Suomi

700-sarja

Täysin uusi AVANT 700

				

Uudessa AVANT 700-sarjassa olemme kehittäneet juuri
niitä asioita, joita kuljettajat arvostavat:

• Työtehoa ja hallittavuutta
• Monipuolisuutta
• Ergonomiaa
• Turvallisuutta

AVANT 745

AVANT 750

1400 kg

1400 kg

50 hv

50 hv

3,0 m

3,0 m

15 km/h

25 km/h

				 Runko-ohjattu kurottaja
Rakenne
Kokoluokassaan ainutlaatuinen perusrakenne
tekee AVANTista lyömättömän. Kaikki nämä
ominaisuudet lisäävät kuljettajan mukavuutta
ja työtehoa ja työn laatua.
• Teleskooppipuomilla saadaan lisää
nostokorkeutta ja ulottuvuutta. Molemmat
yhtä tärkeitä.
• Kurottajatyyppinen puomi tarjoaa
kuljettajalle erinomaisen näkyvyyden kurkottelematta.
• Vakaajan avulla työhön saadaan tarkkuutta,
nopeutta ja turvallisuutta. Vakaaja helpottaa
kuormien käsittelyä pitäen kuorman
vaakasuorassa koko kuormaajan liikeradan.
• Ylikuorman hälyttimen ansiosta
turvallisuus lisääntyy.
• Runko-ohjauksen avulla siirrät kuormaa
kätevästi sivusuunnassa.

Huippuluokan ominaisuudet
Entistä tehokkaampi

• Käsittelee kevyesti kivilavat, raskaat
kuormalavat,suursäkit ja suurpaalit.
• Tarpeeksi kompakti - mahtuu ahtaisiinkin
paikkoihin

Erinomainen tekniikka

• Portaaton hydrostaattinen voimansiirto
• Hydraulisesti esiohjattu ajopumppu - kone
on kevyt ajaa, eikä kuluvia osia ole
• Helppo huollettavuus

Kattava lisävarustevalikoima

• Teleskooppipuomilla nostokorkeutta ja
ulottuvuutta
• Vakaajalla käytön helppoutta ja tarkkuutta
• Takanostolaite, puomin kellunta ja paljon
muita työtehoa ja käyttömukavuutta
parantavia varusteita

AVANTtia ajetaan etupenkiltä						

Paras ergonomia
Kuljettajalla paras paikka

• Kuljettaja istuu istuu mahdollisimman lähellä työlaitetta koneen
etuosassa - esteetön näkymä työkohteeseen
• Työteho on huippuluokkaa - turvallisesti

Kurottajatyyppinen epäkeskeinen puomi
• Loistava näkyvyys työhön ja työlaitteelle
• Lisää tarkkuutta, työtehoa ja turvallisuutta
• Kone kurottaa - ei kuljettaja

Ensiluokkainen
ergonomia
• Erinomaiset tilat
kaikenkokoisille
kuljettajille
• Tarkkaan mietitty
hallintalaitteiden
sijoittelu.
• Ohjaamoon pääsy ja
poistuminen helppoa
• Katolla varustettu
ROPS-ohjaamo
vakiona

						 Turvallisuus
Jäykkä keskinivel
Sivusuunnassa jäykkä keskinivel on tämän
kokoisessa kuormaajassa todella tärkeä.
Koneen kaatumisvaara vähenee oleellisesti,
koska jäykän nivelen ansiosta ylimääräisiä
heilahduksia ei tapahdu ja koneen koko
paino pitää konetta pystyssä. Tästä
AVANTin käyttäjillä on runsaasti positiivista
kokemusta.

Turvakaari
AVANTin turvakaari suojaa kuljettajaa
todella hyvin joka suunnasta. Turvakaarella
on virallinen ROPS-hyväksyntä, samoin
lisävarusteena saatavalla FOPS-turvakatolla.

Teleskooppipuomi
Teleskooppipuomi on oleellinen osa koneen
vakautta. Normaalisti puomi on aina sisässä,
jolloin kuorma on mahdollisimman lähellä
konetta.
Teleskooppia käytetään silloin kun tarvitaan
maksimi nostokorkeutta ja ulottumaa.

Puomin vakaaja
Puomin vakaaja nopeuttaa, tarkentaa
ja helpottaa koneen käyttöä. Se pitää
automaattisesti kuorman vaakasuorassa
koko puomin liikeradan.

Ylikuorman hälytin
AVANTissa on vakiona hälytin, joka varoittaa
jos koneen takapyörät ovat vaarassa irrota
maasta.

Ohjaamovaihtoehdot				

			

AVANTissa on aina vakiona sävytetyllä
pleksikatolla varustettu ROPS-turvakaari.
Sen lisäksi on tarjolla peräti kolme eri
ohjaamovaihtoehtoa.

AVANT ohjaamo L
AVANT Cabin L ohjaamo on erinomainen
ja edullinen vaihtoehto silloin, kun kuljettaja
haluaa suojaa sadetta, tuulta ja lumituiskua
vastaan. Se lisää merkittävästi ajomukavuutta
ja työolosuhteita roppakaupalla.
Ohjaamo rakennetaan suoraan osaksi
ROPS-turvakaarta, jolloin turvallisuus on
taattu. Ohjaamo muodostuu takaseinästä,
oikeanpuoleisesta sivuikkunasta ja tuulilasista,
joka on varustettu pyyhkijällä.

AVANT ohjaamo LX
AVANT Cabin LX on oikea vaihtoehto silloin,
kun ohjaamoon halutaan myös lämmitys.
LX-ohjaamossa on, L-varustuksen lisäksi, myös
ovi ja lämmityslaite, jotka lisäävät entisestään
kuljettajan mukavuutta hankalissa olosuhteissa.
Kesän aikana ohjaamosta on helppo poistaa
tarpeen mukaan ovet tai vaikkapa ikkunatkin.
Tieliikennesarja voidaan asentaa tarpeen
vaatiessa sekä L- että LX-malleihin.

AVANT ohjaamo DLX
AVANTin täysohjaamo on erillinen ROPS/FOPSturvaohjaamo, joka asennetaan koneeseen
vakiovarusteisen ROPS-turvakaaren paikalle.
Se on varustettu melua vaimentavalla
sisustuksella, radiolla ja raitisilmasuodattimella.
DLX-ohjaamo sisältää myös tieliikenne-ja
työvalosarjan, jolloin se voidaan rekisteröidä
moottorityökoneeksi.
Ohjaamo on tilava, täydellisesti varusteltu,
ja se kestää erinomaisesti vertailun muihin
markkinoilla oleviin saman kokoluokan
ohjaamoihin.

			 Oikea malli oikeaan työhön
Molempien AVANT 700-sarjan koneiden valtti
on suurempi kuorman käsittelykyky: 1400 kg:n
kuormalava ei ole niille ongelma.
Ne pystyvät siis tekemään entistä raskaampia
töitä
menettämättä
erastä
Avanteille
tunnusomaisinta piirrettä: ketteryyttä.

AVANT 745
• Hyvää nostokykyä vaativiin töihin
• Töihin jossa tarvitaan isoa ulkopuolisen
hydrauliikan tehoa.
• Töihin, joissa 15 km/h siirtonopeus riittää.

AVANT 750
• Hyvä nostokyky vaativiin töihin.
• Töihin joissa tarvitaan isoa ulkopuolisen
hydrauliikan tuottoa.
• Töihin joissa 25 km/h siirtonopeus on
tarpeen.
• Töihin, joissa koneen suuri työntövoima
pääsee oikeuksiinsa.

Viherrakentaminen

AVANT 700 - Viherrakentamisen
moniosaaja
AVANTin uusi 700-sarja tarjoaa enemmän nostokykyä
ja työlaitteiden monipuolisemman käyttömahdollisuuden
kuin pienemmät sisarmallinsa. 700-sarjan koneella pystyt
käsittelemään suursäkit ja kivilavat työmaalla, myös
hankalissa maastoissa.

Monipuolisuus
Viherrakentaja tarvitsee monipuolisen koneen, ja tätä
Avant 700-sarja todella on. Yli 100 työlaitteen avulla voit
tehdä materiaalien siirrot, lastaus- ja purkutyöt, kaivutyöt,
jyrsinnät ja laatoituksiin liittyvät työt.

Hellävarainen
AVANTin runko-ohjaus on todettu käytännön töissä
erittäin onnistuneeksi ratkaisuksi. Runko-ohajuksen
ansiosta on mahdollista ajaa nurmikoilla, kivetyksillä ja
muilla aroilla pinnoilla vahingoittamatta niitä.

Kevät

• Hiekan poisto
• Harjaukset
• Vaurioiden
korjaus

Talvi

• Lumityöt
• Hiekoitukset

Kesä

• Viherrakennus
• Ruohon leikkuu
• Harjaukset

Syksy

• Ruohon
leikkuu
• Lehtien keruu
• Harjaukset

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitoon kesät talvet
Tehokas
• Suuri työntövoima
• Riittävä oma massa ja oikea painonjakauma
• Suuri ulkopuoleisen hydrauliikan tuotto

Ajonopeus
• AVANT 750:n max ajonopeus 25 km/h riittää mainiosti
kaupunkien siirtymätaipaleille

Monipuolinen
• AVANTeihin saat jopa 100 erilaista työlaitetta.

Kevät

• Hiekan poisto
• Harjaukset
• Vaurioiden
korjaus

Talvi

• Lumityöt
• Hiekoitukset

Kesä

• Viherrakennus
• Ruohon leikkuu
• Harjaukset

Syksy

• Ruohon
leikkuu
• Lehtien keruu
• Harjaukset

Yritykset

Yrityksille
Monelle yritykselle AVANT 700-sarjan koneet
soveltuvat erinomaisesti jokasään ulkotrukiksi. AVANTin
teleskooppipuomin ja puomin vakaajan avulla on
helppoa käsitellä suuriakin kuormia. Etuna AVANTilla
on trukkitöiden lisäksi monipuolisuus: Samalla koneella
hoidat myös talven lumityöt ja piha-alueiden hoidon.

Kevät

• Materiaalin käsittely
• Ympäristön hoito
• Rakentaminen
• Trukki

Talvi

• Trukki
• Lumityöt
• Hiekoitukset

Kesä

• Trukki
• Ympäristön
hoito
• Vapaa-aika

Syksy

• Trukki
• Ympäristön
hoito
• Rakentaminen

Maatalous

Monitoimikone maatalouteen
AVANT 700-sarjassa yhdistyy reilu työteho ja ketteryys.
Suurin AVANT selviää vaivatta tyypillisistä maatilan töistä,
mutta sopii kokonsa puolesta edelleen mainiosti ruokintaja muihin sisätöihin.
Monella maatilalla AVANT voi korvata yhden traktorin:
Sen, minkä se nostokyvyssä häviää, voittaa se takaisin
moninkertaisesti ketteryytensä ja monipuolisuutensa
ansiosta.
AVANT 700:lla käsittelet suursäkit, kuormalavat jne.
helposti ja turvallisesti. Sillä täytät myös kylvölannoittimen
kätevästi.

Kevät
•
•
•
•
•

Tuorerehun käsittely
Suursäkit, lannoitelavat
Kivien keruu
Lannan käsittely
Siivoustyöt

Talvi

• Rakentaminen
• Ruokinta
• Lannan käsittely
• Ympäristön hoito
• Kuormaukset

Kesä

• Materiaalien käsittely
• Rakentaminen
• Ympäristön
rakentaminen
• Nurmikoiden hoito
• Ruokinta

Syksy

• Ruokinta
• Lannan käsittely
• Lumityöt
• Kuormaukset

Rakentaminen

Rakentajan työkalu
AVANT on rakennustyömailla todellinen monitoimikone.
Esimerkiksi
hiekan,
puutavaran,
kuormalavojen
ja
suursäkkien
siirrot
tapahtuvat
4-vetoisella
maastokelpoisella kuormaajalla helposti. Työt tehostuvat
kun ympäristö on siisti, pihat tasaisia ja tavarat siellä, missä
niiden kuuluukin olla. Myös kaivutyöt sujuvat AVANTilla
nopeasti.
Saneerauskohteissa AVANT on lyömätön ja yhdessä
oman iskuvasarasarjan kanssa se on tehokas yhdistelmä.
Samalla peruskoneella voit rikotuksen jälkeen kuljettaa
materiaalit pois.
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Tekniset tiedot, lisävarusteet

920 mm

1500 mm
3030 mm

610 mm

1080 - 1360 mm
1)

Ks. tekniset tiedot erittely
2) Ks. leveystaulukko

Työntövoima
Malli

Renkaat/
ajomoottori
AVANT 745
OMT 400
OMT 500
AVANT 750 320/60-12 HD
320/55-15 HD

Nopeus
15 km/h
12 km/h
22 km/h
25 km/h

Työntövoima
1100 kp
1380 kp
1880 kp
1600 kp

Leveys
Renkaat
27 x 8.50 - 15
26 x 12.00 - 12
320/60-12 HD
320/55-15 HD

745/750
1080 mm
1350 mm
1350 mm
1360 mm

Malli

AVANT 745

Pituus

3030 mm

3030 mm

Leveys

Katso taulukko

Katso taulukko

2060 mm

2100 mm

Korkeus (vakiorenkain)
Paino

AVANT 750

1650 kg

1700 kg

320/60-12HD TR tai
26x12.00-12 nurmi

320-55/15 TR/nurmi

Ajovoimansiirto

hydrostaattinen

hydrostaattinen

Työhydrauliikka

70 l/min

70 l/min

1240 / 2780 mm

1240 / 2780 mm

Nostokorkeus

3080 mm

3080 mm

Max. nostoteho (hydr.)

2100 kp

2100 kp

Max. murtovoima / 50 cm

1400 kg

1400 kg

Moottorityyppi

Kubota V2403

Kubota V2403

Teho

36 kW (49 hv)

36 kW (49 hv)

diesel

diesel

Vakiorenkaat

Kääntösäde sisä / ulko

Polttoaine

Lisävarusteilla voit lisätä koneen työtehoa ja käytön mukavuutta.
Puomi

Teleskooppipuomi

Vakaaja

Puomin kellunta

Ohjaamot

Ohjaamo L

Ohjaamo LX

Ohjaamo DLX

Työtehoa parantavat varusteet

Joystick

Hydrauliikan takaulosotto

Tieliikennesarja

Työvalosarja

Takasivupainot, 180 kg

Takapainot, vetokoukku

Kallistusadapteri

Katalysaattori

HD Renkaat

Sarjapikaliitin

Työlaitteen
ohjauskytkinpaketti

Kuljetussuoja

HD-suojasarja

Hydraulinen
pikakiinnituslevy

Lumiketjut

Hydrauliikan ulosoton
kahdennus eteen

Ajon lisävarusteet

Ajon vapautusventtiili

Muut varusteet

Luistonesto

Lohkolämmitin

FOPS-turvakatto

Laajin ja laadukkain
työlaitesarja
AVANT-työlaitesarja on suunniteltu AVANTkuormaajien tasavertaiseksi kumppaniksi seuraavien
periaatteiden mukaisesti.

Yhteensopivuus

Lyömätön yhdistelmä syntyy vasta kun hyvään
peruskoneeseen löytyy juuri siihen suunniteltu
työlaitevalikoima. AVANTin koko, hydrauliikka
ja ominaisuudet ovat täydellisessä tasapainossa
työlaitteiden kanssa.

Teho

Työlaitteiden työtehoon on kiinnitetty erityistä
huomiota. Aina pitäen mielessä yhdistelmän
kokonaissuorituskyvyn.

Kestävyys

Työlaitevalikoima on suunniteltu kovaan urakointikäyttöön.

Turvallisuus

Turvallisuusnäkökohdat on otettu suunnittelussa
erityisesti huomioon.

Kauhat, kuljetus ja siirto
Sorakauhat
Leveys
890 mm
1050 mm
1100 mm
1280 mm
1400 mm
1650 mm

Tilavuus
180 l
210 l
215 l
260 l
285 l
343 l

Kombikauhat

Paino
57 kg
65 kg
68 kg
75 kg
90 kg
100 kg

Sorakauhat on suunniteltu siten, että kuljettaja näkee koko ajan kauhan
kärjen, jolloin työskentely on helppoa ja nopeaa. Kauhan pohjaosa on
lyhyt, jolloin kauhan ja kuormaajan murtovoima on hyvä. Suojaverkko
kauhan yläosassa estää kivien yms. putoamisen koneen päälle. Saatavana
sekä suorakärkisenä että hammastettuna.

Leveys

Paino

900 mm

130 kg

1050 mm

145 kg

1300 mm

165 kg

Kombikauha on yleiskauha mitä moninaisimpiin töihin. Sillä voi siirtää ja
lastata oksia, haketta, kompostia, olkia ym. AVANT Kombikauhaa voi
käyttää myös tavallisena kauhana pihdin ollessa yläasennossa.

Lumikauhat

Leveys

Tilavuus

Puskulevy

Paino
95 kg

Työleveys

420 l

99 kg

485 l

105 kg

1600 mm

610 l

125 kg

1800 mm

685 l

137 kg

1050 mm

400 l

1100 mm
1280 mm

Lumikauhat on tarkoitettu pääsääntöisesti kevyemmän materiaalin
kuten hakkeen, turpeen, purun, mullan, lumen tms. kuljetukseen.
Sorakauhoihin verrattuna tilavuus on huomattavasti suurempi, mikä
nopeuttaa työskentelyä.

Kärkikippaavat kauhat
Leveys

2000 mm

2500 mm

Paino

165 kg

260 kg

Kääntökulma

±30 º

±30 º

Terän korkeus

500 mm

520 mm

AVANT-puskulevy on vankkarakenteinen ja tehokas työlaite. Levy 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.

Trukkihaarukat

Tilavuus

Paino

Pituus

850 mm

1100 mm

1050 mm

150 l

120 kg

Paino

90 kg

105 kg

1280 mm

350 l

160 kg

1800 mm

900 l

320 kg

Kärkikippaava kauha on erityisen hyvä silloin kun lastauskorkeus on suuri.
Kauhan ideana on, että kauhan alareuna pysyy kipattaessakin samalla tasolla.
Tämä mahdollistaa kippauksen sille korkeudelle, jolle kauhan alareuna
ylettyy. Teleskooppipuomin kanssa suurin tyhjennyskorkeus on 3150 mm.

Nelitoimikauhat
Leveys

AVANT-trukkihaarukoiden avulla hoidat trukin tehtävät kätevästi. Piikeissä
on säätö sivusuunnassa pikalukituksella. AVANT-trukkihaarukoiden
piikit on valmistettu kuumataotusta teräksestä, joten ne kestävät
painavammatkin taakat.

Nostopuomi

Tilavuus

Paino

Nostopuomin pituus

1100 mm

155 l

152 kg

Koukkuja

2 kpl

1280 mm

170 l

175 kg

Paino

30 kg

1400 mm

210 l

192 kg

Tehokas monitoimikauha, jota voi käyttää tavallisena kauhana,
puskulevynä, tasaajana sekä kivien yms. poimijana. Kauhan etuosa aukeaa
hydraulisylinterien avulla, jolloin kauhalla voidaan puskea, tasata sekä
poimia ja siirtää esim. kiviä. Kauha voidaan tyhjentää myös avaamalla.
Tällöin saavutetaan korkeampi tyhjennyskorkeus. Saatavana sekä
suorakärkisenä, että hammastettuna.

Siipilumikauha
Tilavuus
Leveys
Paino

730 l
1800 - 3010 mm
325 kg

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

1020 mm

Nostopuomilla voit nostaa tavaraa korkealle tai hankaliin paikkoihin
vaivattomasti, hallitusti ja turvallisesti.

Hydraulinen nostopuomi
Max. pituus

1900 mm

Min. pituus

1300 mm

Nostokorkeus

4,7 m

Paino

110 kg

Nostopuomi on korvaamaton apu työmaalla kaiken sellaisen tavaran
nostamiseen, joka ei ole tarkoitettu nostettavaksi trukkipiikeillä.
Nostopuomilla voit nostaa tavaraa korkealle tai hankaliin paikkoihin
vaivattomasti, hallitusti ja turvallisesti. Hydraulisella teleskoopilla
varustettu malli on entistä tehokkaampi ja monipuolisempi kaikissa
nostotöissä.

Kaivaminen ja rakentaminen
Kaivuri 210
Kaivuusyvyys

2100 mm

Lastauskorkeus

2000 mm

Kääntökulma
kauhat

140 º
250/400/700 mm

Paino

190 kg

Iskuvasara
Iskuvasara mallit

iskuvoima

Paino

AVANT B70

112 J

70 kg

AVANT B110

180 J

110 kg

AVANT B160

270 J

160 kg

AVANT 210 on yleiskaivuri, jolla sujuvat useimmat kaivutyöt myös ahtaissa paikoissa. Etupuskulevy on vakiona.

AVANTin iskuvasarat on suunniteltu toimivaksi juuri AVANTeissa.
Kolmesta eri kokoisesta vasarasta voit valita sopivan kullekin konemallille.
AVANT on erinomainen peruskone iskuvasaran käyttöön. Erityisesti
teleskooppipuomilla varustettuna sen ulottuvuudet ovat hyvät.

Kaivuri 260

Betonikauha

Kaivuusyvyys

2600 mm

Leveys

1300 mm

Kääntökulma

170 º

Vakio kauha

400 mm

Paino
450 kg
AVANT 260 on Avantin täysin uudistettu kaivurimalli, joka on kovaan
urakointi- ja ammattikäyttöön suunniteltu tehokas kaivuri. Puomin kääntö
on toteutettu kahdella hydraulisylinterillä joka lisää tarkkuutta ja on
käytännössä huoltovapaa. Kaivurin kiinnitys kuormaajaan on huomattavasi
helpompi ja vaivattomampi kuin edellisissä malleissa. Hydrauliset tukijalat
ja lisävaruste hydrauliikka ovat vakiovarusteita.

Minikaivuri

Tilavuus

270 l

Sekoitus

hydraulinen

Paino

490 kg

Betonin sekoituskauha on näppärä lisälaite kohteisiin, joissa sähköä ei ole
saatavilla tai joissa betoni täytyy siirtää tai nostaa hankalaan paikkaan.
Kauha voidaan täyttää suoraan kasasta, joten käyttö on mahdollisimman
vaivatonta. Sekoituskauhaa pyöritetään hydraulisesti ja se voidaan
tyhjentää joko kauhaa kippaamalla tai käyttäen kauhan sivussa olevaa
luiskaa, jolloin betoni saadaan ohjattua tarkasti kohteeseen

Vinssi

Kaivuusyvyys

1400 mm

1400 mm

Vetovoima

1000 kp

Lastauskorkeus

2500 mm

2500 mm

Vetonopeus

2,3 m/s

Kauhat

250 mm

400 mm

Vaijerin pituus

30 m

80 kg

90 kg

Paino

105 kg

Paino

AVANTin minikaivuri on oikea kaivurivalinta silloin kun 140 cm:n
kaivusyvyys riittää ja kaivamista ei ole ihan joka päivälle. Kaivuri kytketään
kuormaimen pikakiinnityslevyyn ja sitä käytetään työhydrauliikan
käyttövivulla. Kääntö sivulle tapahtuu ohjauspyörää kääntämällä.

AVANT vinssillä vedät sellaisesta paikasta, minne ei koneella pääse
viereen. Se soveltuu esim. puiden, veneiden ym. vetämiseen. Vinssi toimii
hydraulimoottorilla, ja siinä on 30 metriä vaijeria sekä vetosilmukka.
Vinssiä käytetään työhydrauliikan käyttövivulla.

Ketjukaivuri
Kaivuusyvyys

max 900 mm

Kaivuuleveys

100 - 150 mm

Hydraulinen, planeettavaihteella varustettu ketjukaivuri, joka soveltuu
erityisesti kaapeliojien kaivamiseen. Kaivusyvyys 900 mm. Kolme erilaista
ketjutyyppiä: lusikkatyyppinen vakioketju, routaketju kovaan maahan sekä
piikkiketju, jolla voidaan kaivaa jopa asvaltin läpi. Piikkiketjulla voidaan
sahata myös paksua jäätä.

Puukahmari
Puun max halkaisija
Paino

Poraosat

Max. väätö

75 - 300 mm

1355 Nm

HD 35

75 - 400 mm

1886 Nm

HD 45

75 - 600 mm

2452 Nm

HD 58

75 - 900 mm

3017 Nm

AVANTin maapora on varustettu planeettavaihteella, joka takaa hyvän
vääntömomentin. Poraosat on varustettu vaihdettavilla, vahvistetuilla kovametallisilla terillä ja kärkikierukalla, joten poraosan käyttöikä on todella
pitkä. Poraussyvyys on 1,5 metriä ja on mahdollista lisätä aina 2,5 metriin
jatkovarren avulla.

50 kg

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.

Maapora

Suoraveto

900 mm

Leguan 50
Max korikuorma
Max työskentelykorkeus

200 kg
5,0 m

Korkeus (kori ala-asennossa)

1900 mm

Leveys

1300 mm

Paino

435 kg

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.

Kiinteistönhoito
Avoharjat
Työleveys

1050 mm

1300 mm

Harjan halk.

500 mm

500 mm

Harjan mater.

Nylon

Paino

130 kg

160 kg

AVANT avoharja on varustettu kellunnalla ja se kulkee pyörien varassa.
Näiden avulla tapahtuu myös korkeuden säätö. Harjauskulma on
säädettävissä mekaanisesti.

Keräävät harjat
Työleveys

1050 mm

1300 mm

Työl. kulmaharjalla

1100 mm

1450 mm

Säiliön tilavuus

170 l

200 l

Säiliön tyhjennys

Hydraulinen

Paino

230 kg

380 kg

Kippikärry
Kantavuus

1200 kg

1800 kg

1125 mm

1350 mm

Pituus

1710 mm

2240 mm

Renkaat

23x8,50-12

26x12-12

280 mm

560 mm

Leveys

Laidan korkeus

AVANT-kippikärryjä on kaksi mallia: pienemmän kantavuus on n. 1200 kg
ja suuremman 1800 kg. Peräkärry kipataan hydraulisesti kuormaajan
ohjaamosta käsin. Sivu- ja takalaidat ovat avattavia, ja ne voidaan tarvittaessa
poistaa myös kokonaan. Pienempään kärryyn saa lisävarusteena lisälaidat,
jotka tuplaavat kärryn tilavuuden. Isommassa ne ovat vakiovaruste.
Huom! Kuormaaja varustettava hydrauliikan takaulosotolla.

Hiekoitin

Leveys
Hiekkasäiliön til.

1300 mm

1500 mm

200 l

500 l

Käyttö

hydraulinen

Paino

170 kg

270 kg

AVANT keräävät harjat on tarkoitettu erityisesti katujen ja suurten pihaalueiden harjauskoneeksi. Harja on varustettu kolmella kumipyörällä,
jolloin liikkuminen epätasaisilla pinnoilla on myös helppoa. Harjaan on
saatavana etuharja, jolla saadaan tehokkaasti puhdistettua katujen reunat
ja nurkkapaikat. Keräyssäiliön tyhjennys tapahtuu hydraulisesti.

AVANT-hiekoittimella suoritat hiekoituksen nopeasti ja luotettavasti.
Hiekoitin on hydraulimoottorikäyttöinen ja varustettu sekoitinakselilla,
joka estää hiekan holvaantumisen. Syöttörullan vastalevyt ovat jousikuormitteiset, joten laite ei rikkoudu tai tukkeudu kivien takia. Hiekoittimen
voit täyttää suoraan hiekkakasasta.

Lumiharjat

Alueaura

Työleveys

1050 mm

1300 mm

Harjan halk.

550 mm

550 mm

Nylon

Harjan kääntö

Hydraulinen
130 kg

1800 mm
1600 mm

2200 mm
1850 mm

600 mm

600 mm

Siiven korkeus

Harjan mater.
Paino

Työleveys

160 kg

Kääntö

±35 º

±35 º

Paino

240 kg

270 kg

AVANT lumiharjat on suunniteltu erityisesti lumen harjaamiseen.
Lumiharjalla poistat lumen vaivattomasti myös epätasaisilta pinnoilta,
kuten nupukiviltä tai kivetyksiltä. Lumiharjaa voidaan käyttää myös
tavalliseen ympärivuotiseen harjaamiseen.

AVANT-alueaura on monipuolinen nivelaura lumen siirtoon ja auraukseen.
Molemmat siivet ovat jousikuormitteiset ja nivelöity niin, että ne seuraavat
hyvin maanpintaa. Siipien asentoa voidaan säätää toisistaan riippumatta
sähköisesti.

Lehti-imuri

Keskipakolevitin

Työleveys ilman sivuharjoja

1200 mm

Levitysleveys

Leveys yhdellä kulmaharjalla

1650 mm

Tilavuus

2100 mm

Hyötykuorma

500 kg

Paino

130 kg

Leveys kahdella kulmaharjalla
Säiliö

800 l

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 suulkeosassa on vaakaharja, joka irroitta maasta myös märät ja
pakkaantuneet lehdet. Vaakaharjan pyörimisnopeus voidaan säätää portaattomasti.

Kadunpesulaite
Veden käyttöpaine

200 bar

Veden kulutus

5-30 l/min

Säiliön tilavuus

270 l

Suuttimet

8 kpl

Tehokas pesuri on hydraulitoiminen ja varustettu säiliöllä. Maksimipaine
on 200 bar ja vesimäärää voidaan säätää. Kadunpesua varten laite
varustetaan suutintangolla, jonka asentoa voidaan säätää. Koneessa on
lisäksi käsisuutin 15 m letkukelalla.

0,8-6 m
250 l

Tukevarakenteinen hiekoitin soran, hiekan, suolan ja lannoitteen
levittämiseen säädettävälle työleveydelle 0,8–6 m. Levitysleveys ja
levitysmäärä on helppo säätää ja levitys on mahdollista myös vain jommalle
kummalle puolelle.

Lumilinko HD
Työleveys
Heittotorven kääntö
Paino

1400 mm
270 º
265 kg

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 astetta suoraan koneen ohjaamosta. Heittokorkeus on
mekaanisesti säädettävissä.

Viheralueiden hoito
Ruohonleikkuri 1200
Leikkuuleveys

1200 mm

Terien lkm
Leikkuukorkeus

Niittomurskain puomistolla

2 kpl

Max sivu-ulottuma

25 - 100 mm

Paino

3,5 m

Työleveys

170 kg

1,0 m

Paino

350 kg

AVANT ruohonleikkuri on vahvarakenteinen ja tehokas leikkuri. Leikkuri
voidaan asetuksia muuttamalla muuntaa sivulle heittäväksi, alleen jättäväksi tai bio-leikkurityyppiseksi. Leikkuukorkeutta voidaan säätää 10
mm välein pyöräkohtaisesti.

Puomistolla varustetulla niittomurskaimella pystyt hoitamaan tehokkaasti
ja vaivattomasti ojanvarret, kaiteiden takaiset viheralueet sekä muut
hankalat penkereet. Puomiston ja niittomurskaimen kaikki toiminnot
hallitaan suoraan koneen ohjaamosta proportionaaliohjatulla joystickillä.

Ruohonleikkuri 1500

Reunaleikkuri

Leikkuuleveys

1500 mm

Terien lkm
Leikkuukorkeus

65 kg

220 kg

AVANTin suurin leikkuri on tarkoitettu suurien alojen tehokkaaseen
leikkaamiseen. Ruohonleikkurissa on oma kelluntajärjestelmä ja 4 isoa
pyörää. Leikkuri on hyvin vahvarakenteinen ja tyypiltään taakseenjättävä.

Keräävä ruohonleikkuri 1200
Leikkuuleveys

1200 mm

Terien lkm

2 kpl
25 - 100 mm

Keräyslaatikko

210 l

AVANT uusi keräävä ruohonleikkuri mahdollistaa leikkuujätteen
keräämisen vaivattomasti ja yksinkertaisesti. Suuren imutehonsa ansiosta sillä voi myös kerätä lehdet nurmikoilta. Leikkurin terät murskaavat
lehdet, ruohon ja muun leikkuujätteen hienoksi silpuksi joka pakkautuu
keräyslaatikkoon tiiviiksi paketiksi.

Keräävä ruohonleikkuri 1500
Leikkuuleveys
Terien lkm
Leikkuukorkeus

AVANT-reunaleikkurilla siistit tehokkaasti nurmikon ja pensasaidan reunat.
Leikkurivantaan vieressä on hydraulikäyttöinen sekoitin, joka tasoittaa
muokkausjäljen. Sekoittimen syvyyttä voidaan säätää. Leikkuri soveltuu
kaikkiin AVANT-malleihin.

Suurtehohakkuri CH150
Puun halkaisija

2 pcs

Torven kääntö

490 kg

Avant CH150 on tehokas hakkuri joka on varustettu syöttörullilla
jotka vetävät hakkuriin kaikki hankalimmat ja oksaisimmatkin rungot.
Syöttorullia ohjaa kierroslukuvahti joka pysäyttää rullat jos hakkurin
rummun kierrosluku laskee liian alas. Näin ollen hakkuri ei tukkiudu
liian nopeassa syöttötahdissa. CH150 on suunniteltu viherrakentajille ja
kiinteistöhoitoyhtiöille kovaan ammattikäyttöön.

Puunhalkaisukoneet

1500 mm

Puun halkaisija max.

400 mm

400 mm

3 kpl

Puun pituus max.

650 mm

1000 mm

7,6 t

9,0 t

800 l

Syöttönopeus

n. 30 pölkkyä/min

Paino
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.

Niittomurskain
Leikkuukorkeus

270 astetta

Paino

Halkaisuvoima

1300 mm

max. 150 mm

Syöttörullat

25 - 100 mm

Keräyslaatikko

Työleveys

max. 150 mm

Paino

25 - 100 mm

Paino

Leikkuukorkeus

Leikkuusyvyys

3 kpl

1500 mm

30-100 mm

155 kg

Klapikone

Puun halkaisija

max. 300 mm

Katkaisupituus

200-500 mm

Niittoterien lkm

36 kpl

42 kpl

Sahalaippa

Paino

290 kg

315 kg

Paino

AVANT-niittomurskain on kelatyyppinen niittolaite, joka soveltuu hyvin
pitkän heinäkasvuston ja pensaiden niittämiseen. Sillä on hyvä leikata
pihat, tienvarret ja muut sellaiset paikat, mihin tavallisella ruohonleikkurilla
ei pääse tai sen teho ei riitä.
Niittomurskain voidaan varustaa myös sivuvarrella, jonka avulla
tienpenkkojen leikkaaminen onnistuu huomattavasti helpommin.

200 kg

Avantin uusissa puunhalkaisukoneissa on työturvallisuutta lisäävä kahden
käden käyttö. Halkaisunopeuksia on kaksi; hitaamalla nopeudella
halkaisuvoima on suurempi. Halkaisuterän korkeus on helppo ja nopea
säätää siten, että puu voidaan halkaista joko kahtia tai neljään osaan.
Kone syöttää ja palauttaa sylinterin automaattisesti. Iskun pituus on
säädettävissä pilkottavan puun pituuden mukaan.

13”
265 kg

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.
Klapikonetta kuljetetaan kuormaajan pikakiinnityslevyyn kiinnitettynä.

Viherrakentaminen
Jyrsin
Työleveys
Muokkaussyvyys

Kivilatoja

1300 mm

Tartuntaleveys

575 - 1245 mm

max. 150 mm

Kokonaisleveys

990 - 1480 mm

Nostokapasiteetti

400 kg

Omapaino

230 kg

Paino

180 kg

Maan muokkaukseen ja kylvöpinnan viimeistelyyn ym. muokkaustöihin
tarkoitettu hydraulinen kelajyrsin, jonka muokkaussyvyys on
säädettävissä. Jyrsin voidaan varustaa myös tasauskelalla, joka helpottaa
jyrsintäsyvyyden määrittämistä ja tasaa jyrsittyä maata.

Hydraulinen kivilatoja on erittäin tehokas työlaite ammattilaiselle
kivetysten tekoon. 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.

Tehomaanmuokkain

Kivitarrain

Työleveys

1300 mm

Muokkauss.

1500 mm

0-140 mm

Tartuntaleveys

50 - 480 mm

Sisäkorkeus

170 mm

Paino

250 kg

300 kg

Leuan pituus

420 mm

Paino kylvölait.

290 kg

350 kg

Kapasiteetti

900 kg

Paino

55 kg

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.

Kivitarrain on helppo asentaa AVANTiin. Suuren tartuntavoiman
ansiosta tarttuja sopii hyvin monipuoliseen käyttöön kuten esim.
betonikomponenttien, reunakivien, luonnonkivien ja hautakivien
käsittelyyn.

Tasojyrsin

Työleveys
Muokkauss.
Paino

1350 mm

1500 mm

0-160 mm
220 kg

250 kg

Kantopora
Terän halkaisija

350 mm

Terän pituus

500 mm

Paino

300 kg

AVANT-tasojyrsin on tehokas kylvöalustan tasaaja, joka sekoittaa vain
pintamullan. Tehontarve on pienempi kuin kelatyyppisellä jyrsimellä.
Korkeudensäätö tapahtuu varpajyrän avulla, joka tasoittaa samalla
kylvöalustan.

AVANT kantopora on uudentyyppinen
vaihtoehto
perinteisen
kantojyrsimen
tilalle kantojen poistamiseen. Kantoporalla
porataan kantoon suuria reikiä, jolloin
kanto lopulta hajoaa käsin irroiteltaviin
osiin. Suurin etu kantojyrsimeen nähden
saavutetaan pienestä pyörimisnopeudesta,
jolloin terävahingot voidaan minimoida.

Tasoitusritilä

Nostopihti

Leveys
Paino

1200 mm

1500 mm

85 kg

95 kg

Tasoitusritilä on suunniteltu maansiirtotyön viimeistelyyn. Ritilällä on
helppo tasoittaa maa esim. nurmikon kylvöä varten. Se on kätevä myös
tien tai pihan tasauksessa.

Repijä
Leveys
Työsyvyys
Paino

Tartuntahalkaisija

250-1200 mm

Max. hyötykuorma

650 kg

Paino

95 kg

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.

Harjapalkki

500 mm
n. 300 mm
50 kg

Repijä on korvaamaton työlaite maanmuokkauksessa. Sillä irtoavat niin
juuret kuin kivetkin. Vaihdettavat kovametalliterät takaavat työlaitteen
käyttökelpoisuuden pitkäksi aikaa.

Leveys
Paino

1300 mm
35 kg

Harjapalkki on kätevä ja edullinen harja pienien alueiden siistimiseen.
Harjapalkissa ei ole pyöriviä osia, vaan sillä on tarkoitus työntää harjattava
aines edellään.

Maatalous
XL Tuorerehupihdit
Leveys

Paino

1100 mm

190 kg

1300 mm

200 kg

1500 mm

215 kg

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.

Rehuleikkuri
Leveys
Paino
Max. rehun paino

Leveys lisäsiipi
Paino

1200 mm
550 mm
50 kg

Ruokintapöydän puhdistuslevy kiinnitetään pikakiinnitteisesti rehupihtiin.
Pöydän puhdistuslevyllä on helppo ja nopea puhdistaa ruokintapöytä ennen ruokintaa. Levyn alareunan kumihuuli puhdistaa pöydän pinnan tehokkaasti.

Tuorerehunjakokauha
Tilavuus
Leveys
Paino

650 l
1370 mm
240 kg

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 jakonopeus on noin 50 lehmän rehut 10 minuutissa

Leveys
Paino

300 l
1100 mm

280 kg

n. 250 kg

n. 400 kg

Vaakaharja
Työleveys

1000 mm

Harjan halkaisia

1000 mm

Harjan materiaali

Nylon

Paino

70 kg

Vaakaharja harjaa tehokkaasti siirtäen harjattavan materiaalin sivusuunnassa. Harjaa voidaan pyörittää molempiin suuntiin ja harjaosaa voidaan
siirtää sivusuunnassa oikealle tai vasemmalle. Laitteen työleveys on 1
metri. Vaakaharja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi ruokintapöytien
harjaukseen.

Paalipihti

Pihdin omapaino
Paalin maksimipaino
Pihdin maksimileveys

120 kg
1200 kg
1470 mm

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

Jauhonjakokauha
Tilavuus

1300 mm

245 kg

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.

Ruokintapöydän puhdistuslevy
Leveys runko-osa

1000 mm

Maneesilana
Työleveys
Paino

1350 mm
240 kg

90 kg

AVANT jauhonjakokauhalla jaat nopeasti niin jauhot kuin murskeviljankin.
Jauhonjakokauhan voi kuormata täyteen myös suoraan kasasta. Kun kauha
varustetaan isommalla purkukierukalla, soveltuu se myös mäskin jakoon
erinomaisesti. Purku oikealle tai vasemmalle puolelle.

Maneesilana on tarkoitettu hevosten ratsastusalustojen tasaamiseen ja
muokkaamiseen. Lanassa on kaksi piikkiriviä jotka muokkaavat alustan,
lana joka tasaa alustan tasaiseksi ja lopuksi verkkorulla joka tiivistää alustan
sopivaksi hevosille jättäen viimeistellyn pinnan. Laite on suunniteltu siten,
että se muokkaa ainoastaan pinnalla olevan materiaalin eikä sotke alla
olevaa perustusainetta.

Kuivikkeen jakokauha

Suursäkkinostin

Tilavuus

665 l

Korkeus

1270 mm

Leveys

1460 mm

Paino

120 kg

Kuivikkeen jakokauhalla voit jakaa kuivikkeet parren takaa. Lietsopuhallin
heittää kuivikkeen jopa 3-4 metrin päähän, riippuen moottorin kierrosluvusta. Kauha toimii purulla, turpeella, kutterinlastulla ja olkisilpulla.
Lisävarusteena kauhaan on saatavana ritilän puhdistuslevy kauhan alle
sekä sivuharja parren takaosan puhdistamiseen. Saatavana oikealle tai
vasemmalle purkavana versiona.

Nostokoukun korkeus

1200 mm

Leveys

1000 mm

Paino

80 kg

Suursäkkinostimella nostat ja kuljetat suursäkit kätevästi. Tämä
yksinkertainen työlaite tekee mm. lannoitteen tai siementen lastaamisen
helpoksi.

Tässä esitteessä on vain osa työlaitevalikoimastamme.
Katso kaikki työlaitteet kotisivullamme www.avanttecno.com.

AVANTin huoltoverkosto
AVANTin huoltoverkosto kattaa koko Suomen. Olemme
kouluttaneet laajan 62 huoltoyrittäjän verkoston ympäri
Suomea. Lisäksi tehtaalla on oma huoltopiste.
Löydät lähimmän huoltopisteen helposti ohjekirjasta tai
AVANTin nettisivuilta.

Varaosat
Kaikissa huoltopisteissä ja useassa Agrimarketissa on
varaosien ja huoltotarvikkeiden perusvarasto, joiden
avulla suurin osa ongelmista ratkeaa.
Tehtaalla, joka sijaitsee keskellä Suomea, on täydellinen
varasto, josta osat saadaan nopeasti toimitettua koko
Suomeen.

Jälleenmyyntiarvo
AVANT säilyttää arvonsa erinomaisesti. Hyvä, kestävä
peruskonstruktio, konstailemattomat rakenneratkaisut,
pitkäaikainen kokemus koneiden kestävyydestä ja yllä
mainitut huolto- ja varaosapalvelut takaavat sen, että voit
hankkia itsellesi AVANTin turvallisin mielin.

Tutustu laajaan AVANT kuormain- ja työlaitevalikoimaan internetissä osoitteessa:

www.avanttecno.com
www-sivuilta on ladattavissa myös videoita,
joissa näet AVANTit tositoimissa.
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