 mm)
Tukitassut (4 kpl) A420537

Tilavuus

Paino

Tuotenumero

880 mm

630 l

115 kg

A36588

1280 mm

950 l

145 kg

A36595
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Nostopuomi
Nostopuomia käytetään nostettaessa tavaraa korkealle tai hankaliin
paikkoihin. Puomissa on kaksi kiinnityspistettä: puomin päässä ja
40 cm alempana. Suurin nostokorkeus Avant 700-sarjan kanssa on
yli 4 metriä.

• Edullinen työlaite, joka soveltuu
monen tyyppisiin nostotöihin
• Kaksi kiinnityspistettä, toinen
varustettu tapilla - mahdollistaa
sakkeleiden, nostoliinojen tms.
kiinnittämisen

Kiinnityspisteet

Pituus

Paino

Tuotenumero

2 kpl

1200 mm

30 kg

A32395
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Teleskooppinostopuomi
Teleskoppista nostopuomia voidaan käyttää rakennustyömailla
lukuisissa eri vaiheissa. Kaikkiin koukkunostoihin soveltuvaa laitetta
voidaan teleskoopata tarvittaessa, jolloin nostot onnistuvat myös
hankaliin paikkoihin. Puomin kapea rakenne ja puomin sisällä
suojattuna oleva teleskooppisylinteri tekevät työskentelystä
helppoa ja turvallista.
Teleskooppinostopuomissa
on
vakiovarusteena
pyörivä
lukkokoukku ja se on varustettu kestävillä liukupaloilla pitkän
toimintaiän varmistamiseksi.

• Erinomainen ulottuvuus,
jopa 3,05 metriä kuormaajan
eturenkaista
• Nostokorkeus 700-sarjan
koneella lähes 5 metriä
• Monipuolinen nostolaite
kaikkiin koukkunostoihin
Max. pituus

1900 mm

Min. pituus

1300 mm

Max. nostokorkeus*

4,7 m

Max. nostokapasiteetti 700-srj*

400 kg

Max. nostokapasiteetti 600-srj*

300 kg

Max. nostokapasiteetti 500-srj*

250 kg

Max. ulottuma*

3,05 m

Paino

110 kg

Tuotenumero

A21342

*) sekä kuormaajan, että nostopuomin
teleskoopit maksimi ulottumassa.

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Vetokoukku pikakiinnityksellä eteen
Pikakiinnityslevyyn
kiinnitettävä
vetokoukku
helpottaa
huomattavasti peräkärryjen siirtoa ahtaissa ja tarkkuutta vaativissa
paikoissa. Kuljettajan istuimelta on erinomainen näkyvyys
vetokoukkuun myös silloin kun Avantin puomi on aivan alaasennossa. Vetokoukussa on sekä normaali 50 mm kuula että tappi
vetosilmukkaa varten.

• Helpompi tapa kytkeä ja siirtää
peräkärryjä Avantilla
• Esteetön näkyvyys
vetokoukkuun ja kärryyn
mahdollistaa erittäin tarkan
liikuttamisen myös ahtaissa
paikoissa
• Nopea ja helppo kiinnittää
Avantin pikakiinnityslevyyn

Paino

Tuotenumero

34 kg

A35592
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Hydraulinen vetokoukku Uutuus
H y d r a u l i s e l l a
korkeussäädöllä
varustettu
vetokoukku
helpottaa
erilaisten
peräkärryjen kytkemistä.
Vetokuulalla ja -kidalla
varustetun
koukun
säätövara
on
25
cm, ja sitä liikuttava
hydrauliikkasylinteri
on
varustettu lukkoventtiilillä,
joka
pitää
koukun
paikallaan letkurikon tms.
sattuessa.

Kauhat, kuljetus ja siirto

• Helpottaa peräkärryjen
kytkemistä
• Varustettu vetokuulalla ja –
kidalla
• 25 cm korkeussäätö
• Koukkua liikuttava
hydrauliikkasylinteri varustettu
lukkoventtiilillä

Korkeussäätö

Huom!
Edellytää
peruskoneeseen
2-toimista
hydrauliikan
takaulosottoa.

250 mm

Paino

30 kg

Tuotenumero

A36518
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Tarvikelaatikko
Tukeva ja tilava tarvikelaatikko on helppo siirtää Avantilla työmaalle.
Sen kansi on tasainen ja toimii tarvittaessa työtasona. Laatikko on
myös varustettu ruuvipuristimella.
Kansi on varustettu kaasujousilla ja laatikko voidaan lukita
riippulukolla. Laatikon kyljissä on neljä ruuvikiinnitteistä
nostosilmukkaa, jotka voidaan tarvittaessa ottaa pois. Laatikon alla
on myös nostokorvakkeet trukkihaarukalla nostamista varten.

uus

• Tilava, lukittava tarvikelaatikko
esim. käsityökaluille
• Helppo siirtää ja nostaa Avantilla
• Tasainen ja tukeva kansi toimii
hyvin myös työtasona
• Varustettu ruuvipuristimella

Tarvikelaatikkoon mahtuvat mm. Avantin käsityökalut. Laatikossa
työkalut pysyvät hyvässä järjestyksessä, ja laatikko on helppo
nostaa trukkihaarukalla pakettiautoon tms. – tai säilyttää se Avantin
pikakiinnityslevyyn lukittuna.

Tilavuus

550 l

Paino

160 kg

Tuotenumero

A21689
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Puskulevy 1400
Puskulevy on vankkarakenteinen ja tehokas työlaite. Levy on
jousikuormitteinen, joten esteeseen osuessaan terä joustaa estäen
kuormaajan äkkipysäyksen. Hydraulinen kääntö on puskulevyn
vakiovaruste. Sen ansiosta materiaalin siirto eri puolelle konetta
sujuu rivakasti. Esimerkiksi lumen aurauksessa tämä nopeuttaa
työtä ratkaisevasti. Varustettu vaihdettavalla terällä.
Uudistetun puskulevy 1400:n edellistä mallia kaarevampi levy siirtää
lunta entistä tehokkaammin sivulle. Tukijalat (2 kpl) ovat nyt myös
vakiovaruste.

• Edullinen peruspuskulevy, jolla
hoitaa ison omakotitalon pihan
talvikunnossapidon vaivatta
• Jousilaukaisu takaa turvallisen
työskentelyn
• Uudistetun puskulevyn entistä
kaarevampi levy siirtää lunta
tehokkaammin sivulle
• Varustettu tukevilla tukijaloilla,
jotka vähentävät terän
kulumista ja parantavat koneen
ohjattavuutta
Työleveys

1400 mm

Kääntökulma

±30 astetta

Paino

125 kg

Terän korkeus

380 mm

Tuotenumero

A36649

Lisävarusteet:
Lisäsiivet 2x18 cm (suora/keräävä asento) A36651,
Jääterä 1400 mm A32315, Jääterä 18 cm lisäsiipeen A413823,
Kumiterä 1400 mm A32383, Kumiterä 18 cm lisäsiipeen A48870
220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Puskulevy 2000
Puskulevy on vankkarakenteinen ja tehokas työlaite. Puskulevyn
levyosa on jousikuormitteinen, joten esteeseen osuessaan terä
joustaa taaksepäin. Hydraulinen kääntö on puskulevyn vakiovaruste.
Sen ansiosta materiaalin siirto sujuu rivakasti. Esimerkiksi lumen
aurauksessa tämä nopeuttaa työtä ratkaisevasti.
Puskulevy 2000 on uudisettu täysin. Levy on korkeampi ja
kaarevampi kuin ennen, joten se siirtää lunta tehokkaammin sivulle.
Puskulevy on varustettu 2x310 mm sivusiivillä, jotka voidaan asentaa
suoraan tai keräävään asentoon. Myös tukijalat ovat vakiovaruste.
Uusi kelluntajärjestelmä sallii levyn liikkumisen pystysuunnassa,
mikä helpottaa ja tehostaa työskentelyä epätasaisilla alustoilla
huomattavasti. Levy kelluu myös sivusuunnassa ± 10°. Kellunta
voidaan asettaa käsin kolmeen eri asentoon:
1) Levy kelluu vapaasti – sekä pysty- että sivusuunnassa
2) Kellunta vain sivusuunnassa ± 10°, pystysuuntainen kellunta
estetty (sama kuin edellisissä 2000 ja 2500 puskulevyissä, ja uudessa
1400 mm puskulevyssä)
3) Jäykkä asento – sekä pysty- että sivusuuntainen kellunta lukittu
pulteilla

• Varustettu tukevilla tukijaloilla,
mikä vähentää terän kulutusta ja
parantaa koneen ohjattavuutta.
• 1400-malliin verrattuna jämäkämpi
rakenne ja korkeampi levyosa
suurempien massojen siirtämistä varten
• Monikäyttöinen puskulevy jota
voidaan käyttää suurienkin alojen
auraamiseen, mutta on silti riittävän
ketterä pienissä paikoissa.
• Vakiovarusteena käännettävät
lisäsiivet, jotka voi asentaa myös
keräävään asentoon.
• Uusi kelluntajärjestelmä: levy kelluu
tarvittaessa sekä pysty- että sivusuunnassa
• Tukijalkojen tilalle saatavana
kannatinpyörät lisävarusteena pitävät levyn korkeuden vakaampana
aurattaessa herkillä alustoilla
Työleveys

päälevy 1390 mm +
2x310 mm lisäsiivet

Kääntökulma

±30 astetta

Paino

Lisävarusteet:
A417437 Verkkoteräsarja, sekä päälevyyn että sivusiipiin
A417441 Kumiteräsarja, sekä päälevyyn että sivusiipiin
A417345 Kannatinpyörät, 2 kpl

215 kg

Terän korkeus

590 mm

Tuotenumero

A36123
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Puskulevy 2500
Puskulevy on vankkarakenteinen ja tehokas työlaite. Puskulevyn
levyosa on jousikuormitteinen, joten esteeseen osuessaan terä
joustaa taaksepäin. Hydraulinen kääntö on puskulevyn vakiovaruste.
Sen ansiosta materiaalin siirto sujuu rivakasti. Esimerkiksi lumen
aurauksessa tämä nopeuttaa työtä ratkaisevasti.
Puskulevy 2500 on uudisettu täysin. Levy on korkeampi ja
kaarevampi kuin ennen, joten se siirtää lunta tehokkaammin sivulle.
Puskulevy on varustettu 2x310 mm sivusiivillä, jotka voidaan asentaa
suoraan tai keräävään asentoon. Myös tukijalat ovat vakiovaruste.
Uusi kelluntajärjestelmä sallii levyn liikkumisen pystysuunnassa,
mikä helpottaa ja tehostaa työskentelyä epätasaisilla alustoilla
huomattavasti. Levy kelluu myös sivusuunnassa ± 10°. Kellunta
voidaan asettaa käsin kolmeen eri asentoon:
1) Levy kelluu vapaasti – sekä pysty- että sivusuunnassa
2) Kellunta vain sivusuunnassa ± 10°, pystysuuntainen kellunta
estetty (sama kuin edellisissä 2000 ja 2500 mm puskulevyissä, ja
uudessa 1400 mm puskulevyssä)
3) Jäykkä asento – sekä pysty- että sivusuuntainen kellunta lukittu
pulteilla

• Varustettu tukevilla tukijaloilla,
mikä vähentää terän kulutusta ja
parantaa koneen ohjattavuutta.
• 1400-malliin verrattuna jämäkämpi
rakenne ja korkeampi levyosa
suurempien massojen siirtämistä varten
• Monikäyttöinen puskulevy jota
voidaan käyttää suurienkin alojen
auraamiseen, mutta on silti riittävän
ketterä pienissä paikoissa.
• Vakiovarusteena käännettävät
lisäsiivet, jotka voi asentaa myös
keräävään asentoon.
• Uusi kelluntajärjestelmä: levy kelluu
tarvittaessa sekä pysty- että sivusuunnassa
• Tukijalkojen tilalle saatavana
kannatinpyörät lisävarusteena pitävät levyn korkeuden vakaampana
aurattaessa herkillä alustoilla
Työleveys

päälevy 1840 mm +
2x310 mm lisäsiivet

Kääntökulma

±30 astetta

Paino

Lisävarusteet:
A417729 Verkkoteräsarja, sekä päälevyyn että sivusiipiin
A417672 Kumiteräsarja, sekä päälevyyn että sivusiipiin
A417345 Kannatinpyörät, 2 kpl

232 kg

Terän korkeus

590 mm

Tuotenumero

A36251
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Nivelaura
Nivelaura on monipuolen työlaite lumen auraukseen ja siirtoon.
Se on varustettu kahdella kääntyvällä siivellä, joiden kääntökulmaa
voidaan säätää toisistaan riippumatta suoraan kuormaajan
ohjaamosta - niin suoraan, keräävään kuin V-asentoonkin.
Siivet ovat jousikuormitteiset, joten esteeseen osuessaan ne
joustavat taaksepäin. Kiinnitysrungossa oleva kelluntamekanismi
sallii auran liikkua pystysuunnassa ja takaa sen, että terä seuraa
maanpintaa myös epätasaisilla alustoilla.
Uudet V1800- and V2400- nivelaurat on varustettu:
• pystysuuntaisella kellunnalla, jonka ansiosta aurausjälki on hyvä
myös epätasaisilla alustoilla
• kaarevammilla siivillä, jotka siirtävät lunta tehokkaammin sivulle
• tukijaloilla (vakiovaruste)
• erikoislujasta
kulutusteräksestä
tehdyllä
kaarevalla
suorareunaisella terällä, jonka kiinnitysreikien väli on standardi
305 mm

• Monipuolisesti säädettävissä
oleva ammatilaisaura
• Kaksi erikseen säädettävää
siipeä, jotka voidaan kääntää
niin suoraan, keräävään kuin
V-asentoonkin
• Auran pystysuuntaisen
kellunnan ansiosta poistaa
lumen tehokkaasti myös
epätasaisella alustalla
Malli

V1800

V2400

Siiven leveys

1510-1840 mm

2020-2450 mm

Kokonaisleveys
(suoralla ja
verkkoterällä)

1570-1900 mm

2080-2510 mm

Siiven
kääntökulma

±35 astetta

±35 astetta

330 kg

390 kg

Siiven korkeus

770 mm

770 mm

Tuotenumero

A36795

A36796

Paino

Lisävaruste:
Verkkoterät, nivelaura V1800
Verkkoterät, nivelaura V2400
Malli

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.

A36817
A36818

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i

1800
2400
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Siipilumikauha
Siipilumikauha on suunniteltu isojen alojen auraukseen tai töihin
missä lunta pitää siirtää pitkiä matkoja. Siipiä voidaan ohjata, joko
yhdessä tai erikseen, mikä tekee kauhasta erinomaisen joustavan
lumen aurauksessa. Suurin mahdollinen aurausleveys on yli 3 m ja
siivet taitettuina kauhan leveys on vain 180 cm.

• Tilava kauha 730 l
• Aurausleveys yli 3 m

Tilavuus

730 l

Leveys

1800 - 3010 mm

Paino

325 kg

Tuotenumero

A414035

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.

Lisävarusteena:
Verkkoterät A36504
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Lumilinko
Lumilingolla poistat tehokkaasti lumen paikoista, joissa lunta ei
haluta kasata, vaan levittää tasaisesti käytävien reunoille. Lingon
2-vaiheisuus takaa tehokkuuden myös suojalunta lingottaessa.
Heittotorvea voidaan kääntää 270° suoraan koneen ohjaamosta.
Heittokorkeus on mekaanisesti säädettävissä, sähköinen heittolipan
säätö on lisävaruste.
Lisävarusteena saatavissa nyt myös vallileikkurit, jotka kiinnitetään
pulteilla lingon kumpaankin
päähän. Ne tehostavat linkoamista korkeammassa, tiukkaan
pakatussa lumivallissa ja lisäävät hieman myös työleveyttä.

• Tehokkaat kaksivaiheiset lumilingot myös ammattikäyttöön
• Uudistetuissa lumilingoissa
useita parannuksia, mm. :
- 30 % enemmän työtehoa
- uusi 2-osainen heittolippa
- lingon hydrauliikan kytkentä
ehkäisee tukkeutumista
- vallileikkurit lisävarusteena
Malli
Työleveys
Kääntökulma

1400

1100 mm

1400 mm

270 °

270 °

Paino

225 kg

255 kg

Tuotenumero

A35870

A35847

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia. Jos
linko varustetaan sähköisellä heittolipan korkeuden
säädöllä, on ohjuskytkinpakettia pakollinen.

Lisävarusteet:
Sähköinen heittolipan korkeussäätö A34845
Vallileikkurit A35925
Malli

1100

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Avoharja
Täysin uusi avoharjamalli, joka on helppokäyttöisempi ja
kehittyneempi kuin aikaisemmat harjat. Kolme työleveyttä
saatavana, 110, 150 ja 200 cm. Sähköinen, karamoottorilla
varustettu harjan kääntö .on vakiovaruste 150 ja 200 cm mallissa, ja
sitä ohjataan vaivattomasti ja mukavasti ohjaamosta käsin.
Harjalaitteen kelluntamekanismi on kokonaan uusi, ja tukipyörien
sijasta harja lepää harjaksillaan ja harja-akseli kelluu vapaasti. Tämän
ansiosta joustovara pystysuunnassa on suuri ja kellunta on täysin
äänetön, mikä helpottaa harjaamista ja lisää käyttömukavuutta.
Harja on varustettu tukijaloilla, jotka voidaan kääntää esiin kun harjaa
ei käytetä, jolloin nylon-harjakset eivät taivu eivätkä vahingoitu
säilytyksen aikana.

Malli

1100

1500

2000

Työleveys

1100 mm

1500 mm 2000 mm

Kokonaisleveys

1370 mm

1770 mm 2270 mm

Harjan halkaisija

550 mm

550 mm

Kääntö

mekaaninen

Kääntökulma

+/- 25 °

550 mm

sähköinen
+/- 25 °

+/- 25 °

Paino

170 kg

200 kg

260 kg

Tuotenumero

A36067

A35284

A35583

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.

Lisävarusteet: Sähkökääntö 110 cm harjaan A36112

Malli

• Tehokas ja helppokäyttöinen
harja sähköisellä tai
mekaanisella käännöllä
• Vapaasti kelluva harja pyörii
lähes äänettömästi ja takaa
erinomaisen harjausjäljen
kaikenlaisilla alustoilla
• Varustettu tukijaloilla
säilytystä varten

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i

1100
1500
2000
soveltuu hyvin

soveltuu

ei sovellu

27

Kiinteistönhoito

Keräävä harjalaite 1500
Kokonaan
uusi
keräävä
harjalaite,
ammattimaiseen
kiinteistönhoitoon tehty. Harjalaitteen rakenne on erittäin
tukeva, harja-akseli on kelluva, harjasten kuluessa harja painuu
automaattisesti alemmaksi, ja kastelulaite sitoo pölyn tehokkaasti.
Harjalaitteen rakenne on hyvin suljettu ja koteloitu, joten pölyn
muodostus on vähäistä ja kerääminen erittäin tehokasta, myös
käännyttäessä.
Lisävarusteena on saatavissa yksi tai kaksi sivuharjaa. Kastelulaite
150 l vesisäiliöllä on lisävaruste.

Malli

1500 mm

Kokonaisleveys

1800 mm

Harjan halkaisija

550 mm

Keräyssäiliön tyhjennys

Hydraulinen
(kahdella sylinterillä)

Keräyssäiliön tilavuus

200 l

Vesisäiliön tilavuus

150 l

Paino ilman sivuharjaa

425 kg
(ilman kastelulaitetta)

Paino yhdellä sivuharjalla

450 kg

Paino kahdella sivuharjalla

475 kg

Tuotenumero

Lisävarusteet:
Sivuharja A35698
Kastelulaite A35642

1500

Työleveys

Sivuharja

Kastelulaite

A35602

ei

ei

A35918

1 kpl

ei

A35919

1 kpl

kyllä

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.
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Keräävä harjalaite 1050
Keräävä harjalaite 1050 on tarkoitettu lähinnä Avant 200-, 400- ja
500-sarjaan katujen ja suurempien piha-alueiden harjauskoneeksi.
Keräyssäiliön edessä oleva harja pyörii ulospäin ja harjaa materiaalin
yläkautta taakse säiliöön, joka täyttyy näin mahdollisimman täyteen
ja harjalaitteen painopiste säilyy lähellä kuormaajaa.
Harja on varustettu kolmella suurella kumipyörällä, jolloin työskentely
on helppoa epätasaisillakin alustoilla. Työskentelykorkeutta voidaan
säätää pyörien kiinnitysakselilla olevien soviterenkaiden paikkaa
vaihtamalla. Säiliön avaus & tyhjennys tapahtuu hydraulisylinterillä.

• Erinomainen harjausteho
• Materiaali harjataan yläkautta
takana olevaan säiliöön, jolloin
säiliö täyttyy mahdollisimman
täyteen ja painopiste säilyy
lähellä kuormaajaa
• Hydraulinen tyhjennys
• Varustettu nylon-harjalla,
joka koostuu vaihdettavista
harjakiekoista
• Säädettävä työskentelykorkeus

Työleveys

1050 mm

Harjan halkaisija

500 mm

Harjan materiaali
Säiliön tilavuus

Nylon
170 l

Tuotenumero

A33543
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Kauhaharja
Täysin uusi keräävä kauhaharja, joka kerää harjatun materiaalin
suureen, kauhan muotoiseen säiliöön. Harjaustulos on paras
taaksepäin ajettaessa, mutta kauharja toimii myös ajettaessa
eteenpäin. Eteenpäin ajettaessa harja soveltuu hyvin suurempien
roskien kuten lehtien, rakennusjätteiden ja kertakäyttöastioiden
keräämiseen.
Kauhaharja on varustettu kellunnalla, joka antaa keräyssäiliön
huulilevyn levätä vapaasti maata vasten, joten kuormaajassa ei
välttämättä tarvita puomin kelluntaa. Säiliö tyhjennetään nostamalla
ensin harjaosa hydraulisesti ylös, jonka jälkeen kerätty materiaali
voidaan kipata pois kuten normaalista kauhasta. Harja-akselin
korkeutta voidaan säätää yksinkertaisella lukitusmekanismilla
harjan kulumisen mukaan.
Lisävarusteena
on
saatavissa
kastelulaite,
joka sitoo tehokkaasti
harjaamisen
aikana
muodostuvaa pölyä ja
minimoi pölyn aiheuttamat
haitat. Kastelulaite voidaan
myös jälkiasentaa.
Lisävaruste:
A35956 Kastelulaite, kauhaharja 1100
A35807 Kastelulaite, kauhaharja 1500

Malli

• Erinomainen harjausjälki
peruuttaen ajettaessa
• Soveltuu myös suurempien
roskien keräämiseen
• Suuri keräyssäiliö
• Nopea, hydraulinen säiliön
tyhjennys
Malli

1100

1500

Työleveys

1100 mm

1500 mm

Kokonaisleveys

1356 mm

1764 mm

Keräyslaatikon
tilavuus

370 l

500 l

500 mm

500 mm

Harjan halkaisija
Vesisäiliön tilavuus

120 l

120 l

Tuotenumero

A35945

A35689

Tuotenumero
kastelulaitteella

A36023

A36024

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Kadunpesulaite
Tehokas painepesuri tekee Avantista liikkuvan pesuyksikön. Pesurit
on varustettu sekä suutintangolla kadunpesua varten että myös
pesupistoolilla ja 20 m letkukelalla.Sen avulla pesurilla voi pestä
myös Avantit, muut koneet ja laitteet, autot jne.
Pesureissa yhdistyy alhainen veden kulutus tarvittaessa suureen
veden tuottoon. Korkeapaineinen vesisuihku puhdistaa tehokkaasti
asfaltin ja betonin huokoset ja poistaa myös roskat, joten pinta ei
kuivuttuaan pölise. Alhaisen veden kulutuksen ansiosta laajojenkin
alueiden peseminen on vaivatonta ja nopeaa. .
Uudessa pesurimallistossa on kolme erisuuruisella vesisäiliöllä
varustettua laitetta: S, M ja L. Säiliön tilavuudet vastaavasti 280 l,
560 l ja 840 l.
Mallien S ja M veden tuotto on max. 30 l/min ja paine 200 bar.
Suurimmassa L-mallissa veden tuotto on peräti max. 50 l/min ja
paine 220 bar, jonka ansiosta se on erittäin tehokas kadunpuhdistaja
700-sarjaan asennettuna.
Suutinputken kääntö on
hydraulinen malleissa M
ja L, ja kääntöä ohjataan
sähkökytkimellä kuljettajan
paikalta.
S-malli
on
varustettu manuaalisella
suutinputken käännöllä.
Malli

• Tehokas painepesuri ja
kadunpesulaite, varustettu sekä
suutinputkella kadunpesua
varten että pesupistoolilla
• Kolme mallia: S, M ja
L; vesisäiliön tilavuudet
vastaavasti 280 l, 560 l ja 840 l
• Mallit M ja L varustettu
hydraulisella suutinputken
käännöllä, ammattimaista
kadunpesua varten
Malli

S

M

L

Veden tuotto max.

30 l/min

30 l/min

50 l/min

Veden paine max.

200 bar

200 bar

220 bar

Vesisäiliön tilavuus

280 l

560 l

840 l

1500 mm

1800 mm

2000 mm

Työleveys
Vesisuuttimet

8 kpl

9 kpl

9 kpl

Paino

95 kg

228 kg

277 kg

A37012

A37013

A37014

Tuotenumero

Pesurien M ja L yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjauskytkinpakettia
(lisävaruste), suutinputken kääntöä varten.

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Tekonurmiharjalaite
Tekonurmiharjalaite on ammattilaisen työkalu tekonurmen
puhdistamiseen
ja
hoitoon.
Harjan
etuosassa
oleva
korkeussäädettävä harava nostaa tallautuneen tekonurmen pystyyn
ja irrottaa väliaineen, jonka pääharja nostaa laitteen sisään.
Harjan sisällä puhallin puhaltaa hienon aineksen (pölyn yms.) omaan
säiliöönsä. Väliaine siirtyy pääharjan avulla taaksepäin seulontaan,
jossa pullonkorkit, tupakantumpit yms. roskat erottuvat väliaineesta
ja siirtyvät takaosan säiliöön. Seulottu ja puhdistettu väliaine putoaa
takaisin nurmeen ja laitteen takaosassa oleva, 1,5-kertaisella
nopeudella ajonopeuteen nähden pyörivä harja painaa sen
paikalleen. Avantin taakse kiinnitettävä harjapalkki viimeistelee
harjauksen nostamalla nurmen pystyyn.
Soveltuu sekä ulko- että sisäkenttien hoitamiseen.
Harjattaessa tekonurmen pitää olla kuiva.
Tarkoitettu vain tekonurmikentille, ei sovellu
muuhun harjaamiseen.

• Ammattilaisen työkalu
tekonurmen puhdistamiseen ja
hoitoon
• Puhdistaa tekonurmen kertaajolla
• Kevyt ja kompakti laite mahtuu
ahtaampiinkin paikkoihin eikä
riko nurmea
• Säännöllinen hoito pidentää
tekonurmikentän käyttöikää
huomattavasti

Työleveys

1200 mm

Paino

360 kg

Tuotenumero

A36494

Lisävaruste:
Kallistusadapteri 90° (edellyttää toista hydrauliikan ulosottoa eteen) A36505

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Etuhiekoitin
Hiekoittimella suoritat hiekoituksen nopeasti ja luotettavasti.
Hiekoitin
on
hydraulimoottorikäyttöinen
ja
varustettu
sekoitinakselilla, joka estää hiekan holvaantumisen. Etuhiekoitin
on joko kauhamallinen, jonka voi täyttää kuten tavallisen kauhan
suoraan hiekkakasasta, tai päältä lastattava malli 200-sarjaa varten.

• Täyttö suoraan maasta tai
siilosta
• Järeä rakenne, soveltuu myös
urakointikäyttöön

Malli

900

900

1500

päältä
lastattava

kauha

kauha

Työleveys

900 mm

900 mm

1500 mm

Tilavuus

160 l

200 l

500 l

130 kg

120 kg

270 kg

Tyyppi

Paino
Käyttö
Tuotenumero

Malli

Hydraulinen
A2848

A2947

A411401

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Keskipakohiekoitin
Keskipakohiekotin on paras hiekan- tai suolanlevitystapa suurille
alueille. Levitysaluetta voidaan säätää 2-6 metrin leveydelle ja
levitettävä määrä voidaan säätää vaivattomasti laitteen kyljessä
olevalla vivulla.

• Nopea hiekoitin suurille pintaaloille
• Levitysalue käsin säädettävissä
• Asennus taakse myös
mahdollinen (vain 700-sarjaan)

Levitysleveys

0,8-6 m

Tilavuus

250 l

Hyötykuorma

500 kg

Paino

130 kg

Tuotenumero, asennus eteen

A21183

Tuotenumero, asennus taakse *)

A36523

*) Asennus taakse mahdollista vain 700-sarjassa.
Edellyttää myös työlaitteen takakiinnityslevyä
(A36552) ja hydrauliikan takaulosottoa
peruskoneeseen.
220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Hinattava hiekoitin
Hinattava hiekoitin on edullinen ja helppo tapa tehdä pienemmät
hiekoitustyöt. Hiekoitin ottaa käyttövoimansa suoraan pyöriltään,
joten laite ei vaadi lainkaan hydrauliikkaa. Laite kiinnitetään
kuormaajan vetokuulaan.
Huom! Kuormaaja varustettava vetokoukulla (A417323/A417337 )

• Edullinen hiekoitin, joka on
nopea kytkeä koneen perään
• Mekaaninen voimansiirto
è Ei vaadi hydrauliikan
takaulosottoa.
• Sisältää suojapressun säiliön
päälle

Työleveys

1000 mm

Leveys

1500 mm

Tilavuus

215 l

Paino

55 kg

Käyttö

mekaaninen

Tuotenumero

A415430

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Lehti-imuri
Lehti-imuri on tarkoitettu lähinnä puiden lehtien keräämiseen
puistoista, pihoista ja kulkuteiltä. Imurissa on tehokas
puhallinyksikkö, joka imee lehdet ensin imurille ja siitä säiliöön
pakaten lehdet tiiviiksi paketiksi. Imurin suulakeosassa on 120
cm leveä pyörivä vaakaharja, joka irrottaa maasta myös märät ja
pakkaantuneet lehdet. Vaakaharjan pyörimisnopeutta voidaan
säätää portaattomasti.
Puhaltimen imusuulakkeen korkeutta maasta voidaan säätää
kannatinpyörien akseleilla olevien holkkien avulla 10 mm:n välein.
Säiliö on sijoitettu suoraan imurin päälle ja siinä on suuret pleksiikkunat, joista voi tarkkailla säiliön täyttymistä. Säiliön luukku
avataan suoraan kuormaajan ohjaamosta, ja puomi ylös nostamalla
säiliö voidaan tyhjentää korkeallekin lavalle.

• Tehokas lehtien kerääjä
• Tilavan säiliön ansiosta
kerääminen on nopeaa
• Varustettu Optifloat TM
-kellunnalla
• Säiliön luukku toimii
sähköisesti karamoottorilla
- tyhjentäminen on helppoa
ohjaamosta käsin

Työleveys

1200 mm

Säiliö

800 l

Paino

330 kg

Tuotenumero

A34714

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Leguan 50 henkilönostin
Avant ja sen tytäryhtiö Leguan Lifts ovat yhdistäneet osaamisensa.
Tuloksena on erittäin näppärä, maastokelpoinen ja helppokäyttöinen
henkilönostin. Nostimen avulla Avantin monipuolisuus paranee
työmailla entisestään.
Nostin kytketään Avanttiin samalla pikakiinnikkeellä kuin kaikki
muutkin työlaitteet. Irroitus ja kiinnitys on erittäin helppoa ja
nopeaa.
Nostin on suunniteltu siten, että se täyttää kaikki nostindirektiivin
määräykset. Suuren 200 kg:n korikuorman ansiosta korissa voi
työskennellä kaksi miestä tai yksi mies ja reilu määrä työkaluja.

• Edullinen henkilönostin, jonka
työskentelykorkeus on 5 metriä.
• Turvallinen ja laillinen tapa tehdä
korjaus- ja maalaushommat,
lamppujen vaihdot, puiden
hoitotyöt, rännien putsaukset jne…
• Korikuorma on 200 kg, ja nostinta
voit käyttää yksin suoraan korista.
• Avantin avulla nostin liikkuu
maastossa kuin maastossa.
• Henkilönostin tekee Avantista
todella tarpeellisen ja työllistetyn
koneen kaikilla rakennustyömailla.
Max korikuorma
Max työskentelykorkeus

200 kg
5,0 m

Korkeus (kori ala-asennossa)

1900 mm

Leveys

1300 mm

Paino

435 kg

Tuotenumero

A34812

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Kippikärry
Kippikärryjä on kaksi mallia: pienemmän kantavuus on 1200 kg
ja suuremman 1800 kg. Peräkärryn kippi on hydraulinen. Sivu- ja
takalaidat ovat avattavia ja ne voidaan tarvittaessa poistaa myös
kokonaan, jolloin kärryn pohja on täysin tasainen. 1800 kg malli on
varustettu tuplalaidoilla ja pienempään 1200 kg malliin ne saadaan
lisävarusteena.
Huom! Kuormaaja on varustettava vetokoukulla ja 2-toimisella
hydrauliikan takaulosotolla.

• Vahvarakenteiset ja
monipuoliset kippikärryt
soveltuvat niin maansiirtoon
kuin kevyempiinkin töihin.
• Kärryn laidat voidaan poistaa,
jolloin lava on täysin tasainen
• Hydraulinen kippaus

Malli

1200

1800

1200 kg

1800 kg

Leveys

1125 mm

1350 mm

Pituus

1710 mm

2240 mm

23x8,50-12

26x12-12

280 mm

560 mm

A2949

A21200

Kantavuus

Renkaat
Laidan korkeus
Tuotenumero

Lisävaruste: Lisälaitasarja, korkeus 280 mm, 1200 kg malliin A45193
Malli

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i

1100
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Perävaunu/Metsäkärry
Avant perävaunu soveltuu mitä erilaisempien tavaroiden
kuljetukseen. Etu- ja takalaita sekä sivulaidat voidaan irrottaa.
Näin vaunu sopii erinomaisesti myös puutavaran kuljetukseen.
Lavassa on mekaaninen kippi. Vetoaisan pää on pyörivä. Isot pyörät
kantavat myös märässä maassa. Saatavilla sekä yksiakselinen että
teliakselistolla oleva malli.
Huom! Kuormaaja on varustettava vetokoukulla.

• Voidaan käyttää sekä
kuljetuskärrynä että
rankakärrynä
• Sekä yksiakselinen että
telikärry saatavana
• Varustettu pyörivällä
kuulakytkimellä, joka sallii
ajamisen epätasaisessakin
maastossa
• Manuaalinen kippaus
Malli

1-akselinen

Teli

Oma paino

100 kg

130 kg

Kokonaispaino

500 kg

800 kg

Lavan pohja

650 x 1750 mm

Kokonaisleveys
Tuotenumero

1200 mm
A21110

A21111
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Ruohonleikkuri 1000
Avantin ruohonleikkuri 1000 on vahvarakenteinen ja tehokas
leikkuri, joka on suunniteltu nimenomaan Avant 200-sarjaan 1
(valmistettu 2004-2015). Se on vakiovarusteisena biosilppuava,
mutta poistamalla takaosan sulkuraudan voi leikkuria käyttää
taakse purkavana. Näin saavutettaan lisää tehoa pitkäksi kasvaneen
ruohon leikkaamisessa.

200-sarjaan 1

• Tehokas biosilppuava leikkuri
• Varustettu kellunnalla, toimii
epätasaisessakin maastossa
• Varustettu Avant 200 series
1:n työlaitekiinnityksellä
sekä hydrauliikkaletkujen
pikaliittimillä

Malli

1000

Leikkuuleveys

1000 mm

Terien lkm

2 kpl

Leikkuukorkeus
Paino

Malli

95 kg

Tuotenumero 218

A21076

Tuotenumero 220

A21109

218 220 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i

A21076
A21109
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Ruohonleikkuri 1200
Ruohonleikkuri 1200 on vankkarakenteinen ja tehokas leikkuri. Se
on varustettu Avantin kehittämällä Optifloat-kelluntajärjestelmällä,
joka varmistaa leikkurin optimaalisen maakosketuksen myös
epätasaisella nurmikolla. Leikkurissa on myös turvaventtiili, joka
pysäyttää leikkurin terät, jos leikkuri nostetaan ilmaan. Uuden
mallin leikkuupöytä on nyt muotoonsa prässätty, mikä parantaa
leikkurin tehoa ja vähentää ruohon tarttumista leikkuupöytään.
Leikkuri on vakiovarusteisena bio-silppuava ja allejättävä.
Sivuheittosarja on saatavana lisävarusteena.

• Optifloat TM-kellunta on
helppokäyttöinen ja takaa
parhaan maakosketuksen
• Turvaventtiiili pysäyttää terät,
kun leikkuri nostetaan ilmaan
• Muotoon prässätty
leikkuupöytä parantaa tehoa ja
vähentää likaantumista
• Sivuheittosarja lisävarusteena

Leikkuuleveys

1200 mm

Terien lkm

2 kpl

Leikkuukorkeus

25 - 100 mm

Paino

170 kg

Tuotenumero

A35965

Lisävarusteet: Sivuheittosarja A36013
220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Ruohonleikkuri 1500
Avantin suurin leikkuri on tarkoitettu suurien alojen tehokkaaseen
leikkaamiseen. Leikkurin muunneltavuus mahdollistaa oikean tyyppisen leikkaamisen erilaisissa kohteissa.
Voimakas leikkuri mahdollistaa hyvän ajonopeuden ja täydellisen
leikkuujäljen myös haastavissa olosuhteissa.
Optifloat TM –kellunta varmistaa, että leikkaaminen on helppoa ja
leikkuri pysyy varmasti maassa myös epätasaisessa maastossa. Kelluntajärjestelmään on yhdistetty myös turvaventtiili joka pysäyttää
terät kun leikkuri nostetaan ilmaan.

• Uudistettu kelluntajärjestelmä:
Optifloat TM
• Enemmän voimaa haastaviin
leikkausolosuhteisiin
• Vakiovarusteisena
sivulleheittävä. Lisävarusteena
saatavilla asennussarja
bioleikkausta varten.
• Pyöristetyt leikkurin rungon
reunat è pienemmät vahingot
puun rungoille, rakennuksille
jne. törmäyksien sattuessa
Leikkuuleveys

1500 mm

Terien lkm

3 kpl

Leikkuukorkeus
Korkeus

25 - 100 mm
450 mm

Paino

220 kg

Tuotenumero

A34528

Lisävarusteet: Asennussarja bioleikkausta varten A34530
220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i

42

soveltuu hyvin

soveltuu

ei sovellu

istu

nu t
Viheralueiden hoito

Uud

Keräävä ruohonleikkuri 1200
Keräävällä ruohonleikkurilla leikkuujätteen kerääminen on
vaivatonta ja yksinkertaista. Suuren imutehon ansiosta sillä voi
kerätä myös lehdet nurmikoilta. Leikkurin terät murskaavat
lehdet, ruohon ja muun leikkuujätteen hienoksi silpuksi, joka
pakkautuu keräyslaatikkoon tiiviiksi paketiksi. Murskattu jäte myös
kompostoituu nopeasti uusiokäyttöä varten. Säiliön tilavuus on
210 litraa, joten suurtenkaan alojen leikkaaminen ei ole ongelma.
Keräyssäiliön tyhjennys on erittäin helppoa: leikkuri nostetaan
ilmaan ja kallistetaan alaspäin, jolloin säiliössä oleva ruoho työntää
kannen auki ja putoaa säiliöstä. Tyhjennys on mahdollista esim.
lavalle, niin korkealle kuin kuormaajan puomi ylettyy.

• Tehokas leikkuri keräysyksiköllä
• Kerää myös puiden lehdet
syksyisin
• Keräyspuhallin voidaan
tarvittaessa sammuttaa, jolloin
leikkuri toimii pelkästään alle
jättävänä ruohonleikkurina
• Uudessa mallissa automaattinen
säiliön kannen avaus,
kallistamalla leikkuria alaspäin
• Optifloattm -kelluntajärjestelmän
ansiosta käyttö on helppoa
ja leikkausjälki hyvä myös
epätasaisella nurmikolla
Leikkuuleveys

1200 mm

Terien lkm

2 kpl

Leikkuukorkeus

25 - 100 mm

Keräyslaatikko

210 l

Tuotenumero

A35973
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Keräävä ruohonleikkuri 1500
Ammattimaiseen käyttöön suunniteltu keräävä ruohonleikkuri 1500
mm työleveydellä ja 800 litran keräyslaatikolla. Suuren imutehon
ansiosta sillä voi kerätä myös lehdet nurmikoilta. Leikkurin terät
murskaavat lehdet, ruohon ja muun leikkuujätteen hienoksi silpuksi,
joka pakkautuu keräyslaatikkoon tiiviiksi paketiksi. Murskattu jäte
myös kompostoituu nopeasti uusiokäyttöä varten.
Säiliön tilavuus on mitoitettu ammattikäyttöä varten, joten
suurtenkaan alojen leikkaaminen ei ole ongelma. Kerääjän tyhjennys
on erittäin helppoa ja vaivatonta. Kerääjän kansi avataan suoraan
kuormaajan ohjaamosta ja kerääjä voidaan tyhjentää hyvinkin
korkealle lavalle kuormaajan puomia avuksi käyttäen.

• Uudistettu kelluntajärjestelmä:
Optifloat TM
• Enemmän voimaa haastaviin
leikkausolosuhteisiin
• Keräyspuhallin voidaan
tarvittaessa sammuttaa, jolloin
leikkuri toimii pelkästään alle
jättävänä ruohonleikkurina
• Pyöristetyt leikkurin rungon
reunat è pienemmät vahingot
puun rungoille, rakennuksille jne
törmäyksien sattuessa
Leikkuuleveys

1500 mm

Korkeus

1100 mm

Terien lkm

3 pcs

Leikkuukorkeus

25 - 100 mm

Keräyslaatikko

800 l

Tuotenumero

A34495

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.

Lisävarusteet: Asennussarja bioleikkausta varten A34530
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Niittomurskain
Niittomurskain on kelatyyppinen niittolaite, joka soveltuu hyvin
pitkän heinäkasvuston, pensaikoiden ja yksittäisten pensaiden leikkaamiseen. Sillä voit leikata maksimissaan 20 mm paksuista puukasvustoa.
Niittomurskaimella on hyvä leikata pihan reuna-alueet, tienvarret
ja muut sellaiset paikat, joihin tavallisella ruohonleikkurilla ei pääse
tai sen teho ei riitä. Leikkurin akselille kiinnitetyt terät liikkuvat vapaasti, jolloin ne pääsevät myötäämään osuessaan esteisiin (kiviin,
maahan, kantoon tms). Tämä tekee niittomurskaimesta oikean leikkurin epätasaiseen maastoon ja säästää teriä huomattavasti.

• Uudistettu leikkuupöytä - parantaa
leikkausjälkeä ja vaatii vähemmän
moottori- ja hydrauliikan tehoa
• Uudentyyppinen akseli – terät on
asennettu akselille spiraalimaisesti,
mikä tehostaa leikkaamista
• Suoraveto: hydraulimoottori on
asennettu suoraan akseliin
• Uusi kelluntajärjestelmä – murskain
liikkuu vapaasti pystysuunnassa, ja
kellunta voidaan säätää myös niin,
että etureuna kallistuu vapaasti
eteen- ja taaksepäin
• Suurempi tukirulla takana – parempi
stabiliteetti ja vähemmän vastusta
leikattaessa
• Pitemmät ja leveämmät tukisukset
sivuilla
• Molemmat mallit varustettu
vasaraterillä - Y- ja L-terät saatavana
lisävarusteena
Leikkuuleveys

1200 mm

1500 mm

Leveys

1580 mm

1880 mm

Leikkuukorkeus

Lisävarusteet:
A419931 Y-terät, pari, 16 paria/1200 mm murskain, 20 paria/1500 mm murskain
A420305 L-terät, pari, 16 paria/1200 mm murskain, 20 paria/1500 mm murskain
Malli

25 - 100 mm

Vakioterät
tyyppi/kpl

vasara
16 kpl

vasara
20 kpl

Paino

240 kg

270 kg

Tuotenumero

A36730

A36015
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Palkkiniittokone
Palkkiniittokone soveltuu pitkän heinän niittoon pelloilta, niityiltä
ja tienvarsilta. Sivukiinnityksen ja terän kallistuskulman säädön ansiosta myös luiskien niittäminen on mahdollista. Teräpalkin alla olevat ohjurilevyt tukevat terää niitettäessä. Laukaisumekanismi antaa
terän liikkua taaksepäin esteeseen osuttaessa. Niittoterän kallistus
tapahtuu käsivinssillä, lisävarusteena on saatavana terän sähköinen
kallistussäätö.

Lisävaruste
A35975 Terän sähköinen kallistus

• Vankka ja edullinen pitkän
heinän niittokone ja
pensasaitaleikkuri
• Terä käännettävissä vaakatason
alapuolelle - myös piennarten ja
ojanpenkkojen ym. niittäminen
mahdollista
• Jousikuormitteinen terän
vapautusmekanismi lisää
turvallisuutta - terä antaa
periksi osuessaan esteeseen
• Terän sähköinen kallistus
saatavana lisävarusteena
Leikkuuleveys

1450 mm

Kuljetus leveys

2540 mm

Kuljetuskorkeus

1765 mm

Paino

100 kg

Tuotenumero

A35676
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Palkkiniittokone puomistolla
Kaksi erikseen säädettävää puomia sekä teräpalkin laaja kääntökulma takaavat monipuoliset leikkausmahdollisuudet ja erittäin suuren
ulottuman. Leikkaa molemmilta puolilta konetta, jopa 25 mm vahvoja oksia. Soveltuu hyvin myös heinän niittoon.

• Lyömätön niin aidan leikkuussa
kun heinän niitossa
• Puomiston ulottuma yli 3 m
• Varustettu kaapelivälitteisellä
portaattomalla vipuohjauksella

Sivu-ulottuma

3500 mm

Työleveys

1200 mm

Paino

225 kg

Tuotenumero

A411395
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Niittomurskain puomistolla
Puomistolla varustetulla niittomurskaimella saadaan niittomurskainta siirrettyä sivusuunnassa, mikä mahdollistaa ojanpenkkojen,
penkereitten ym. niittämisen tehokkaasti ja turvallisesti. Puomistolla
voidaan ohjata niittomurskainta tarkasti ja tunnokkaasti erillisen
joystick-ohjaimen ansiosta.
Suosittelemme, että peruskone varustetaan joko: L, LX tai DLX
ohjaamolla kuljettajan suojaamiseksi mahdollisilta sinkoilevilta
roskilta. Avant 600-sarjan kuormaajissa suosittelemme lisäksi
takasivupainoja (A49063) paremman stabiliteetin vuoksi.

• Tehokas, ammattikäyttöön
tehty murskain piennarten,
tieluiskien ym. niittoon
• Portaaton
proportionaaliohjaus, hallinta
joystickillä peruskoneen
ohjaamosta
• Sivu-ulottuma jopa 3,5 m

Sivu-ulottuma

3500 mm

Työleveys

1000 mm

Paino

350 kg

Tuotenumero

A410727
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Nurmikon reunaleikkuri
Reunaleikkurilla siistit tehokkaasti nurmikon, pensasaidan,
kukkapenkkien ym. reunat. Leikkurivantaan vieressä on
hydraulikäyttöinen muokkain, joka muokkaa ja tasoittaa
leikkausjäljen. Muokkaussyvyyttä voidaan säätää.
Uudistetussa reunaleikkurissa on säädettävä teleskooppinen varsi,
joka voidaan kääntää käsin kolmeen eri asentoon: vasemmalle tai
oikealle, tai kuljetusasentoon keskelle. Tukipyörä on saatavana
lisävarusteena.

• Reunaleikkurin avulla saat
rajattua nurmikot erittäin tarkasti
esim. istutuksien, kävelyteiden ja
pensasaitojen reunoista
• Leikkuri katkaisee nurmikon
reunan tarkasti ja hydraulinen
muokkain möyhentää reunan yli
jäävän nurmikon pieniin osiin,
jotka kompostoituvat nopeasti
• Varustettu säädettävällä
teleskooppisella varrella, joka
voidaan kääntää sekä oikealle
että vasemmalle puolelle, ja
keskelle kuljetusasentoon
• Tukipyörä saatavana lisävarusteena
Leikkuusyvyys

max. 150 mm

Terän läpimitta

460 mm

Muokkaussyvyys

155 mm

Korkeus

580 mm

Paino

80 kg

Min. leveys
työskentelyasennossa
Tuotenumero

Lisävaruste: Tukipyörä A36699

1080 mm
A36621
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Rikkaruohoharja
Rikkaruohoharjalla poistat tehokkaasti rikkaruohot kivetyksiltä,
jalkakäytävien reunoista, pihoista jne. Se on varustettu
hydraulikäyttöisellä pyörivällä teräsharjalla, jonka varren pituus on
säädettävä. Harja voidaan kääntää käsin kolmeen eri asentoon:
oikealla ja vasemmalle puolelle sekä keskelle. Tukipyörä on
vakiovaruste. Se voidaan nostaa ylös ja lukita kuljetusasentoon
tarvittaessa.

• Pyörivä teräsharja poistaa
rikkaruohot tehokkaasti
kivetyksiltä, jalkakäytävien
reunoilta jne.
• Varustettu teleskoopisella
varrella
• Voidaan säätää käsin kolmeen
eri asentoon: oikealle,
vasemmalle ja keskiasentoon
• Varustettu tukipyörällä, joka
voidaan nostaa ja lukita ylös
kuljetusasentoon
Harjan halkaisija
Harjasten materiaali

600 mm
teräs

Korkeus

530 mm

Leveys/Pituus min.

1100 mm

Paino

85 kg

Tuotenumero

A36594

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i

50

soveltuu hyvin

soveltuu

ei sovellu

Viherrakentaminen

Jyrsin
Perusjyrsin maan muokkaamiseen, kylvöpinnan viimeistelyyn ym.
muokkaustöihin. Muokkaussyvyys on säädettävissä kolmeen eri
syvyyteen (50, 100 tai 150 mm). Jyrsin voidaan varustaa myös
varpajyrällä, joka helpottaa jyrsintäsyvyyden määrittämistä ja tasaa
jyrsittyä maata.

• Edullinen ja kestävä perusjyrsin

Työleveys

1000 mm

Muokkaussyvyys

1300 mm

50 - 150 mm

Paino

160 kg

180 kg

Tuotenumero

A2808

A21163

Lisävarusteet:
- Varpajyrä, 1000 mm jyrsimeen A2972
- Varpajyrä, 1300 mm jyrsimeen A21164
Malli
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Tehomaanmuokkain
Tehokas kelatyyppinen ja hydraulikäyttöinen nurmikontekokone.
Työsyvyys voidaan säätää portaattomasti takavarpajyrän avulla.
Laitteeseen voidaan kytkeä myös heinänsiemenen kylvölaite, jolloin
valmis nurmikko tulee kerta-ajolla. Maanmuokkauksen yhteydessä
terät painavat ylös nousseet kivet takaisin maahan ja tuloksena on
siisti pinta, jota ei tarvitse käsin muokata.
Tehomaanmuokkainta käytetään useimmiten perusteelliseen
maapohjan muokkaukseen. Maa-aines sekoitetaan perusteellisemmin ja syvemmältä verrattuna tasojyrsimeen.

• Ammattimainen, tehokas
maanmuokkain
• Huippuluokan muokkaustulos
jo kerta-ajolla
• Voidaan varustaa
kylvökoneella, jolloin
saadaan kerta-ajolla valmis
nurmikkopinta.

1130

1300

1500

Työleveys

Malli

1130 mm

1300 mm

1500 mm

Jyrän leveys

1320 mm

1500 mm

Muokkaussyvyys
Paino

Lisävarusteet:
- Kylvölaite nurmikonsiemenille 1130 mm malliin A21011
- Kylvölaite nurmikonsiemenille 1300 mm malliin A21238
- Kylvölaite nurmikonsiemenille 1500 mm malliin A410304
Malli

0 - 150 mm
218 kg

290 kg

Paino kylvölait.

250 kg

290 kg

330 kg

Tuotenumero

A21010

A21237

A410303
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Tasojyrsin
Tasojyrsin on tehokas kylvöalustan tasaaja, joka sekoittaa vain
pintamullan. Tehontarve on pienempi kuin kelatyyppisellä
jyrsimellä, koska terät pyörivät pystysuunnassa. Korkeudensäätö
tapahtuu varpajyrän avulla, joka tasoittaa samalla kylvöalustan.
Tasojyrsintä käytetään useimmiten kevyempään maapohjan
muokkaukseen. Maa-ainesta ei tasojyrsinnässä sekoiteta niin syvältä
kuin tehomaanmuokkaimella.

• Ammattimainen, tehokas
tasojyrsin
• Huippuluokan muokkaustulos
jo kerta-ajolla
• Voidaan varustaa
kylvökoneella, jolloin
saadaan kerta-ajolla valmis
nurmikkopinta.
• Tehomaanmuokkainta
pienempi tehontarve.
1200

1350

1500

1700

Työleveys

Malli

1050 mm

1220 mm

1400 mm

1550 mm

Jyrän leveys

1200 mm

1350 mm

1500 mm

1700 mm

Muokkauss.

Lisävarusteet:
Kylvölaite nurmikonsiemenille 1350 malliin A21085
Kylvölaite nurmikonsiemenille 1500 malliin A21193
Kylvölaite nurmikonsiemenille 1700 malliin A415800
Malli

Paino

0-160 mm
180 kg

220 kg

250 kg

Paino kylvölait.

-

260 kg

290 kg

280 kg
320 kg

Tuotenumero

A21067

A21077

A21185

A21431
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Tasoitusritilä
Tasoitusritilä on suunniteltu maansiirtotyön viimeistelyyn. Ritilällä
on helppo tasoittaa maa esimerkiksi nurmikon kylvöä varten. Se on
kätevä laite myös tien tai pihan tasauksessa.
Tasoitusritilää voi käyttää myös erilaisten materiaalien, kuten
siirtonurmikkorullien, työvälineiden jne. nostamiseen.

• Edullinen perustyölaite maaaineksen tasoittamiseen
• Poistaa lapiotyön lähes
kokonaan

Leveys

Paino

Tuotenumero

1200 mm

85 kg

A32411

1500 mm

95 kg

A33537
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Etuhara on helppokäyttöinen, yksinkertainen ja edullinen
työlaite sorakäytävien, pihojen ym. tasoittamiseen – kaikkiin
sellaisiin paikkoihin, joihin halutaan viimeistelty pinta. Haran
jousikuormitteiset piikit tasaavat pinnan tehokaasti.
Etuharaa voidaan käyttää myös epätasaisen maan tasoittamiseen.

uus

• Helppokäyttöinen ja edullinen
työlaite sorakäytävien ja –
pihojen ym. tasoittamiseen
• Tasoittaa myös epätasaista
maata
• Sopii kaikkiin Avantteihin
Leveys

2000 mm

Piikin korkeus

245 mm

Kokonaiskorkeus

560 mm

Paino

35 kg

Tuotenumero

A36968

Viherrakentaminen

Etuhara
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Repijä
Repijä on edullinen ja korvaamaton työlaite maanmuokkauksessa.
Sillä irtoavat niin juuret kuin kivetkin. Vaihdettavat kovametalliterät
takaavat työlaitteen käyttökelpoisuuden pitkäksi aikaa.
Repijää käytetään painamalla terät maan sisään esim. kannon tai
kiven viereen koneen painon avulla. Tämän jälkeen repijää vain
kallistetaan sisään päin, jolloin kivet tai kannot nousevat maan
pinnalle.

• Edullinen perustyölaite
kivien, kantojen, juurien yms
repimiseen maasta.
• Poistaa uskomattoman määrän
raskasta käsityötä

Leveys

500 mm

Työsyvyys

appr. 300 mm

Paino

50 kg

Tuotenumero

A44412
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Seulakauha
Uusi Avant-seulakauha erottelee tehokkaasti erilaisista maaaineksista kivet, rikkaruohot yms. isommat partikkelit, eikä murskaa
niitä. Sopii erityisesti puutarhamullan tekemiseen. Kauhassa on
kolme seulonta-akselia, jotka on varustettu tähden muotoisilla,
kestävillä ja joustavilla polypropyleenistä tehdyillä seulontakiekoilla.
Niiden ansiosta seulominen on erittäin tehokasta, ja esim.
rikkaruohot jäävät tähtien sakaroihin eivätkä murskaudu seulotun
aineksen sekaan.

• Seulakauha erottelee eri
kokoiset maa-ainesosat
tehokkaasti
• Kolmen seulonta-akselin
ja tähden muotoisten
seulontakiekkojen ansiosta
rikkaruohot ja kivet ym.
isommat ainekset jäävät
kauhaan eivätkä murskaudu
seulotun mullan sekaan

Leveys

1410 mm

Tilavuus

258 l

Seulonta-ala

1200 x 430 mm

Paino

390 kg

Tuotenumero

A36503
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Kantopora
Kantopora on uudentyyppinen vaihtoehto perinteisen
kantojyrsimen tilalle kantojen poistamiseen. Kantoporalla porataan
kantoon suuria reikiä, jolloin kanto lopulta hajoaa käsin irroteltaviin
osiin. Suuri etu kantojyrsimeen nähden on mahdollisuus työskennellä
ahtaissa paikoissa asutuksen keskellä: suuren vääntömomentin ja
pienen pyörimisnopeuden ansiosta pora veistää kannosta siististi
isoja lastuja, joten työskentely on turvallista. Myös terävahingot
voidaan minimoida tehokkuudesta tinkimättä.
Kantopora
soveltuu
hyvin
kaupunkien
ja kuntien puistojen
hoitoon sekä isojen
ja erityisesti pienien
pihojen
kantojen
poistoon. Kantoporan
ansiosta
kantoa
ei
tarvitse kaivaa juurineen
pois ja näin rikkoa
valmista
nurmikkoa.
Avantilla ja kantoporalla
pääset todella ahtaisiin
paikkoihin nurmikkoa
rikkomatta.

• Uusi, turvallinen tapa poistaa
kannot
• Yksinkertaisempi rakenne
ja helppokäyttöisempi kuin
kantojyrsin
• Varustettu vaihdettavilla terillä,
jotka voidaan myös teroittaa

Terän halkaisija

350 mm

Terän pituus

500 mm

Paino

300 kg

Tuotenro kantopora*

A33571

Tuotenro poraosa 250 mm

A36763

Tuotenro poraosa 350 mm

A36764

*) Ei sisällä poraosaa.

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
soveltuu hyvin

soveltuu

ei sovellu

57

Viherrakentaminen

Reunakivinostin
Kivitarrain on helppo asentaa Avanttiin: se kiinnitetään
nostopuomiin (A32395 tai A21342). Suuren tartuntavoiman
ansiosta tarrain soveltuu hyvin laaja-alaiseen käyttöön, esimerkiksi
betonikomponenttien, reunakivien, luonnonkivien ja hautakivien
nostamiseen ja käsittelyyn.
Tarrain voidaan asentaa myös teleskooppipuomilla varustettuun
koneeseen, jolloin max. ulottuma etupyörästä mitattuna 500- ja
600-sarjan koneilla 210 cm. Hydraulisen nostopuomin yhteydessä
maksimietäisyys eturenkaista on 3,05 metriä.

• Saksityyppinen nostin, joka
soveltuu moniin nostotöihin
- Reunakiville
- Sileille leikatuille kiville (myös
hautakiville)
- Betonikomponenteille
- Luonnokiville
• Saksimekanismi on
mekaaninen, joten
hydrauliikkaa ei tarvita
Tartuntaleveys

50 - 480 mm

Sisäkorkeus

170 mm

Leuan pituus

420 mm

Kapasiteetti

900 kg

Paino

55 kg

Tuotenumero

A21179
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Kivilatoja
Hydraulinen kivilatoja on erittäin tehokas työlaite ammattilaiselle
kivetysten tekoon. Kivilatojaan otetaan kerralla kokonainen kerros
kivetyskiviä lavalta, joka voidaan siirtää suoraan laatoitettavalle
alueelle. Siinä on säädettävät sivutarttujat ja lomituslaite.
Vakiovarusteena myös hydraulinen pyörittäjä ja ADV-työntölaite,
joka puristaa kivet automaattisesti paikoilleen niin, ettei niitä
tarvitsee asetella käsin. Laitteen hydrauliohjaus tapahtuu kahdella
piirillä.
Kivilatoja soveltuu isompiin
Avantteihin erinomaisesti
Avantin runko-ohjauksen
ja jäykän keskinivelen
ansiosta.
Runko-ohjaus
on riittävän hellävarainen,
jotta koneella voidaan
ajaa kivetetyn pinnan
päällä
niin,
etteivät
kivetykset liiku koneen
alla ohjattaessa. Jäykkä
keskinivel
puolestaan
varmistaa, ettei kone
kaadu.
Asennetaan Avant-nostopuomiin (A32395).

• Ammattimaiseen ja nopeaan
kivetysten tekoon
• Koneellistaa hankalan ja
epämiellyttävän nostelutyön

Tartuntaleveys

575 - 1245 mm

Kokonaisleveys

990 - 1480 mm

Nostokapasiteetti

400 kg

Omapaino

230 kg

Tuotenumero

A21180

Sähköisten toimintojen yhteydessä suositellaan
peruskoneeseen työlaitteen ohjuskytkinpakettia.

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
soveltuu hyvin

soveltuu

ei sovellu

59

Viherrakentaminen

Nostopihti
Nostopihti on tarkoitettu pääasiassa pyöreiden esineiden
nostamiseen. Erityisen hyvin se sopii muoviastioissa olevien kasvien,
istutettavien puiden, tynnyreiden yms. nostamiseen.
Nostopihti on varustettu venttiilillä, jonka avulla puristusvoimaa
voidaan säätää. Näin ollen herkille esineille voidaan säätää pieni
puristusvoima ja raskaille esineille suurempi puristusvoima.
Nostopihdissä on kaksi tartunta-aluetta, joista toinen on tarkoitettu
pienemmille ja toinen suuremmille esineille. Pienempi tartuntaalue on varustettu kumiprofiililla joka helpottaa arkojen esineiden
nostamista.

• Helpoin tapa siirtää kasvit,
istutettavat puut jne. ehjänä
perille.
• Soveltuu erinomaisesti
puutarhoille ja viherrakentajille

Min. halkaisija

250 mm

Max. halkaisija

1200 mm

Maksimi kuorma

650 kg

Paino

95 kg

Tuotenumero

A34290

Lisävaruste:
Kallistusadapteri 90° A36505
(edellyttää toista hydrauliikan ulosottoa eteen)
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Kaivuri 170
Avant kaivuri 170 on lähinnä 200-sarjaa varten tehty helppokäyttöinen ja vankkarakenteinen kaivulaite. Se on rakenteeltaan
kompakti kaivuri, jolla kaivutyöt sujuvat myös ahtaissa paikoissa.
Kaivurin puomien nopeus on portaattomasti säädettävissä, mikä
helppottaa kaivurin käyttöä. Käytön helppoutta parantaa myös se,
että ohjaamosta on erinomainen näkyvyys kaivurin rungon matalan
rakenteen ansiosta. Maksimi kaivusyvyys on 170 cm.

istu

nu t

Kaivaminen ja rakentaminen

Uud

• Kokoisekseen tehokas ja
vahvarakenteinen
• Kaivurin kytkeminen kestää vain
pari minuuttia
• Pehmeät ja tunnokkaat ohjausliikkeet, sopii sekä kokeneille
että kokemattomille käyttäjille
Kaivuusyvyys

1700 mm

Vakiokauha

250 mm (A415232)
180 kg

Tuotenumero

A36848

120º

1765

1500

2400

Paino

Lisävarusteet:
Kauha 400 mm A415230
Kauha 750 mm A35564

2300
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Kaivaminen ja rakentaminen

Kaivuri 210
Avant kaivuri 210 on tehokas ja kompakti kaivulaite, jolla työt
sujuvat myös ahtaissa paikoissa. Kaivurin puomien nopeus on
portaattomasti säädettävissä, mikä helpottaa kaivurin käyttöä.
Käytön helppoutta parantaa myös se, että ohjaamosta on
erinomainen näkyvyys kaivurin rungon matalan rakenteen ansiosta.
Maksimi kaivusyvyys on 210 cm.

• Kokoisekseen tehokas ja
vahvarakenteinen
• Kaivurin kytkeminen kestää
vain pari minuuttia
• Pehmeät ja tunnokkaat ohjausliikkeet, sopii sekä kokeneille
että kokemattomille käyttäjille
Kaivuusyvyys

2100 mm

Vakiokauha

400 mm (A415230)
230 kg

Tuotenumero

A33747

120º

2100

1750

2800

Paino

Lisävarusteet:
- Kauha 250 mm A415232
- Kauha 750 mm A35564

2700
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Kaivaminen ja rakentaminen

Kaivuri 260
• Tehokas kaivuri suurella
ulottuvuudella
• Kaivurin kääntökulma on 170
astetta tasaisella nopeudella
• Puskulevy vakiovarusteena
• Hydrauliset tukijalat ja
lisävarustehydrauliikka
vakiovarusteena
• Kauhan kallistusadapteri,
S30-150- pikakiinnityksellä,
saatavana lisävarusteena

2100

3300

Kaivuri 260 on kovaan urakonti- ja ammattikäyttöön
suunniteltu kaivurimalli. Puomin kääntö on toteutettu kahdella
hydraulisylinterillä, mikä lisää käännön tarkkuutta, ja rakenne
on käytännössä huoltovapaa. Kaivurin kiinnitys Avanttiin on
huomattavasti helpompaa ja vaivattovampaa kuin edellisten
kaivurimallien. Hydrauliset tukijalat ja lisävarustehydrauliikan
ulosotto puomin päässä ovat vakiovarusteita.

Kaivuusyvyys

2600 mm

Leveys

1300 mm

Kääntökulma

170 º

Vakiokauha
2600

Lisävarusteet:
- Kauha 250 mm
A414301
- Kauha 750 mm
A35230
- Kauha 1000 mm
A35383
- Pikakiinnike S30-150, kallistuva, A35249

3500

400 mm

Paino

420 kg

Tuotenumero

A35248
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Kaivaminen ja rakentaminen

Minikaivuri
Avantin minikaivuri on oikea kaivurivalinta silloin, kun 120 cm
tai 150 cm kaivusyvyys riittää, eikä kaivamista ole ihan joka
päivälle. Kaivurin kauhaa liikuttaa hydraulisylinteri, jota ohjataan
työhydrauliikan käyttövivulla tai lisävaruste-joystickin painonapeilla.
Kääntö sivulle tapahtuu ohjauspyörää kääntämällä. Minikaivuri
150:n S30-pikakiinnityksen ansiosta kauha on helppo ja nopea
vaihtaa - ja kauha voidaan myös kääntää osoittamaan eteen päin jos
on tarpeen.
Minikaivuri 120 on täysin uusi malli ja tarkoitettu lähinnä 200-sarjalle.
Sen kiinnityslevyn kulma on optimoitu 200-sarjan puomille, mutta
kaivuria voidaan käyttää myös isommilla Avanteilla jos on tarpeen.
Minikaivuri on tehokas kaivulaite yhdessä runko-ohjatun Avantin
kanssa, ja isompien Avanttien teleskooppipuomin avulla saavutetaan
tarvittaessa suuri kaivusyvyys.

• Todella nopea asentaa
koneeseen
• Kevyt ja helppo kuljettaa
paikasta toiseen
• Suuri kuormauskorkeus
• Kaivetun maan voi siirtää
kauemmaksikin
• Kauhan kallistusadapteri
saatavana lisävarusteena
minikaivuri 150:een
• Edullinen hinta

Uutuus

Malli

120

150

Kaivusyvyys

1200 mm

1500 mm

Vakiokauha

250 mm

-

70 kg

85 kg

A36822

A36856

250 mm

A415232

A414301

400 mm

A415230

A414304

750 mm

A35564

A35230

1000 mm

-

A35383

Kauhan kallistusadapteri

-

A35320

Paino
Tuotenumero
Kauhat

Malli
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Kaivaminen ja rakentaminen

Ketjukaivuri
Hydraulinen, planeettavaihteella varustettu ketjukaivuri, joka
edellyttää peruskoneelta vähintään 20 hv moottoritehoa ja riittävää
työhydrauliikan tuottoa sekä hydrauliöljynjäähdytintä. Ketjukaivurin
suurin kaivusyvyys on mallista riippuen 90–120 cm. Ketjukaivuri
kaivaa valitusta ketjutyypistä riippuen 100–150 mm leveän ojan
esimerkiksi sähkökaapelia, vesijohtoa tai salaojaputkea varten.
Ketjukaivurilla saadaan aikaan siisti oja, joka on helppo täyttää.
Sen jättämä ura on mahdollisimman pieni. Koneen kaivunopeus on
huomattavasti suurempi kuin tavallisella kaivurilla.
Ketjukaivurin ketjussa on volframivahvisteiset kovametalliterät,
jotka ovat todella pitkäikäisiä. Vakioketjussa on yhdistelmä jääteriä
ja lusikkatyyppisiä kaivuteriä. Tämä yhdistelmä on soveltuu lähes
kaikille maalajeille.

• Erittäin nopea ja siisti tapa
kaivaa kaapeliojat, ja pienet
salaojat
• Kaivaa ainoastaan 100 – 150
mm leveän ojan ja siirtää
kaiken kaivetun maan ojan
oikealle puolelle.
• Erittäin pienet pintavahingot
kaivetulla alueella.

Kaivuleveys

100 mm

150 mm

Kaivusyvyys

900 mm

900 mm

Tuotenumero

A33555

A33557

Myös muita kokoja saatavana, kysy lisää Avantmyyjältäsi.
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Kaivaminen ja rakentaminen

Maapora
Maapora koostuu pyöritysyksiköstä ja poraosasta, joka kiinnitetään
pikalukituksella pyöritysyksikön istukkaan. Suoravetoinen tai
HD-malleissa planeettavaihteella varustettu pyöritysyksikkö
mahdollistaa eri kokoisten poraosien käytön aina 900 mm
halkaisijaan asti. Oheisesta taulukosta voit valita työhösi sopivan
yhdistelmän.
Kaikki poraosat on varustettu erityisen kovilla, vaihdettavissa
olevilla volframiterillä ja kärkikierukalla. Poraussyvyys on 1,2 m jatkovarsien avulla sitä voidaan lisätä aina 2,5 metriin asti.

• Voimakkaalla maaporalla on
helppoa ja vaivatonta tehdä
esimerkiksi aitojen pystytykset
• Poraosien erittäin kovat
volframiterät varmistavat
terien pitkän eliniän
Malli

Poraosat

Max. vääntö

Tuotenro

Suoraveto

75-300 mm

1355 Nm

A21100

HD 45

75-600 mm

2452 Nm

A33552

HD 58

75-750 mm

3017 Nm

A33551

HD 72

75-900 mm

3874 Nm

A34032

Poraosa 75 mm A34225
Poraosa 100 mm A33601
Poraosa 150 mm A33608
Poraosa 200 mm A33609
Poraosa 225 mm A33610
Poraosa 250 mm A33611
Poraosa 300 mm A33612
Poraosa 350 mm A33613
Poraosa 400 mm A33614

Malli

Poraosa 450 mm A33615
Poraosa 500 mm A33616
Poraosa 600 mm A33617
Poraosa 750 mm A33618
Poraosa 900 mm A33619
Jatko-osa 500 mm A33546
Jatko-osa 800 mm A32532
Jatko-osa 1000 mm A33554
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Kaivaminen ja rakentaminen

Iskuvasara
Avantin iskuvasarasarja on suunniteltu toimimaan juuri Avanteissa.
Kolmesta mallista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin 300-700 -sarjan
koneisiin. Kaikki Avantin iskuvasarat ovat kotelovaimennettuja
melusaasteen vähentämiseksi ja värinöiden välittymisen
minimoimiseksi. Peruskoneena Avant soveltuu loistavasti
iskuvasaran käyttöön.
Erityisesti teleskooppipuomilla
varustettuna
sen
ulottuvuudet
ovat
hyvät
ja
kurottajatyyppinen
nostopuomi
400-,
500, R-, 600- ja 700-sarjan
koneissa takaa erinomaisen
näkyvyyden piikkausalueelle.
Avantin etu purkutöissä on
se, että samalla koneella voi
tehdä sekä rikotuksen että
materiaalin poiskuljetuksen.
Ahtaissa ja painorajoitetuissa
paikoissa
Avantit
ovat
lyömättömiä.

Malli

• Huippuluokan
kotelovaimennetut Avantvasarat ovat hiljaisia ja
tehokkaita
• Vasarat ovat säädetty
tehtaalla valmiiksi Avantkuormaajiin, joten ne ovat
täysin valmiita töihin.
• Jokaiseen Avant-kuormaajaan,
300-sarjasta alkaen, löytyy
sopiva vasara
• Vasarat toimitetaan
Avant-kiinnitysadapterilla
ja hydrauliikkaletkuilla
varustettuina, ne ovat
täysin käyttövalmiita Avantkuormaajan kanssa
Mallit

Iskuluku

Paino

B105

600-3200 bpm

105 kg

Tuotenro
A36423

B155

800-3000 bpm

155 kg

A36424

B230

700-2600 bpm

230 kg

A36425
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Kaivaminen ja rakentaminen

Purkusakset
Purkusakset on tarkoitettu ammattimaiseen purku-urakointiin.
Purkusaksilla voit murskata betonin ja leikata raudoitukset sopiviin
pätkiin samalla työlaitteella.
Sekä katkaisu- että murskausleuoissa on vaihdettavat terät.
Purkusaksia voidaan pyörittää päättymättömästi suoraan koneen
ohjaamosta; säädettävissä olevan mekaanisen pyörityksen avulla.

• Tehokas, tärinätön ja hiljainen
murskaus ja leikkaus
• Varustettu vapaalla
mekaanisella pyörityksellä
- sakset voidaan työn
aikana kääntää haluttuun
asentoon esim. estettä vasten
työntämällä

Murskakidan avautuma

440 mm

Max leikkausvoima

130 t

Max murskausvoima
Pyöritys

44 t
360 astetta (päättymätön)

Paino

290 kg

Tuotenumero

A36492
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Kaivaminen ja rakentaminen

Betonikauha
Betonin sekoituskauha on näppärä lisälaite kohteisiin, joissa sähköä
ei ole saatavilla tai joissa betoni täytyy siirtää tai nostaa hankalaan
paikkaan. Uudessa mallissa on halkaisijaltaan 400 mm sekoitusruuvi
ja suojaverkko kauhan päällä. Kauha tyhjennetään pohjaluukusta
kauhan keskeltä. Luukun avaus tapahtuu hydraulisylinterillä
sähköventtiilin ohjaamana, käyttö kytkimellä kuljettajan paikalta.
Kauha on varustettu myös pohjaluukkuun kiinnitettävällä
tyhjennysletkulla, jonka avulla valmis betoni voidaan ohjata
kauemmaksi kauhasta.

• Helppo tapa tehdä betonia
kohteissa, joihin sähköä ei ole
saatavissa
• Sekoitettu betoni on helppo
siirtää ja vaivaton tyhjentää
suoraan kohteeseen
• Voidaan täyttää suoraan
kasasta
• Helppo tyhjentää jopa 2
metrin korkeuteen.
Kokonaisleveys

1490 mm

Sekoitusruuvin halkaisija

400 mm

Tilavuus

210 l

Omapaino

299 kg

Max. paino

794 kg

Pohjaluukun halkaisija

180 mm

Tyhjennysletkun pituus

1350 mm

Tuotenumero

A36473
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Betonimylly
Kaivaminen ja rakentaminen

Betonimyllyn avulla on helppoa ja vaivatonta sekoittaa betoni, siirtää
se valun luo ja kippaaminen onnistuu usein suoraan kohteeseen. Sekoitusrumpua pyöritetään hydraulisesti Avantin hydrauliikalla ja tyhjennys tapahtuu yksinkertaisesti kippaamalla.

• Edullinen työlaite
satunnaisempaan
betoninsekoitustarpeeseen
• Helppo tapa tehdä betonia
kohteissa, joihin sähköä ei ole
saatavissa
• Sekoitettu betoni on helppo
siirtää ja vaivaton tyhjentää
suoraan kohteeseen
Tilavuus

80 l

Myllyn pyöritys

hydraulinen

Paino

55 kg

Tuotenumero

A2950
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Lautasrepijä
Lautasrepijä on erittäin tehokas ja edullinen työlaite vanhojen
muovi- ym. mattojen sekä laattojen poistamiseen purku- ja
saneeraustyömailla. Tukeva ja kestävä lautanen työnnetään maton
alle, ja eteenpäin ajamalla matto irtoaa siististi alustasta. Lautasrepijä
sopii kaikkiin Avantteihin.

uus

• Tehokas ja edullinen
matonpoistaja
• Sopii kaikkiin Avantteihin

Lautasen halkaisija

560 mm

Pituus

960 mm

Leveys

560 mm

Korkeus

507 mm

Paino

83 kg

Tuotenumero

A36910
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Tärylevy on maantiivistäjä, jonka liittäminen peruskoneeseen
on vaivatonta. Tärylevy nopeuttaa ja helpottaa työmaan
tiivistystöitä. Tärylevyn ohjaus peruskoneesta vähentää muun
muassa tiivistystyöstä aiheutuvaa tärinää ja melua sekä käyttäjän
turvallisuusriskiä.

• Tehokas maantiivistäjä; sopii
myös ahtaisiin paikkoihin,
joissa isommilla laitteilla ei voi
työskennellä
• Nopea ja helppo kiinnitys
Avanttiin

Paino

150 kg

Levyn koko

285 x 500 mm

Täryvoima

900 kg

Tärytaajuus

2000 bpm

Tuotenumero

A21012

Kaivaminen ja rakentaminen

Tärylevy
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Asfalttijyrsin
Asfalttijyrsimellä teet helposti pienemmät asfaltinkorjaustyöt. Jyrsin
poistaa asfalttia maksimissaan 80 mm syvyydeltä kerta-ajolla, mikä
mahdollistaa pienten kuoppien paikkaamisen sekä päällystys- ym.
asfalttitöiden tekemisen helposti ja tehokkaasti.

• Tehokas jyrsin asfalttipintojen
korjaamiseen - jyrsii myös
esim. vanhat muovimatot
betonilattioilta yms.
• Hydraulinen 500 mm sivusiirto
vakiovarusteena

Työleveys

300 mm

Käyttö

hydraulinen

Paino

260 kg

Tuotenumero

A21230
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Uu t

Uppopumppu
Kaivaminen ja rakentaminen

uus

• Tehokas pumppu kaivantojen,
veden alle jääneiden tilojen,
kaivojen yms. tyhjennykseen
• Vesi ym. nesteet voidaan
poistaa jopa 20 m syvyydestä
• Varustettu 16,5 m pitkällä
poistoletkulla

Uppopumppu on lyömätön varuste
silloin kun on tarve poistaa isoja
määriä vettä tai muita nesteitä
työmaakaivannoista tms. kuopista,
veden alle jääneistä rakennuksista,
kaivoista jne. Pumppu asetetaan
kaivannon pohjalle ja poistoletku
ohjataan sopivaan paikkaan.
Uppopumpulla voi poistaa nestettä
peräti 2000 l minuutissa enintään 20
m syvyydestä. Pumppu on varustettu
16,5
m
pitkällä
poistoletkulla.
Lisävarusteena on saatavana 10 m
pitkä, sarjapikaliittimellä varustettu
hydrauliikkaletkusarja, joka on sama
kuin käsityökalujen letkusarja.

Pumppausteho max.
Pumppaussyvyys max.

2000 l/min
20 m

Työhydrauliikan tuotto max.

40 l/min

Leveys

350 mm

Korkeus

700 mm

Paino

20 kg

Tuotenumero

A36708

Lisävaruste:
Hydrauliikkaletkusarja 2 kpl 10 m pitkiä
letkuja, varustettu sarjapikaliittimellä A36707
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Yleispihti
Maatalous ja hevostallit

Kevytpihti on monipuolinen työlaite sellaisten materiaalien
nostamiseen ja siirtelyyn, joita ei tavallisella kauhalla tai trukkihaarukalla pysty käsittelemään. Pihdin yläkoura on varustettu
hydraulisylinterillä ja se aukeaa täysin ylös pystysuoraan asentoon,
joten pihtiin mahtuu kerralla isokin kuorma. Sylinterin puristusvoiman ansiosta myös raskaammat materiaalit pysyvät hyvin
pihdissä.

• Vankka ja yksinkertainen
hydraulinen pihti erilaisten
materiaalien käsittelemiseen

Leveys

Paino

Tuotenumero

900 mm

65 kg

A110
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Maatalous ja hevostallit

Tuorerehupihti
Tuorerehupihti on vahva
sopii tuorerehun lisäksi
nosteluun ja siirtelyyn. Sillä
kustannustehokkaasti. Pihdin
valmistettu takoteräksestä.

ja monipuolinen työlaite, joka
monien muidenkin materiaalien
hoidat tilasi rehunjaon kätevästi ja
alapiikit ovat vaihdettavat ja ne on

Lisävaruste:
Kiinnitysadapteri, lisää tyhjennyskulmaa 17 astetta A36337
(vain erikoiskäyttöön, vaarana eturenkaiden puhkeaminen)

• Uudistuneet 900-1300 mm
mallit: tyhjennyskulma
pienempi - lisävarusteena
saatavana adapterilevy, joka
lisää tyhjennyskulmaa 17
astetta
• Kompakti malli, joka soveltuu
hyvin rehunjakoon ahtaissa
tiloissa
• Yläkouran etureunat on
pyöristetty, mikä pienentää
kääntösädettä
Leveys

Paino

800 mm

85 kg

Tuotenumero
A2868

900 mm

100 kg

A36299

1050 mm

120 kg

A36313

1300 mm

130 kg

A36319
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Maatalous ja hevostallit

XL Tuorerehupihti
XL tuorerehupihdeillä saat kuljetettua kerralla suuremman määrän
rehua, mikä vähentää edestakaisin ajelua rehunjaon tai apevaunun
täytön yhteydessä. Rehupihdin suuremmasta koosta huolimatta
ketteryys on pidetty yhtenä suunnittelun lähtökohdista. Verrattuna
normaaliin tuorerehupihtiin pituutta on kasvatettu vain vähän, ja
suurin osa lisätilavuudesta on saavutettu korkeutta kasvattamalla.
Näinollen koneen ja pihdin kääntöympyrä ei kasva liiallisesti.
XL rehupihdin ala- ja yläpiikit ovat kaikki takoteräksestä valmistetut ja
vaihdettavissa. Pihdin sivuilla on kaksi levymäistä piikkiä, jotka pitävät
löysän materiaalin paremmin pihdeissä. Ne voi kuitenkin helposti
poistaa, jos pihdillä halutaan kuljettaa pitkiä esineitä, kuten aidan
paaluja, tolppia tms.

• Suurempi rehupihtimalli, joka
on suunnattu suuremmille
tiloille
• Yläkouran rakenne täysin
avoin, joka parantaa
näkyvyyttä
• Yläkouran puristus kahdella
sylinterillä

Leveys

Paino

Tuotenumero

1100 mm

190 kg

A21385

1300 mm

200 kg

A21384

1500 mm

215 kg

A21380

Lisävarusteet:
Kiinnitysadapteri, joka lisää tyhjennyskulmaa 17 astetta A34587
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Ruokintapöydän puhdistuslevy
Ruokintapöydän puhdistuslevy kiinnitetään pikakiinnitteisesti
rehupihtiin. Puhdistuslevyllä on helppo ja nopea puhdistaa
ruokintapöytä vanhasta rehusta ennen ruokintaa. Levyn alareunan
kumihuuli puhdistaa pöydän pinnan tehokkaasti.
Rehupihtiä ei tarvitse irrottaa koneesta puhdistuslevyn käyttöä
varten. Rehupihdin alapiikit ajetaan puhdistuslevyn alaosasta läpi ja
levy lukitaan painamalla rehupihdin yläkoura alas.

• Helpoin tapa puhdistaa
ruokintapyötä
• Kinnitetään rehupihtiin
pihdin yläkouran avulla è
koneesta ei tarvitse nousta
kiinnittämistä varten.

Tuorerehupihtiin
Leveys, ruonko-osa
Leveys, lisäsiipi

1200 mm
550 mm

Paino

50 kg

Tuotenumero

A2936

XL Tuorerehupihtiin
Leveys, ruonko-osa
Leveys, lisäsiipi
Paino

Lisävarusteet:
Toinen lisäsiipi A46337

1650 mm
550 mm
75 kg

Tuotenumero

A35512
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Tuorerehun jakokauha
Elevaattoripohjainen tuorerehun jakokauha soveltuu esikuivatetulle,
tarkkuussilputulle rehulle ja aperehulle. Kauha voidaan täyttää
suoraan maasta tai se voidaan lastata apevaunusta.
Kauhaan mahtuu kerralla 10 lehmän rehut ja kauhalla voidaan jakaa
noin 50 lehmän rehut 10 minuutissa.

• Nopea tapa jakaa rehut
• Voidaan jakaa kauhan
molemmille puolille ilman
erillisiä säätöjä
• Kauhalla voi ottaa rehun
suoraan kasasta tai täyttää
sen apevaunusta

Tilavuus

650 l

Leveys

1370 mm

Paino

240 kg

Tuotenumero

A21000
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Rehunsiirtoruuvi
Rehunsiirtoruuvilla voi siirtää tehokaasti syömättömän rehun
takaisin eläinten eteen. Siirrettäessa rehua ruuvilla se sekoittuu ja
pintaan jää tuore maittava rehu.
Rehunsiirtoruuvin kanssa voidaan käyttää suurta ajonopeutta, jopa
yli 10 kilometriä tunnissa. Ruuvilla voidaan siirtää rehua molemmille
puolille vain pyörimissuuntaa muuttamalla. Työlaitteen takareunassa
oleva kulutusmuovi puhdistaa ruokintapöydän todella puhtaaksi.

• Helppo ja nopea tapa siirtää
rehu takaisin eläinten eteen
• Voi käyttää molempiin
suuntiin vain pyörimissuuntaa
muuttamalla
• Tehokas, myös suuriin
yksiköihin
• Puhdas työjälki

Työleveys

1400 mm

Kokonaisleveys

1635 mm

Paino

120 kg

Tuotenumero

A21506
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Rehuleikkuri
Vahvarakenteisilla rehuleikkureilla voidaan ottaa rehu suoraan
siilosta tiiviinä palana. Erikoisteräksestä valmistettujen terien
ansiosta siiloon jää siististi leikattu pinta, joka estää ilman pääsemistä
rehuun ja näinollen ehkäisee lämmön syntymistä. Tiivis rehu säilyy
siilossa huomattavasti parempilaatuisena.

• Kestävä ja voimaksa
rakenne, joka pureutuu hyvin
tiukkaankin rehuaumaan
• Pienempi malli irrottaa
kerralla noin kahdeksan ja
suurempi malli kahdentoista
lehmän rehut
• Avoin rakenne – hyvä
näkyvyys, myös rehua
jaettaessa
• Kevyt, mutta vahva rakenne
• Erikoisteräspiikit

Leveys

1000 mm

Paino

245 kg

1300 mm
280 kg

Tuotenumero

A21276

A21257
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Vaakaharja
Vaakaharja harjaa tehokkaasti siirtäen harjattavan materiaalin
sivusuunnassa. Harjaa voidaan pyörittää molempiin suuntiin ja
kääntää käsin sekä vasemmalle että oikealle max. 57 astetta (109 cm
keskilinjasta), joten harjaaminen myös seinän vierestä on helppoa.
Harjan työleveys on 1 metri. Vaakaharja soveltuu erinomaisesti
esimerkiksi ruokintapöytien harjaukseen.

• Voimakas harja siirtää
materiaalia tehokkaasti
• Sivusiirto mahdollistaa
harjaamisen myös seinän
vierestä
• Pyörii molempiin suuntiin
• Voidaan kääntää käsin
kummallekin sivulle eri
kulmiin, max. 57 astetta harjaaminen myös seinän
vierestä on helppoa
• Varustettu vaihdettavalla,
halkaisijaltaan 100 cm nylonharjalla

Leveys

1000 mm

Harjan halkaisija

1000 mm

Kääntö sivulle

+/- 57 °

Harjan materiaali

Nylon

Paino

70 kg

Tuotenumero

A2971
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Paalipihti
Paalipihdillä voit kuljettaa muoviin käärityt säilörehupaalit,
heinäpaalit ym. pyöröpaalit vahingoittamatta paalin päällystettä
tai sidosverkkoa. Tukeva, mutta silti kevyt rakenne mahdollistaa
maksimaalisen hyötykuorman, ks. taulukko.

• Paalipihdin avulla kuljetat
paalit hellävaraisesti
muovituksia vahingoittamatta
• Paalipihdillä voi nostaa
pyöröpaalit kolmeen
kerrokseen ongelmitta
Pihdin omapaino

120 kg

Paalin maksimipainot
Avant 400-sarja

400 kg

Avant 520

550 - 650 kg

Avant 528

850 - 950 kg

Avant 600-sarja

950 - 1050 kg

Avant 700-sarja

1100 - 1200 kg

Pihdin maksimileveys

1500 mm

Paalin halkaisija

950 - 1450 mm

Tuotenumero

A21166
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Kanttipaalipihti
Kanttipaalipihdillä voit kuljettaa muoviin käärityt säilörehupaalit,
heinäpaalit ym. kanttipaalit vahingoittamatta paalin päällystettä tai
sidosverkkoa.

• Säädettävien tarttujien
avulla kanttipaalit on helppo
kuljettaa vahingoittamatta
muovia tai sidosverkkoa
• Vankka ja kompakti rakenne

Pihdin omapaino

140 kg

Paalin maksimipaino

1000 kg

Paalin leveys

80 - 120 cm

Tuotenumero

A410798
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Paalihaarukka
Paalihaarukka on edullinen tapa käsitellä käärittyjä paaleja, muovia
vahingoittamatta. Haarukoiden etäisyys on käsin säädettävissä.
Suojakaari tukee paalia nostettaessa ja siirrettäessä.
Paalihaarukka on hyvä vaihtoehto silloin, kun paalit voidaan voidaan
siirtää siten, ettei niihin tarvitse tarttua. Tämän vuoksi paalihaarukka
ei toisaalta ole niin monipuolinen työlaite kuin paalipihti.

• Edullinen vaihtoehto paalien
käsittelyyn
• Säädettävä haarukan leveys
• Helppokäyttöinen työlaite
paalien siirtämiseen

Leveys min.

1035 mm

Paino

83 kg

Tuotenumero

A36262
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Paalipiikki
Pyörö- kanttipaalipiikillä on helppo nostaa ja kuljettaa niin
päällystämättömät kuin päällystetytkin pyörö- ja suurkanttipaalit.
Vahva ja yksinkertainen rakenne takaa pitkän käyttöiän.

• Edullinen vaihtoehto paalien
käsittelyyn
• Helppokäyttöinen työlaite
paalien siirtämiseen
• Kanttipaalipiikki on varustettu
tukikaarella

Malli

Kanttipaalipiikki

Pyöröpaalipiikki

Leveys

1005 mm

1220 mm

Pituus

1145 mm

1150 mm

Paino

58 kg

55 kg

Piikkejä

3 kpl

2 kpl

Tuotenro

A410225

A410224
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Paalileikkuri
• Helpottaa ja tehostaa paalin
käsittelyä
• Leikkaa myös jäätyneet paalit
• Piikkien avulla myös paalin
kuljetus onnistuu

Avant-paalileikkuri on tarkoitettu pyöröpaalien
halkaisemiseen. Se leikkaa myös jäätyneet
paalit, joiden purkaminen on muilla keinoilla
työlästä.
Terän muotoilun ja voimakkaan
hydrauliikkasylinterin ansiosta paalit halkeavat
nopeasti ja tehokkaasti. Paali voidaan myös ottaa
leikkurin piikkeihin ja kuljettaa säilytyspaikasta
ruokintapaikalle. Leveä rakenne mahdollistaa
erikokoisten paalien leikkaamisen.

Halkaisuvoima

2,2 t

Piikit

2 pitkää, 2 lyhyttä

Terän pituus

1987 mm

Kokonaispituus

2050 mm

Leveys

1250 mm

Korkeus avattuna

2200 mm

Korkeus suljettuna

980 mm

Paino

305 kg

Tuotenumero

A36199
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Kuivikkeen jakokauha
Uusi kuivikkeen jakokauha on varustettu hihnatyhjennyksellä. Sillä
voit jakaa molempiin suuntiin niin olkisilppua, purua, turvetta,
kutterinlastua, hiekkaa kuin kalkkia. Hihnan pyörimisnopeus
on portaattomasti säädettävissä, dieselmoottorin kierroslukua
muuttamalla.
Kauhassa on sekoitusakseli, jonka ansiosta materiaali purkautuu
hihnalle tasaisemmin. Lisävarusteena on saatavana kumilaahain
ritilöiden puhdistamiseen.

• Tehokas erilaisten kuivikkeiden
jakaja karjatiloille,
siipikarjatiloille jne.
• Varustettu 300 mm leveällä
hihnalla, jonka nopeus
portaattomasti säädettävissä
moottorin kierroslukua
muuttamalla
• Purkaa joko oikealle tai
vasemmalle
• Ritilän puhdistulevy saatavana
lisävarusteena
Tilavuus

800 l

Hihnan leveys

300 mm

Hihnan pyörimisnopeus

0-10 m/s,
portaaton säätö

Leveys

1400 mm

Paino

340 kg

Tuotenumero

A36532

Lisävaruste:
Kumilaahain
ritilöiden
puhdistamiseen
(asennetaan kauhan alaosaan) A36704
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Lantatalikko on erittäin käytännöllinen lannan ja vastaavien
materiaalien siirtelyssä ja irrotuksessa. Vahvat piikit uppoavat
helposti tiiviimpäänkin lantakerrokseen ja kestävät raskaankin
kuorman.

• Vankkarakenteinen talikko
lannan yms. materiaalien
käsittelemiseen
• Varustettu vaihdettavilla
pultatuilla piikeillä

Leveys

1100 mm

Piikkien pituus

1000 mm

Kokonaispituus

1110 mm

Korkeus

415 mm

Paino

60 kg

Tuotenumero

A36038
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Jauhonjakokauha
Jauhonjakokauhalla jaat nopeasti niin jauhot kuin murskeviljankin.
Kauhan voi kuormata täyteen myös suoraan kasasta. Kauha on
saatavana joko oikealle tai vasemmalle jakavana.

• Helppo tapa jakaa jauhoa,
murskeviljaa jne.
• Voidaan kuormata täyteen
myös suoraan kasasta
• Kaksi mallia saatavana: joko
oikealle tai vasemmalle jakava

Tilavuus

300 l

Leveys

1100 mm

Paino

90 kg

Tuoteno., oikealle jakava

A1194

Tuoteno., vasemmalle jakava

A36559
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Harjapalkki
Harjapalkki on kätevä ja edullinen harja pienten alueiden siistimiseen.
Harjapalkissa ei ole pyöriviä osia, vaan sillä on tarkoitus työntää
harjattava aines edellään.
Harjapalkkia voidaan käyttää myös kivetysten teossa hiekan
työntämiseen kivetyksen päällä, jolloin hiekka asettuu hyvin
kivetyksen väleihin.

• Edullinen ja varmatoiminen
harja
• Ei pyöriviä osia è vähentää
pölynmuodostusta
• Soveltuu erinomaisesti mm.
hevostalleille

Leveys
Paino
Tuotenumero

2000 mm

1300 mm

67 kg

34 kg

A36453

A34055
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Kolmipistekiinnitysadapteri
Adapterin avulla voidaan Avantilla tarvittaessa siirtää traktorin
työlaitteita.

• Mahdollistaa traktorin
työlaitteiden siirtämisen
varastointia, pesua ym. varten
ahtaampiinkin paikkoihin
• Varustettu CAT2kiinnityksellä, lisävarusteena
saatavana CAT1-sovitesarja
• Myös Avantin vetokoukut
voidaan asentaa
3-pistekiinnitysadaperiin

Leveys

CAT 2

Paino

57 kg

Tuotenumero

A36433

Lisävarusteet:
CAT1-sovitesarja
A418980
Vetokoukku 		
A417323
Vetokoukku + vetokita A417337
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Hevosenlannan kerääjä
Hevosenlannan kerääjä on helppo ja edullinen ratkaisu lannan
keräämiseen tasaisilta ja kovemmilta alustoilta (sahanpuru, maneesi
jne.) . Kerääjä voidaan kiinnittä kaikkiin suorakärkisiin, vähintään
960 mm leveisiin Avant-kauhoihin.

• Edullinen ratkaisu
• Voidaan kiinnittää kaikkiin
Avant lumi- ja sorakauhoihin

Leveys

950 mm

Paino

29 kg

Tuotenumero

A36292
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Etumuokkain
Etumuokkain on työlaite, jota voidaan käyttää esim. yhdessä
maneesilanan kanssa. Se rikkoo kovettuneen maneesin tai ulkokentän
pinnan ja perässä tuleva maneesilana viimeistelee muokkauksen
ja jättää juuri hevosen kaviolle sopivan pinnan. Varustettu suurilla
terillä, jotka purevat tehokkaasti myös tiivistyneeseen maahan.
Etupyörät ovat vakiovaruste.

• Tehokas ja edullinen tapa
möyhentää kovettunutta
maata
• Varustettu isoilla etupyörillä ja
vaihdettavilla terillä
• Sopii kaikkiin Avantteihin

Leveys

1410 mm

Pituus

725 mm

Korkeus

630 mm

Terien määrä

7 pcs

Paino

80 kg

A36555

Tuotenumero
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Maneesilana
Maneesilana on tarkoitettu hevosten ratsastusalustojen tasaamiseen ja
muokkaamiseen. Kaksi piikkiriviä muokkaa aluksi alustan, varsinainen
lana tasaa sen, ja lopuksi verkkorulla tiivistää alustan jättäen viimeistellyn,
juuri hevosen kaviolle sopivan pinnan. Laite on suunniteltu siten, että se
muokkaa ainoastaan pinnalla olevan materiaalin, mutta ei sotke alla olevaa
perustusainetta.
Maneesilana on varustettu:
- reunamuokkaimella, joka siirtää maneesin seinän viereen kertyneen hiekan
pois reunoilta.
- verkkorullalla, joka tiivistää alustan sopivaksi ratsastusta varten.
- suurikokoisella pyörällä laitteen kyljessä, joka estää maneesin seinän
vaurioitumisen törmäystilanteissa.

Lisävarusteet:
- Pyöräsarja taakse kuljetusta
varten. Mahdollistaa lanan
vetämisen pois maneesista pyörien
varassa. Pyörät käännetään mekaanisesti alas tai
ylös. Tuotenumero A36593
- Painot nostokahvalla. 29 kg painoja voidaan
kiinnittää lanaan lisäämään lanan painoa, jotta muokkaus toimii tehokkaammin.
Kahdella lisäpainolla varustettuna lana toimii lähes kaikilla pinnoilla. Samaa
painoa voidaan käyttää kuormaajan takapainona. Tuotenumero A35957

• Uusi malli: ei tarvitse
hydrauliikkaa
• Ammattimainen maneesilana,
jonka avulla on helppo pitää
suoritusalueet loistokunnossa
• Voidaan säätää useammille
erilaisille ratsastuspohjille
• Kun säädöt on suoritettu
maneesilana on erittäin
helppokäyttöinen
• Voidaan joko säilyttää
maneesissa tai lisävarusteena
saatavien mekaanisten
tukipyörien avulla siirtää
haluttuun paikkaan
Työleveys

1530 mm

Paino
(ilman 29 kg lisäpainoja)

165 kg

Tuotenumero

A21646
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Suursäkkinostin
Suursäkkinostimella nousevat ja kulkevat suursäkit kätevästi ja
turvallisesti. Tämä yksinkertainen työlaite tekee esimerkiksi
lannoitteen tai siementen lastaamisen helpoksi.

• Nostokoukku säädettävissä
neljään eri korkeuteen;
120/140/160/180 cm.
• Edullinen ja turvallinen tapa
käsitellä suursäkkejä

Nostokoukun
korkeus

1200/1400/1600/1800 mm

Leveys

1000 mm

Paino

80 kg

A36221

Tuotenumero
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Kivenkeräyskauha
Kivenkeräyskauha on tarkoitettu pääasiassa irtokivien keräämiseen
lähellä olevilta pelloilta äestämisen jälkeen. Kivien kerääminen on
erityisen nopeaa ja helppoa Avant 500-, 600- ja 700-sarjan koneilla.

• Helppo ja nopea tapa kerätä
kivet pellolta
• Varustettu vahvoilla ja
kestävillä piikeillä

Leveys
Tangon paksuus

Malli

1050 mm

1370 mm

22 mm

30 mm

Paino

95 kg

250 kg

Tuotenum

A2999

A415432
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Generaattori
Voimakoneet

Tee sähkövirtaa Avantilla! Hydraulikäyttöisellä generaattorilla
voidaan tuottaa 230V verkkovirtaa, isommalla mallilla jopa
3-vaihevirtaa. Generaattorin avulla saadaan sähköä esim.
sähkötyökaluille ja muille pienkoneille. Soveltuu myös tilapäiseksi
sähkövirran tuottajaksi sähkökatkojen aikana, ei kuitenkaan
pitempiaikaiseen käyttöön.
Generaattori voidaan kytkeä joko eteen pikakiinnityslevyyn
tai taakse dieselmoottorin päälle telineeseen, joka kiinnitetään
takapuskuriin eikä täten lisää koneen kokonaispituutta. Takakiinnitys
edellyttää peruskoneeseen 2-toimista hydrauliikan takaulosottoa.

• Tee sähkövirtaa Avantilla
paikoissa, jossa virtaa ei ole
muuten saatavissa
• Sähkötyökaluille, pienemmille
sähkölaitteille sekä
varageneraattoriksi lyhyiden
sähkökatkojen ajaksi
• Sekä 1-vaihe (230V) että 3-vaihe
(400V) –generaattorit saatavana
• Taakse asennettuna
generaattori on aina mukana,
ja eteen voi kiinnittää toisen
työlaitteen
Teho

Pistorasiat

Asennus

Tuotenumero

3,5 kVA

2 x 230V

Eteen

A35407

3,5 kVA

2 x 230V

Taakse*

A35454

6,5 kVA

2x230V ja 1x400V

Eteen

A35408

6,5 kVA

2x230V ja 1x400V

Taakse*

A35455

*) Sisältää kiinnitystelineen taakse (ei sovi 200- 300- ja Rsarjaan), edellyttää 2-toimista hydrauliikan takaulosottoa
Malli
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Kompressori
Avantin työhydrauliikalla voidaan tuottaa myös paineilmaa.
Hydraulikäyttöinen kompressori on kätevä voimanlähde
paineilmatyökaluille yms. laitteille. Sillä voi myös täyttää suuria
työkoneiden renkaita ja puhdistaa isojakin koneita (leikkuupuimurit
ym.). Sekä etu- että takakiinnitys mahdollinen, takakiinnitys
edellyttää peruskoneeseen 2-toimista hydrauliikan takaulosottoa.
Paineilman tuotto max. 400 l @ 8 bar.

• Helppo tapa tehdä paineilmaa
esim. paineilmatyökaluille
• Soveltuu mm. isojen
työkoneiden renkaiden
täyttämiseen ja koneiden
puhdistamiseen
(leikkuupuimuri,
rakennuskoneet jne.)
• Taakse asennettuna
kompressori on aina mukana,
ja eteen voi kiinnittää toisen
työlaitteen
Asennus

Tuotenumero

Eteen

A35409

Taakse*

A35456

*) Sisältää kiinnitystelineen taakse (ei sovi 200- 300- ja Rsarjaan), edellyttää 2-toimista hydrauliikan takaulosottoa
220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Voimakoneet

Painepesuri
Suurten alueiden pesuun soveltuva tehokas hydraulikäyttöinen
painepesuri, joka voidaan joko kytkeä vesijohtoon tai ottaa vesi
suoraan säiliöstä, järvestä tms. Pesurin erittäin tehokas pumppu
pystyy imemään vettä jopa 3 m alempaa kuin missä itse pumppu on.
Veden tuotto peräti max. 30 l/min @ 200 bar. Pesuri on varustettu
pesupistoolilla ja 20 m letkukelalla.
Sekä etu- että takakiinnitys mahdollinen, takakiinnitys edellyttää
peruskoneeseen 2-toimista hydrauliikan takaulosottoa.

• Tehokas korkeapainepesuri,
tuottaa suuren vesimäärän
• Voidaan kytkeä suoraan
vesijohtoon tai ottaa vesi
suoraan säiliöstä, järvestä
tms., jopa 3 m alemmalta
tasolta
• Varustettu pesupistoolilla ja
20 m letkukelalla
• Taakse asennettuna pesuri
on aina mukana, ja eteen voi
kiinnittää toisen työlaitteen

Asennus

Veden tuotto/paine max.

Tuotenumero

Eteen

30 l/min @ 200 bar

A35411

Taakse*

30 l/min @ 200 bar

A35457

*) Sisältää kiinnitystelineen taakse (ei sovi 200- 300- ja Rsarjaan), edellyttää 2-toimista hydrauliikan takaulosottoa
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Käsityökalut
Useimmiten työlaitteet kiinnitetään Avantin pikakiinnityslevyyn ja niitä käytetään kuljettajan
istuimelta, mutta on myös käyttökohteita, joissa käsikäyttöiset työlaitteet ovat käteviä:
paikoissa, joissa käyttäjän pitää työskennellä kauempana Avantista esim. niin ahtaissa tiloissa,
ettei sinne koneella pääse.

Käsityökalut

Jotkut käsityökalut ovat myös rakenteeltaan ja käytöltään sellaisia, etteivät ne sovellu
kuormaajan pikakiinnityslevyyn kiinnitettäväksi, kuten esimerkiksi katkaisusaha.
Käsityökaluihin saa lisävarusteena 10 m pitkän hydrauliikkaletkusarjan (2 kpl letkuja,
paine-paluu). Letkujen toisessa päässä on pikaliittimet, joilla ne kytketään käsityökalun
omiin letkuihin, ja toinen pää on varustettu sarjapikaliittimellä, joka kytketään kuormaajan
työhydrauliikan ulosottoon. Tarvittaessa käsityökalut voi kytkeä myös kuormaajan
hydrauliikan takaulosottoon (lisävaruste), ja silloin hydrauliikkaletkut pitää varustaa tavallisilla
pikaliittimillä.

Kalliopora
Kevyt kalliopora on tarkoitettu louhintaporaukseen sekä ankkurija kallioreikien tekemiseen. Avanttiin kytkettynä muodostaa
erittäin kompaktin ja helppokäyttöisen porausyksikön, eikä isoja
kompressoreja tarvita. Se pystyy isku- ja pyörimistoiminnon
ansiosta poraamaan halkaisijaltaan jopa 50 mm:n ja noin 6
metrin syvyisiä reikiä. Porauspölyn huuhteluun tarvitaan pieni
lisäkompressori, ja esim. Avantin hydraulinen kompressori A35456
kuormaajan taakse asennettuna toimiii samalla kun kallipora on
kiinnitettynä eteen.
Paino, sis. letkut
Työpaino

26 kg
28.5 kg

Iskunopeus (25 l/min hydr. tuotolla)

2550 iskua/min

Kierrosnopeus

320 - 400 rpm

Vääntömomentti

65 Nm

Tuotenumero (ilman työkalua)

66194

* Porakanki L=400 kallioporaan

66200

* Porakruunu F33 kallioporaan

66199

Iskuvasara
Kevyt ja monipuolinen iskuvasara soveltuu esim. jäätyneen maan,
tiiliseinän, asfaltin ja betonin rikkomiseen sekä tiivistykseen. Sen
muotoilu on erittäin kompakti ja käyntiääni hiljainen. Vasara on
varustettu tärinänvaimennuksella.
Iskunopeus
Paino, sis. letkut
Pituus

1500 - 2100 iskua/min
28 kg
735 mm

Tuotenumero (ilman työkalua)

66195

* Iskutaltta iskuvasaraan L=380

66198
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Timanttipora
Timanttipora, eli aukkopora, on tarkoitettu kaikkiin
sellaisiin käsiporaustöihin, joissa ei ole tilaa poraustelineille.
Takaiskuttoman toiminnan ansiosta sillä voi porata jopa
200 mm:n läpimitttaisia reikiä käsivaralta.

Timanttiterä edellyttää pienen, mutta
jatkuvan vesihuuhtelun porauspölyn
sitomiseksi ja poistamiseksi. Vesi voidaan
ottaa suoraan hanasta mikäli sellainen on
saatavilla ja vesimäärää voidaan säätää
suoraan porasta käsin. Jos vesijohtoa ei ole
lähistöllä, lisävarusteena on saatavana pieni
paineistettu vesisäiliö.

Paino, sis. letkut
Työpaino, sis letkut ja Ø 112 mm terä
Pituus, ilman terää

Käsityökalut

Timanttiporaa käytetään monissa erilaisissa työkohteissa:
sillä voi porata raudoitettuun betoniin ja asfalttiin
turvallisesti käsivaralta ahtaissa tiloissa ilmastointia,
lämmitystä, kaasuputkia ja muita asennuksia varten. Sitä
voidaan käyttää myös näytekairauksissa, ja pora toimii
myös veden alla.

9.5 kg
13 kg
414 mm

Kierrosnopeus

600 - 900 rpm

Terän läpimitta

50 - 202 mm

Tuotenumero (ilman terää)

66192

* Timanttiporan terä F112

66196

Katkaisusaha
Tehokkaalla, kevyellä ja kompaktilla katkaisusahalla voi sahata
betonia, asfalttia ja terästä. Sen yksinkertainen hydraulinen
suoraveto vähentää huoltotarvetta erityisesti hihnakäyttöisiin
sahoihin verrattuna. Avoimen leikkuupinnan ansiosta sahaa on
helppo käyttää vaativimmissakin olosuhteissa. Saha toimii niin
pölyssä, löysässä betonissa kuin veden allakin.
Timanttiterälaikka edellyttää pienen, mutta jatkuvan
vesihuuhtelun leikkauspölyn sitomiseksi ja poistamiseksi. Vesi
voidaan ottaa suoraan hanasta mikäli sellainen on saatavilla. Jos
vesijohtoa ei ole lähistöllä, lisävarusteena on saatavana pieni
paineistettu vesisäiliö.
Katkaisusahaa voidaan käyttää:
Kuiva- ja märkätimanttiterälaikkojen kanssa
Hiovien teräslaikkojen kanssa

Leikkaussyvyys

max. 160 mm

Paino, sis. letkut

13 kg

Työpaino, sis. terälaikka
Kierrosnopeus
Nopeus

15 kg
2000 - 4000 rpm
42 - 85 m/s

Tuotenumero (ilman terälaikkaa)

66193

* Katkaisusahan terälaikka

66197

Lisävaruste: Hydrauliikkaletkusarja käsityökaluihin ja uppopumppuun; 2 kpl 10 m pitkiä
letkuja, varustettu sarjapikaliittimellä A36707
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Vinssi
Avant-vinssi soveltuu esimerkiksi puiden ja muiden esineiden
vetämiseen. Vinssi toimii hydraulimoottorilla ja siinä on 30
metriä vaijeria sekä vetosilmukka. Vinssiä käytetään kuormaajan
työhydrauliikan käyttövivulla. Vinssi on varustettu suojaverkolla
vaijerin katkeamisen varalta.
Vinssin käyttö on helppoa ja se onnistuu helposti myös yksin.
Kuormaajan työhydrauliikan käyttövipu käännetään lukitusasentoon
(jatkuva virtaus), jolloin vinssin vaijeria voi vapaasti vetää käsin
ulospäin. Kun vipua käännetään vastakkaiseen suuntaan, alkaa
vinssi kelata vaijeria sisään.

• Kätevän kokoinen ja voimakas
hydraulinen vinssi moniin eri
käyttökohteisiin
• Vinssi kiinnitetään
kuormaajan puomiin, jolloin
puomia voi myös käyttää
vinssattavien esineiden
nostamiseen

Vetovoima

1000 kp

Vetonopeus

2,3 m/s

Vaijeri

30 m

Paino

105 kg

Tuotenumero

A33130

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Energiapuukoura-kaatopää
Kaatopää on tehokas ja näppärä työlaite puuston harvennukseen.
Se on tarkoitettu pienemmän, ns. energiapuun katkaisuun.
Järeä, hydraulisesti toimiva koura ottaa puusta tukevan otteen,
ja leikkuuterä katkaisee rungon hydraulisylinterin painamana.
Katkaistu puu on helppo siirtää Avantilla haluttuun paikkaan.
Leikkuuterä voidaan kääntää 180° taaksepäin kouran alle. Tällöin
laite toimii pelkkänä kourana eikä katkaise.

• Tehokas ja näppärä työkalu
puuston harvennukseen
• Voimakas kaatopää katkaisee
max. 19 cm läpimittaisen puun
• Katkaistu puu on helppo viedä
pois Avantilla
• Voidaan käyttää myös
pelkkänä puukourana,
kääntämällä leikkuuterä
taaksepäin
Max. katkaisuhalkaisija

190 mm

Kouran avauma

770 mm

Paino

110 kg

Tuotenro

A35831
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Tukkikoura
Tukevarakenteinen
tukkikoura
soveltuu
erinomaisesti
jatkuvaan, järeämmänkin puutavaran käsittelyyn. Voimakkaalla
hydraulisylinterillä varustettu koura ottaa tiukan otteen tukista.
Piikkien muoto soveltuu myös paremmin isojen runkojen
nostamiseen.

• Vankkarakenteinen
tukkikoura, myös jatkuvaan ja
ammattimaiseen puutavaran
käsittelyyn
• Sopii myös järeämmälle
puutavaralle
• Kouralla voidaan nostaa ja
siirtää myös isoja kiviä yms.

Leveys

845 mm

Korkeus

990 mm

Paino

180 kg

Tuotenro

A415691

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Puukahmari
Asennetaan lisävarusteeksi trukkihaarukoihin. Puukahmarilla
voit nostaa esimerkiksi kaadettuja puita, puu- ja rankanippuja tai
aidanpaaluja. Kahmarin yläkoura pitää tavaran paikallaan pahassakin
maastossa. Kahmari soveltuu myös oksien ja risukasojen siirtoon ja
nostamiseen. Kahmarilla voidaan siirtää myös isoja kiviä.
HUOM: Asennetaan trukkihaarukoihin A21047 tai A36589.

• Hyvä lisävaruste
trukkihaarukoihin
• Aidantekijän tai metsätöiden
perustyökalu
• Kahmarilla voidaan nostaa
ja siirtää myös kiviä yms.
painavampia esineitä

Max. avautuma

Min. tartunta

Paino

Tuotenro

900 mm

Ø 180 mm

50 kg

A33503
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Puutavarakoura kääntäjällä
Kääntäjällä varustettu puutavarakoura mahdollistaa oksien,
runkojen ym. käsittelemisen ja kuljettamisen joko poikittain tai myös
pituussuuntaan. Sen ansiosta päästään kulkemaan kapeammistakin
paikoista ja voidaan kuormata kärryyn tai pinoon kummin päin
tahansa. Kouran kääntö tapahtuu joko hydraulisesti (valinta kouran
avaaminen ja sulkeminen/kouran kääntö kytkimellä kuljettajan
paikalta) tai vapaasti kouraa työntämällä tai käsin kääntämällä.

• Monipuolinen koura
puutavaran, oksien,
reunakivien yms. nostamiseen
ja siirtämiseen
• Pyörivän kouran ansiosta
materiaalit voidaan kuljettaa
myös pituussuunnassa –
mahdollistaa kulkemisen
kapeissa paikoissa ja helpottaa
työtä tiheässä metsässä
• Saatavana hydraulisella
rotaattorilla varustettuna tai
vapaasti pyörivänä
Kouran kääntö

Vapaasti
kääntyvä

Hydraulinen

Kouran avauma

822 mm

822 mm

Paino
Tuotenro

82 kg

101 kg

A36531

A36491

Hydraulisen kouran yhteydessä suositellaan
kuormaajaan työlaitteen ohjauskytkinpakettia
(lisävaruste), jonka kytkimillä valitaan joko kouran
kääntö tai kouran avaaminen ja sulkeminen.
220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Puunhalkaisukone
Halkaisu perustuu hydraulisylinteriin, jolla painetaan puu
halkaisuterää vasten. Halkaisukorkeus on säädettävissä siten, että
puu voidaan halkaista joko kahtia tai neljään osaan. Kone syöttää ja
palauttaa sylinterin automaattisesti. Iskun pituus on säädettävissä
pilkottavan puun pituuden mukaan.

• Edullinen, tehokas halkaisulaite
• Halkaisee jopa 40 cm paksut
puut

Puun halkaisija max.

400 mm

400 mm

Puun pituus max.

650 mm

1000 mm

Halkaisuvoima

7,6 tn

9,0 tn

Syöttönopeus

n. 30 pölkkyä/min

Paino
Tuotenumero

150 kg

250 kg

A413181

A413195
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Klapikone (sahaus ja halkaisu)
Klapikone on todellinen tehokone polttopuun tekoon. Klapikoneessa on ketjusaha ja hydraulihalkaisija samassa koneessa, joka mahdollistaa vaivattoman ja tehokkaan työskentelyn. Kone on varustettu automaattitoiminnoin, joten käyttäjä voi keskittyä vain klapien
tekemiseen. Lisävarusteena saatavana myös kuljetin (ei kuitenkaan 200-sarjaan kuljettimen
painon takia).

• Tehokas ja turvallinen
klapikone
• Automaattitoiminnot tekevät
käytöstä helppoa ja tehokasta

Puun halkaisija

max. 300 mm

Katkaisupituus

max. 450 mm

Sahalaippa

13”

Halkaisuvoima

5,6 tn

Kuljettimen pituus

2,3 m

Paino

310 kg

Kuljettimen paino
Tuotenumero

75 kg
A415435

Lisävarusteet:
- Kuljetin, 65673

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Sirkkelipilkkoja
Sirkkelipilkkoja on tehokas ja edullinen klapikone niin omakotikuin kesämökkikäyttöönkin. Puu katkaistaan työntämällä se
halkaisijaltaan 700 mm kovametalli-sirkkeliterää vasten. Katkaistu
puu nostetaan kelkkaan, joka työnnetään pyörivään kartiomaiseen
halkaisuruuviin. Pilkottavan puun max. läpimitta on n. 30 cm, ja
valmiin klapin max. pituus 60 cm.

• Tehokas ja yksinkertainen
klapintekolaite niin omakotikuin mökkikäyttöön
• Puun katkaisu työntämällä
sirkkeliterää vasten, sen
jälkeen halkaisu pyörivällä
kartioruuvilla

Puun halkaisija max.
Puun pituus max.

n. 300 mm
600 mm

Katkaisuterä

Ø 700 mm

Kartioruuvi

Ø 100 mm

Paino

175 kg

Tuotenumero

A35823
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Hakkuri CH100
Tehokas ja kompakti hakkuri, jolla haketat nopeasti risut ja
pienemmät oksat. Soveltuu hyvin myös 400-sarjalle ja 220:lle.
Hakkurissa on kaksi terää, jotka vetävät samalla puuta hakkurin
sisään. Heittotorvi on pulttikiinnitteinen ja käsin käännettävä.
Sillä on kaksi asentoa: suoraan vasemmalle tai oikealle. Myös
heittotorven lippa on käsin säädettävissä. Hakkuri on varustettu
pitkällä syöttötorvella, joka on varustettu turvakytkimellä.

• Vankkarakenteinen ja
kompakti laikkahakkuri, joka
sopii myös 200- ja 400-sarjaan
• Hakettaa tehokkaasti oksat,
latvukset ja ohuet puunrungot
(max. 100 mm), tarkoitettu
lähinnä maisemointiin
• Varustettu käsisyötöllä
- pudotussuppiloon on
helppo syöttää myös lyhyttä
materiaalia
• Heittotorvi käsin
käännettävissä, suoraan
vasemmalle tai oikealle
Hakepalan pituus
Puun halkaisija max.
Heittotorven
kääntö

12 mm
100 mm
käsin: 2 asentoa, suoraan
vasemmalle tai oikealle

Paino

210 kg

Tuotenumero

A415436
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Suurtehohakkuri CH150
Erittäin tehokas Avant CH150 on varustettu syöttörullilla, jotka
vetävät hakkuriin kaikki hankalimmat ja oksaisimmatkin rungot.
Syöttörullia ohjaa kierroslukuvahti, joka pysäyttää rullat jos
hakkurin rummun kierrosluku laskee liian alas. Näin ollen hakkuri
ei mene tukkoon, vaikka syöttötahti olisikin liian nopea. CH150
on suunniteltu viherrakentajille ja kiinteistönhoitoyhtiöille kovaan
ammattikäyttöön.

• Tehokas urakointikäyttöön
suunniteltu hakkuri
• Itsesyöttö ja kierroslukuvahti
helpottavat ja tehostavat
työskentelyä

Puun halkaisija max.
Syöttörullat

150 mm
2 kpl

Torvenkääntö

270 astetta

Paino

490 kg

Tuotenumero

A414031
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Metsäkärry puutavarakuormaimella
Avantin metsäkärry puutavarakuormaimella on helppokäyttöinen ja
nopea tapa kuljettaa puut metsästä tienvarteen tai pihapiiriin. Kärry
kytketään Avantin vetokuulaan ja hydrauliikan takaulosottoon,
joten se on nopea ottaa käyttöön ja myös helppo ottaa koneesta
pois muita töitä varten.
Metsäkärry voidaan varustaa hydraulisella kitkarullavedolla, joka
parantaa etenemiskykyä hankalassa maastossa. Vetoa ja sen
suuntaa hallitaan sähkövivulla, joka asennetaan Avantin kojelautaan.
Puutavarakuormaimeen on saatavilla myös kauko-ohjaimella toimiva
vinssi, joka vähentää kone- ja kärry-yhdistelmän liikuttelutarvetta
maastossa. Kauko-ohjauksen ansiosta vinssiä on helppo käyttää
myös yksin.

• Aktiiviselle metsätöiden harrastajalle
tai pienimuotoiseen urakointiin.
• Samankaltainen, kestävä ja
tukeva rakenne, kuin isoissa
puutavarakuormaimissa ja –kärryissä.
• Voimakas kuormain, joka voidaan
varustaa tarvittaessa myös vinssillä.
• Kärry voidaan varustaa nelivedolla,
jolloin yhdistelmä ei juutu
pahaankaan paikkaan
Kärryn kantavuus

2,6 m

Kuormatila

1,7 m3

Kuormaimen nostokyky
Maksimi ulottuvuus

Asennussarja 200-sarjaan: A34821

1500 kg

Kuormatilan pituus

2,0 m:350 kg/ 3,2 m:250 kg
3,2 m

Pituus

3,8 m

Paino (kärry+kuormaaja)

300 kg

Tuotenro (kärry+kuormaaja)

A34818

Tuotenro (kärry+kuorm.+4wd)

A34819

Tuotenro (kär.+kuorm.+4wd+vinssi)

A34820

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Kallistusadapteri asennetaan kuormaajan pikakiinnityslevyn ja
työlaitteen väliin. Sen avulla työlaitetta voidaan kallistaa hydraulisesti
sivusuunnassa molempiin suuntiin. Adapterin avulla on mahdollista mm.:
• tehdä maahan erilaisia muotoja kauhalla ja tasoitusritilällä
• pitää trukkihaarukka vaakasuorassa kun ajetaan kaltevalla alustalla
• nostaa trukkilavoja kaltevilta pinnoilta
• tasoittaa epätasaista maata tasoitusritilällä
• kääntää työlaitetta jopa 90° (esim. nostopihtiä)
Kallistusadapterimalleja on kaksi:
• Adapteri, jonka kallistuskulma on max. 12,5° molempiin suuntiin.
Adapteri on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kauhojen,
tasoitusritilän ja trukkihaarukan kanssa – töissä, jossa työlaitetta ei
tarvitse kallistaa kovin paljon.
• Adapteri, jonka kallistussylinteri voidaan asettaa kahteen eri
asentoon sylinterin kiinnityspaikkaa vaihtamalla. Näin saadaan kaksi
eri kallistusvaihtoehtoa: joko max. 90° kääntö yhteen suuntaan, tai
45 asteen kallistus molempiin suuntiin. Adapteri sopii töihin, joissa
työlaitetta pitää kallistaa enemmän, esim. nostopihdin (tynnyrien
tms. astioiden kääntö) ja tekonurmiharjan (harjan kääntö pystyyn
ovesta tai portista kulkemisen ajaksi) kanssa.
Kallistusadapteri on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa ei-hydraulisten
työlaitteiden yhteydessä, mutta lisävarusteena saatavissa olevan
toisen hydrauliikan ulosoton avulla voidaan kallistusadapterin kanssa
käyttää esim. nelitoimikauhaa tms. hydraulista työlaitetta. Tällöin
kallistusadapterin letkut kytketään lisäulosottoon (varustettu tavallisilla
pikaliittimillä, paine-paluu) ja työlaitteen letkut sarjapikaliittimellä
vakio-ulosottoon. Hydraulinen työlaite ja kallistusadapteri eivät toimi
samanaikaisesti, vaan ensin kallistetaan ja sitten käytetään työlaitetta.

• Mahdollistaa esim. maan muotoilun
kauhalla, trukkilavojen nostamisen
kaltevalta pinnalta, työlaitteen
kääntämisen max. 90 astetta jne
• Asennetaan kuormaajan
pikakiinnityslevyn ja työlaitteen väliin
• Kaksi mallia: max. ± 12,5° kallistus tai
max. 90° / ± 45° kääntö/kallistus

Max. kallistus
Paino
Tuotenumero

+/- 12,5°

90°, tai ± 45°

65 kg

85 kg

A34148

A36505

Lisävarusteet

Kallistusadapteri

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Ruuvipaalun adapteri
• Vaivaton ja käsityötä
säästävä tapa tehdä
ruuvipaaluperustuksia
• Sopii kaikkiin Avant-maaporiin
• Tarkoitettu Ø 60 mm
ruuvipaaluille

Avantilla ja maaporalla voit asentaa
ruuvipaalut vaivattomasti. Maaporan
pyörityslaitteen akselille kiinnitettävään
adapteriin sopivat läpimitaltaan 60 mm
ruuvipaalut. Adapteri sopii kaikkiin Avantmaaporan pyörityslaitteisiin, tarvittava
vääntömomentti riippuu olosuhteista ja
paalun tyypistä sekä pituudesta.

Malli

Tuotenro

Ruuvipaalun adapteri

A418530
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Työlaitteen ohjauskytkinpaketti
Lisävarusteet

• Lisävaruste, jonka avulla ohjataan sähköisiä toimintoja työlaitteissa
(harjan sähköhydraulinen kääntö, lumilingon torven kääntö jne.).
• Kytkinpaketti asennetaan puomin ohjauskahvan päähän, jolloin
kytkimiä on helppo käyttää oikean käden peukalolla.
• Kytkinpaketin
pistorasia
asennetaan
kuormaajan
sarjapikaliittimeen, ja työlaitteen sähköjohdon pistoke on
vastaavasti työlaitteen sarjapikaliittimessä
• Tämän ansiosta sekä työlaitteen hydrauliikkaletkut että sähköjohto
kytkeytyvät vaivattomasti samalla kertaa sarjapikaliittimen avulla,
ilman erillisien johtojen vientejä tai pistorasioita

Malli

Tuotenro

200-sarja

A36880

400-700-sarja

A36878

R-sarja

A36879

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Adapterilevy, hitsattava
Avantilta on saatavissa erilaisia adapterilevyjä, jotka voi hitsata
suoraan
• Itse kehittämääsi työlaitteeseen
• Laitteeseen/esineeseen, mitä haluat siirtää Avantin avulla

Tuotenro

Adapterilevyt toimivat varmasti, mikä poistaa paljon aikaavievää
mittaus- ja säätötyötä.

Adapterilevy, hitsattava
200-sarja (2003-2015)

A46529

Pikakiinnityskorvakkeet

A31566

Adapterilevy 10 mm

A2471

Adapterilevy 20 mm

A2472

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 755i 760i
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Vuosina 2003-2015 valmistetun Avant 200-sarjan (Avant 216/218/220)
työlaitekiinnitys ja hydrauliikkaletkujen pikaliittimet ovat erilaisia kun
uuden 200-sarjan (Avant 220/225/225LPG), joka tuli markkinoille
tammikuussa 2016 ja jossa on sama työlaitekiinnitys ja hydrauliikan
sarjapikaliitin kuin isommissa Avanteissa. Jos uudessa 200-sarjassa
halutaan käyttää vanhan mallin työlaitteita – ja päinvastoin – on se
mahdollista erilaisten adapterilevyjen avulla:
Tapaus 1: Vanhan 200-sarjan (216/218/220) kuormaajassa halutaan
käyttää std. Avant-kiinnityksellä varustettuja työlaitteita. Saatavana on
kaksi adapteria:

A33126

1) Adapteri A33126, joka kiinnitetään pulteilla std. Avant-kiinnityksellä
varustettuun työlaitteeseen (adapteri on harmaa).
2) Adapteri A36826: kytkeytyy työlaitteeseen pikalukituksella kuten
kuormaajan pikakiinnityslevy. Vanhan 200-sarjan työlaitekiinnitys
on hitsattu adapterin toiselle puolelle. (adapteri on vihreä). Tämä
pikakiinnityksellä varustettu adapteri on kätevä varsinkin silloin, kun std.
Avant-kiinnityksellä varustettuja työlaitteita on useita, eikä niihin kaikkiin
haluta asentaa adapteria A33126 – tai kun työlaitteita pitää vaihtaa usein.
Työlaitteen hydrauliikkaletkuihin tarvitaan flat tace- pikaliitinsarja,
tuotenumero A416760. Se sisältää pikaliittimet (3 kpl), niiden suojahatut,
tiivisterenkaat, sekä pikaliitinten/letkujen telineen, joka kiinnitetään
työlaitteeseen.

Lisävarusteet

Työlaitekiinnitysadapterit

A36826

A416760

Tapaus 2: Uuden 200-sarjan (Avant 220/225/225LPG) kuormaajassa
halutaan käyttää vanhan 200-sarjan kiinnityksellä varustettuja
työlaitteita. Saatavana on kaksi adapteria:
1) Adapteri A36825, joka kiinnitetään pulteilla vanhan 200-sarjan
kiinnityksellä varustettuun työlaitteeseen (adapteri on harmaa).
2) Adapteri A35590 kytkeytyy työlaitteeseen pikalukituksella
kuten vanhan 200-sarjan kuormaajan pikakiinnityslevy. Std. Avanttyölaitekiinnitys on hitsattu adapterin toiselle puolelle. (adapteri on
vihreä). Tämä pikakiinnityksellä varustettu adapteri on kätevä varsinkin
silloin, kun työlaitteita on useita, eikä niihin kaikkiin haluta asentaa
adapteria A36825 – tai kun työlaitteita pitää vaihtaa usein.

3) Hydrauliikkaletkujen
pikaliitinadapteri A419705,
joka kytketään kuormaajan
sarjapikaliittimeen ja jossa on vanhan
200-sarjan työlaitteeseen sopivat
flat face- pikaliittimet

A36825

A35590

A419705

4) Jatkoletkusarja (3 kpl, L=800 mm), työlaitteen letkuihin, tuotenumero
A412129. Tarkoitettu lähinnä vanhan 200-sarjan sellaisille työlaitteille,
joihin tarvitaan pitemmät hydrauliikkaletkut kun ne asennetaan uuteen
200-sarjaan: esim. kärkikippaava kauha, minikaivuri, puukahmari,
maapora, ruohonleikkuri, keräävä ruohonleikkuri, yleispihti

A412129
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Sarjapikaliitin

Sarjapikaliitin, paine-paluu
65251

Sarjapikaliitin, paine-tankkilinja
65371

Adapteri: sarjapikaliitin- tavalliset pikaliittimet
A414508

Sarjapikaliittimen teline, työlaitteessa
A418927
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Adapteri: sarjapikaliitin- flat face pikaliittimet
(200 series 1) A419705

Sarjapikaliitin, paine-paluu-tankkilinja
65250

