Norsk

Flerbruksmaskinen
• Kraftig og pålitelig 20 hk bensinmotor
• Imponerende sterk
• ROPS vernebøyle, FOPS sikkerhetstak
og sikkerhetsbelte som standard

Når det er behov for mer kraft
• Kraftig 25 hk Kohler motor med
elektronisk innsprøytning
• Hydraulikkuttak med kapasitet på 50 l/min
• Nok kraft for snøfreser,
1500 mm plenklipper m.m.

LPG
Lavutslippsmaskinen
• Lavutslipps LPG motor
• Lettvektsmaskin, også godt egnet for
innendørs jobber
• Utmerket maskin for bygnings- og
rivningsentrepenører

Egenskaper
Mer plass
for utstyr

20 eller 25 hk
4-takts
bensin motor

Større 14 L
drivstoff tank

Større 47 Ah
batteri

Hengerkobling,
kule

Forbedret
stabilitet

Automatisk frigang
ved igangkjøring

Oljemengde på hele
50 l/min til hydraulikkuttak

Enkel å håndtere

Sertifisert ROPS
beskyttelsesbøyle og
FOPS sikkerhetstak

Mer romslig førerplass

Multifunksjonsdisplay

Multi connector
hurtigkobling for
hydraulikk

• AVANT hurtigskiftesystem for redskap og Multi
connector hurtigkobling for hydraulikk
• Enkle å håndtere, ergonomisk designet
• Sikker og enkel tilgang til førers sete
• Multifunksjonsdisplay; drivstoffmåler, timeteller,
indikator for motortilstand, trafikklyspakke
indikatorer
• Avant 225 med 25 hk Kohler motor med
elektronisk innsprøytning, starter enkelt i
enhver situasjon – choke er ikke nødvendig
• Kompakte mål

Gjennomtenkt Avant ergonomi
• Bedre benplass
• Forbedret ergonomi
• Multi connector
• Kabin L tilgjengelig som en tilvalg
• Fjærende sete med varme tilgjengelig som tilvalg
• Joystick med 6 funksjoner tilgjengelig som tilvalg

Avant 225 – mer kraft
Perfekt sikt til redskap

AVANT hurtigskiftesystem for redskap

• Ny 25 hk Kohler motor med elektronisk
innsprøytning
• Oljemengde på hele 50 l/min til hydraulikkuttak
• Profesjonell hydraulikk

Sikkerhet
• Forbedret stabilitet; lenger akselavstand
• Sertifisert ROPS vernebøyle, FOPS
sikkerhetstak
• Setebelte
• LED front lys som standard: LED
arbeidslyspakke (2 foran, 1 bak) tilgjengelig
som tilvalg
• Perfekt , uhindret synsfelt til arbeidsområde og
redskap

Tilvalg og tilpasninger

Kabin L

Fjærende sete
med varme
tilgjengelig
som tilvalg

Hydraulikkuttak
bak

Hjulvekter

Antislipp ventil

Leggg til effektivitet og komfort
til ditt arbeid med tilvalg
LED arbeidslyspakke:
2 foran, 1 bak

Joystick med 6
funksjoner

Bryterstyringspakke
for elektriske
funksjoner på redskap

Trafikklys pakke

• Antislipp ventil
• Kabin L
• Fjærende sete med varme tilgjengelig som
tilvalg
• Hydraulikkuttak bak
• LED arbeidslyspakke: 2 foran, 1 bak
• Trafikklys pakke
• Joystick med 6 funksjoner: styring av
redskapshydraulikk med knapper på joystick
• Bryterstyringspakke: styring av elektriske
funksjoner på redskap med knapper på toppen
av joystick
• Hjulvekter

Det mest omfattende sortiment
av høykvalitets redskap
• AVANT hurtigskiftesystem for redskap og Multi
connector hurtigkobling for hydraulikk gjør
det mulig å benytte redskap fra større Avant
modeller – innenfor 200 seriens kapasiteter for
løft og effekt.
• Redskap fra forrige generasjon 200 serie kan
også benyttes, ved å montere en adapter på
redskapen.
• Større oljemengde til hydraulikkuttaket tillater
større utvalg av redskap og høyere effektivitet i
arbeidet.
• Et omfattende redskapsprogram innen
vaktmestertjenester, landskapspleie, gjør-detselv, bygg, eiendomsvedlikehold, skogsarbeid,
landbruk – blant annet.

1880 mm

1400 mm
361 mm

384 mm

1165 mm
1910 mm

995 mm

Modell

AVANT 220

AVANT 225

AVANT 225 LPG

Motor

Kohler CV640

Kohler ECV730 EFI

PCV740

Funksjon

4-takt

4-takt

Drivstoff

Bensin

Bensin

LPG

14,9 kW (20 hk)

18,6 kW (25 hk)

17,9 kW (24 hk)

Motor effekt

4-takt

Arbeidshydraulikk

29 l/min

50 l/min

50 l/min

Maks. kjørehastighet

10 km/h

10 km/h

10 km/h

20x.8.00-10 grass/TR

20x.8.00-10 grass/TR

20x.8.00-10 grass/TR

Trekkraft

Hjul

620 daN

640 daN

640 daN

Tipplast *)

350 kg

350 kg

350 kg

Løftehøyde

1400 mm

1400 mm

1400 mm

Vekt
Høyde

700 kg

700 kg

700 kg

1880 mm

1880 mm

1880 mm

Bredde

995 mm

995 mm

995 mm

Lengde

1910 mm

1910 mm

2100 mm

*) Last er målt 400 mm fra redskapsfeste
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