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300-sarja

AVANT 300 - Tilasi paras investointi

AVANT suoraveto
•
•
•
•

Jokaisessa pyörässä oma ajomoottori.
Vetovoima kasvanut noin 30 %.
AVANT vetää ja kääntyy kakistelematta kaikissa oloissa.
Koko voimansiirto on huoltovapaa - ei ketjuja ei kiristyksiä.

Kokoluokan paras nostokyky

• Pitemmän akselivälin ansiosta Avantin tasapaino on erinomainen
• Oikea painojakauma mahdollistaa suuremmat kuormat.
• Avantilla siirtyvät helposti nyt myös pienemmät tuorerehupaalit

Helppo hallinta

AVANTin käyttömukavuus on kehitetty pitkälle:
• Ergonomia on hyvä.
• Ajo on tehty mahdollisimman pehmeäksi.
• Työhydrauliikan hallinta sekä vivulla kojetaulusta että polkimella.
• Tuplanopeus polkimella: suoralla nopeasti ja kaarteessa
hallitusti hiljaa.
• Erinomainen näkyvyys.

Puoliautomaattinen pikakytkentä

Työlaitteiden pikakytkentä on todella helppokäyttöinen.
Lukitus on automaattinen parhaiden etukuormainten
tapaan.

Todellinen tuplanopeus

• AVANTissa ajonopeutta voit muuttaa ajon aikana
pysähtymättä.
• Hallinta polkimella.
• 2 pumpulla toteutettu järjestelmä on tehty ilman kompromisseja.

Huippuluokan komponentit

HONDA on markkinoiden kallein bensiinimoottori mutta meidän
mielestämme paras. KUBOTAn laatua ei ole vielä kukaan epäillyt. Siksi se
on tinkimätön valintamme. Hydrauliikka on vaativaan ammattikäyttöön
tehty - niin kuin kaikissa AVANTeissa.

Monipuolinen

AVANT on tilan todellinen monitoimikone.
Sillä pystyt tekemään navetassa useita eri töitä.
Rehunjaon lisäksi AVANTilla voit kuivittaa,
puhdistaa ruokintapöydän ja lantakourun sekä
kuivikepohjakarsinat.
Tilan ulkotöissä AVANT on loistava apuväline.
Sillä voit tehdä monia ympäristön kunnostus- ja
rakennustöitä. Useilla tiloilla AVANTtiin tulee
enemmän käyttötunteja kuin traktoriin!

Edullinen

AVANT on investointina erittäin kustannustehokas. Käytetyt AVANTit pitävät hyvin hintansa.
Vaihtaessasi koneen uuteen saat vanhasta
AVANTista hyvän hinnan. Myös vuosittaiset
pääomakustannukset ovat erittäin pienet.

Tehokas

AVANT on erittäin nopea ja tehokas rehunjakaja.
Jakamisen tehokkuus perustuu jatkuvaan
liikkeeseen; et tarvitse aikaa vievää erillistä
lastausvaihetta. AVANTilla voit myös jakaa
sujuvasti kaikkia eri rehutyyppejä ympäri vuoden:
pyöröpaalit, siilo- ja tornirehun, sekä niittorehun.

Tekniset tiedot					 							

m

840 (570) mm

800 mm
1950 (1680) mm

310 mm

AVANT 313S

Pituus

1680 mm

1950 mm

Leveys

katso taulukko

katso taulukko

1990 mm

1990 mm

530 kg

720 kg

5x10 TR

23 x 8.50 - 12 TR

hydraulinen

hydraulinen

Paino
Vakiorenkaat
Ajovoimansiirto
Työntövoima
Ajonopeus
Työhydrauliikka

AVANT 320S

650 kp

770 kp

0 - 4,5 / 0 - 9 km/h

0 - 4,5 / 0 - 9 km/h

2x22,5 l/min 175 bar

2x22,5 l/min 200 bar

Nostoteho (hydraulinen)

750 kg

850 kg

Kaatokuorma

500 kg

700 kg

Moottorityyppi

Honda GX390

Kubota D722

Teho

10 kW (13 hv)

14 kW (20 hv)

Bensiini

Diesel

Polttoaine

1250 mm

790 - 1050 mm

Malli

Korkeus

1990 mm

m

2100 mm
2400 mm

0
40

Renkaat
Rengaskoko
Koneen leveys
4.00 - 12” TR*
790 mm
5.00 - 12” TR*
850 mm
5.00 - 12” TR
940 mm
23 x 8.50 - 12 TR
1020 mm
23 x 8.50 - 12 nurmi
1020 mm
23 x 10.50 - 12 TR
1050 mm
23 x 10.50 - 12 nurmi
1050 mm
*) kapeat navat

							Kattava vakiovarustelu
ROPS-turvakaari

Kaikissa 300-sarjan malleissa on virallisesti hyväksytty ROPS-turvakaari
vakiovarusteena. Koneen korkeus kaarella on 1990 mm.

Sarjapikaliitin

Työlaitteen letkut kytketään vaivattomasti ja kevyesti yhtä aikaa yhdellä
käden liikkeellä - ei öljyn tippumista, kytkentä aina oikein päin, toimii
pakkasella ja helteellä myös moottorin ollessa käynnissä.

Tuplanopeus

Kahdella pumpulla toteutettu kahden ajonopeusalueen järjestelmä,
hallinta vaivattomasti polkimella.

Jousitettu istuin

Monipuolisilla säädöillä varustettu jousitettu istuin lisää käyttömukavuutta
ja parantaa ergonomiaa.

Käsinojat

Jousitettu istuin on varustettu käsinojilla. Ne parantavat ajomukavuutta
ja lisäävät turvallisuutta.

Turvavyö

Kaksipisteturvavyö pitää kuljettajan turvallisesti istuimessa pahoissakin töytäisyissä.

Tuntimittari

Pitää selvillä käyttötunneista ja huoltotarpeesta.

Hyödyllisiä lisävarusteita
Teleskooppipuomi

Kaikki AVANT-mallit voidaan varustaa hydraulisella teleskooppipuomilla.
Teleskoopin mitta on 500 mm ja se parantaa näin merkittävästi sekä
koneen nostokorkeutta että ulottumaa.

Lohkolämmitin

Helpottaa moottorin käynnistystä kylmällä ilmalla (dieselmoottorit).

Hydrauliöljynjäähdytin
Estää öljyn ylikuumenemisen.

Lisäpainot

Lisää koneen vakautta suurilla kuormilla. Asennetaan takapuskuriin, 29 kg/kpl.

Vetokoukku

Vetokoukkuna käytämme normaalia 50 mm:n vetokuulaa. Saatavana
myös vetokidalla varustettu malli.

FOPS-turvakatto

ROPS-turvakaari voidaan varustaa katolla, jolloin siitä tulee standardin
mukainen avoin FOPS-turvaohjaamo. Siihen on lisäksi saatavana etupleksi.

Puomin kellunta

Puomin kelluntaventtiilin avulla vapautetaan nostosylinteri siten, että
nostopuomi pääsee liikkumaan vapaasti ylös ja alas.

Lumiketjut

Parantaa koneen etenemiskykyä lumella ja jäällä.

Työvalo

Voidaan asentaa eteen tai taakse konepellin päälle.

Sorakauha
Leveys

Ruokintapöydän puhdistuslevy

Tilavuus

Paino

900 mm

190 l

62 kg

Leveys runko-osa

1050 mm

240 l

73 kg

Leveys lisäsiipi

1150 mm

260 l

78 kg

Paino

1300 mm

300 l

86 kg

1200 mm
550 mm
50 kg

Sorakauhat on suunniteltu siten, että kuljettaja näkee koko ajan kauhan
kärjen, jolloin työskentely on helppoa ja nopeaa.

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

Lumikauha

Jauhonjakokauha

Leveys

Tilavuus

Paino

1150 mm

490 l

125 kg

1300 mm

560 l

135 kg

Tilavuus
Leveys

300 l
1100 mm

Paino

90 kg

Lumikauhat on tarkoitettu pääsääntöisesti kevyemmän materiaalin kuten
hakkeen, turpeen, purun, mullan, lumen tms. kuljetukseen.

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.

Kärkikippaava kauha

Rehuleikkuri

Leveys

Tilavuus

Paino

Leveys

1050 mm

150 l

129 kg

Paino

1200 mm

350 l

160 kg

Max. rehukakun paino

Kärkikippaava kauha on erityisen hyvä silloin kun lastauskorkeus on suuri.
Teleskooppipuomin kanssa suurin tyhjennyskorkeus on 3150 mm.

Nelitoimikauha

1000 mm
175 kg
200-250 kg

Voi käyttää kaikkien AVANT kuormainmallien kanssa
• Irrottaa kerralla noin 8 lehmän rehut
• Avoin rakenne - hyvä näkyvyys, myös rehua jaettaessa
• Erikoisteräspiikit

Kombikauhat

Leveys

Tilavuus

Paino

Leveys

Paino

1100 mm

155 l

152 kg

900 mm

130 kg

175 kg

1050 mm

145 kg

1300 mm

165 kg

1280 mm

170 l

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.

Trukkihaarukka

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.

Lantatalikko

Pituus

850/1200 mm

Pituus

1110 mm

Paino

90/136 kg

Leveys

1000 mm

Paino

AVANT-trukkihaarukoiden avulla hoidat trukin tehtävät kätevästi. Piikeissä
on säätö sivusuunnassa pikalukituksella. AVANT-trukkihaarukoiden piikit
on valmistettu kuumataotusta teräksestä.

Tuorerehupihti
Leveys

Paino

800 mm

85 kg

900 mm

100 kg

1050 mm

120 kg

Yleispihti on monipuolinen työlaite, joka sopii monien materiaalien
nosteluun ja siirtelyyn. Yleispihdissä on vahva yläkoura ja sen alapiikit ovat
vaihdettavia.

60 kg

Lantatalikko on erittäin käytännöllinen lannan ja vastaavien materiaalien
siirtelyssä ja irrotuksessa. Vahvat piikit uppoavat helposti tiiviimpäänkin
lantakerrokseen ja kestävät raskaankin kuorman.

Vaakaharja
Työleveys

1000 mm

Harjan halkaisia

1000 mm

Paino

70 kg

AVANT vaakaharja harjaa tehokkaasti siirtäen harjattavan materiaalin
sivusuunnassa. Laitteen työleveys on 1 metri.

Kuivikkeen jakokauha
Tilavuus

Harjapalkki

800 l

Leveys

1400 mm

Paino

340 kg

Leveys

1300 mm

Paino

35 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.

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

Tuorerehun jakokauha

Puskulevy
Työleveys

Tilavuus

650 l

Leveys

1370 mm

Paino

240 kg

Elevaattoripohjainen tuorerehun jakokauha soveltuu esikuivatetulle, tarkkuussilputulle rehulle ja aperehulle. Kauha voidaan täyttää suoraan maasta tai se voidaan lastata apevaunusta.

1400 mm

Paino

125 kg

Kääntökulma

±30 º

Terän korkeus

380 mm

AVANT-puskulevy on vankkarakenteinen ja tehokas työlaite. Levy on
jousikuormitteinen, joten esteeseen osuessaan terä joustaa taaksepäin.
Hydraulinen kääntö on puskulevyn vakiovaruste.

Hiekoitin

Kaivuri 210
Kaivuusyvyys

2100 mm

Työleveys

Kääntökulma

140 º

Hiekkasäiliön tilavuus

kauhat

250/400/750 mm

Paino

Paino

190kg/2000 mm

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

Maapora
Poraosan halkaisija

900 mm
200 l
170 kg

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.

Tasoitusritilä

100 - 900 mm

Poraussyvyys
1500 mm
AVANTin maapora on varustettu
planeettavaihteella, joka takaa hyvän vääntömomentin. Poraosat on
saatavissa joko yleismallin terillä tai
vahvistetuilla kivikkoisen maan terillä.
Poraosien pitkän käyttöiän takaavat
vaihdettavat teräosat. Poraussyvyyttä
on mahdollista lisätä aina 2,5 metriin
jatkovarren avulla.

Leveys

1200/1500 mm

Paino

85/95 kg

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

Puukahmari

Iskuvasara
Mallit
AVANT B70

Puun max halkaisija

AVANT B110

Paino

AVANT:n
uudet
iskuvasarat
on suunniteltu toimivaksi juuri
AVANTeissa. AVANT on erinomainen
peruskone iskuvasaran käyttöön.
AVANTin etu on se, että samalla
koneella voi tehdä sekä rikotuksen
että materiaalin poiskuljetuksen.

Betonimylly

Tilavuus
Myllyn pyöritys
Paino

500 mm
60 kg

Soveltuu lisävarusteeksi trukkihaarukoihin. Kahmarilla voidaan nostaa
yksittäisiä puita tai puu - ja rankanippuja. Puristus tapahtuu hydraulisylinterillä. Kahmari soveltuu myös oksien ja risukasojen siirtoon ja nostoon.
Kahmarilla voidaan siirtää myös isoja kiviä.

Puunhalkaisukone

140 l

Puun halkaisija max.

400 mm

hydraulinen

Puun pituus max.

650 mm 1000 mm

85 kg

Halkaisuvoima
Paino

AVANT-betonimylly on näppärä lisälaite kohteisiin, joihin sähköä ei
ole saatavilla tai joissa betoni täytyy siirtää/nostaa hankalaan paikkaan.
Betonimyllyä pyöritetään hydraulimoottorilla ja se tyhjennetään
pikakiinnityslevyä kääntämällä kauhan käyttövivun avulla.

400 mm

7,6 t

9,0 t

155 kg

250 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. Iskun
pituus on säädettävissä pilkottavan puun pituuden mukaan.

Tässä esitteessä on vain osa työlaitevalikoimastamme. Katso kaikki työlaitteet kotisivullamme www.avant.fi.

Made in Finland

AVANT Tecno OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
Puh. (03) 347 8800
myynti@avant.fi

Tutustu laajaan AVANT kuormaaja- ja työlaitevalikoimaan internetissä osoitteessa:

www.avant.fi

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

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta pidätämme oikeudet muutoksiin. © 2016 AVANT Tecno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.avant.fi

