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R-serie



Ny R-serie

Den nye Avant R-serien skiller seg fra den tradisjonelle Avant-
konstruksjonen når det gjelder styring. I R-serien sitter føreren på den 
bakre rammedelen på toppen av motoren, men på de andre rammestyrte 
Avant-modellene sitter føreren i den fremre rammedelen.
Bortsett fra styresystemet er R-serien så lik de andre Avant-modellene 
som mulig og utformingen er basert på følgende maskiner:

R20 = Avant 520
R28 = Avant 528
R35 = Avant 635
Stor løftekapasitet, kraftig rammeledd, teleskopisk laster og kompakte 
dimensjoner er felles egenskaper for R-serien og de andre Avant-modellene. 
Fordelene med styresystemet på R-serien viser seg best ved kjøring i 
smale korridorer og på trange plasser innendørs. Selv om svingradius til 
R-serien er den samme som for de andre Avant maskinene har R-serien 
bedre fremkommelighet på trange plasser på grunn av at førerplass ikke 
stikker ut over hjulenes svingradius. 
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Stivt rammeledd
Det stive rammeleddet hindrer sideveis pendling og er veldig 
viktig for en maskin av denne størrelsen. Takket være den stive 
konstruksjonen er faren for at maskinen velter vesentlig mindre, 
fordi det stive leddet ikke tillater stor sideveis bevegelse. Hele 
vekten av maskinen fungerer som motvekt og holder maskinen 
stabil.

Teleskopisk lastearm 
Teleskopisk lastearm er en vesentlig del av maskinens gode 
stabilitet. Lastearmens konstruksjon gjør at du kan holde armen 
inntrekt og lasten så nær maskinen som mulig, og kun kjøres ut 
ved behov.

Teleskoplaster med sentermonert lastearm
• Suverent, uhindret synsfelt til arbeid og redskap
• Bedre presisjon, arbeider effektivt og sikkert
• Lastearmen strekker seg ut – ikke føreren

Godt gjennomtenkt AVANT-ergonomi
•  Rikelig plass selv for store førere
•  Betjeningsorganer som er lette å betjene og godt plassert
•  Suveren følsomhet på både kjøre- og hydraulikkspaker
•  Trygg og enkel atkomst til førersetet
•  Veltebøyle (ROPS) med rassikkert tak (FOPS) er standardutstyr

Egenskaper i toppklasse



AVANT R-serie - egenskaper 
og krefter for allsidige 
arbeidsoppgaver 

Avant R-serien er spesialkonstruert for kunder som 
verdsetter enkel kjøring i trange ganger i staller, og som 
er fortrolig med denne typen styring.

Selv om styresystemet på R-serien er annerledes enn 
på andre Avant̀ er forandres til: R-serien er annerledes 
på andre Avant maskiner

• Allsidig – mer enn 100 redskaper
• Stødig – lavt tyngdepunkt og stivt rammeledd
• Teleskoparm – suveren rekkevidde ved behov
• Effektiv – lav vekt og stor løftekapasitet 

Fornøyde brukere

Brukertilfredsheten er svært høy blant Avant-kunder. 
På tusenvis av gårder rundt omkring i verden har Avant 
vist sine evner, og er i dag en av de viktigste maskinene 
som gjør mange jobber enklere. Og Avant maskinene 
jobber hardt hver dag og brukes flere driftstimer enn 
traktoren på mange gårder.



R-serien sammenlignet med andre Avant-modeller

Tradisjonell Avant minilaster
• Føreren sitter nærmere redskapet –  bedre 

sikt til redskapet
• Høyere tipplast når maskinen svinger
• Lav totalhøyde – R-serien er 100 mm høyere enn 

sammenlignbare Avant 500/600-seriens modeller
• Kan benytte Avant-redskaper
• Alle hyttealternativer (L, LX og DLX) 

tilgjengelig 

R-serien
• Enklere å rygge med maskinen
• Raskere å lære og kjøre hvis føreren er kjent 

med denne typen stying
• Svinger bråere i korridorer og i trange 

situasjoner
• Kan ikke bruke alle Avant-redskaper, f. eks. 

gravemaskin
• Førerkabin L som ekstrautstyr



Hjuldimensjon Maskin-
bredde

Maks. 
løftehøyde

27 x 8.50 - 15 *) 990 mm 2850 mm
23 x 10.50 - 12 1100 mm 2790 mm
26 x 12.00 - 12 1290 mm 2820 mm
320/60-12 HD 1290 mm 2820 mm

Hjul/bredde/løftehøyde

*) Større hjul øker total maskinhøyde med 35 mm
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Tekniske data, alternativer
og redskaper

Modell R20 R28 R35

Lengde 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Bredde (med 23x10.50-12 hjul) 1100 mm 1100 mm 1290 mm

Høyde 2110 mm 2110 mm 2140 mm

Vekt 1365 kg 1400 kg 1480 kg

Standard hjul 23 x 10,50-12” 23 x 10,50-12" 26 x 12,00-12"

Transmisjon, fremdrift hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

Trekkraft 900 kp 950 kp 1100 kp

Kjørehastighet maks. 12 km/h 12 km/h 14 km/h

Oljemengde i hydraulikkuttak 31 l/min 36 l/min 66 l/min

Svingradius, innvendig/utvendig 995 / 2135 mm 995 / 2135 mm 898 / 2205 mm

Maks. løftehøyde 2790 mm 2790 mm 2820 mm

Tipplast 850 kg 900 kg 1050 kg

Maks. brytekraft / 50 cm 1050 kg 1100 kg 1250 kg

Motorprodusent og type Kubota D722 Kubota D1105 Kubota V1505

Motoreffekt (ISO brutto) 14 kW (20 hk) 21 kW (28 hk) 28 kW (37,5 hk)

Drivstoff Diesel Diesel Diesel

Hjuldimensjon ROPS L Cab 
23x10.50-12 2110 mm 2160 mm
26x12.00-12 2140 mm 2190 mm 
320/60-12 2140 mm 2190 mm 
27x8.50-15 2175 mm 2225 mm 

Høyde



Legg effektivitet og komfort til arbeidet med ekstrautstyr

Selvnivellerende lastebom

Lastearm

Effektivt arbeid

Det mest omfattende, utstyrsutvalg 
av høy kvalitet

Den beste kombinasjonen av maskin 
og redskap kan kun oppnås når en 
god maskin utstyres med redskaper 
som er spesialtilpasset denne 
maskinen. 

Kontakt din lokale Avant-forhandler 
for mer informasjon om redskaper og 
ta en titt på hele utstyrsserien på vår 
hjemmeside www.avanttecno.com.

Flytefunksjon for lastearm TiltadapterHydraulisk HK-feste

Hydraulikkutak bak Kjørelys ArbeidslysJoystick-spak 

Ekstra vekter, hengerkobling 

Kjettinger

Vekter på siden bak 180 kg Katalysator Kraftige hjul

Bryterstyring for redskaper VærdekselEkstra hydraulikkuttak i front

Anti-slureventil Roternde varsellampeMotorvarmerAvlastningsventil

Drivverk Annet utstyr



Avant Tecno Oy
Ylotie 1

33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel.    +358 3 347 8800
Fax    +358 3 348 5511

e-mail: sales@avanttecno.com

Gjør deg kjent med den omfattende serien av 
AVANT minilastere og redskaper på vår hjemmeside: 

www.avanttecno.com
På hjemmesiden kan du også laste ned videoklipp av 

maskiner i arbeid.

www.avanttecno.com
AVANT har kontinuerlig utvikling som politikk, og forbeholder retten til å endre spesifikasjoner uten forvarsel. © 2014 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.


