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300-serien

AVANT 300 – Kompakt och stark

AVANT direktdrivning
•
•
•
•

Direkt hydraulisk drivning med fyra drivmotorer – drivmotor vid varje hjul.
Dragkraft av högsta klass.
AVANT drar och girar i alla förhållandena – utan problem.
Kraftöverföringen servicefri – inga kedjor som behöver smörjas/
spännas.

Bäst lyftkraft i sin klass

• Utmärkt stabilitet – tack vare längre axelavstånd.
• Rätt viktfördelning ger ökad praktisk lyftkraft.
• Med AVANT lyfter du mer, exempelvis tunga ensilagebalar.

Lätt att manövrera

• AVANT erbjuder den bästa manövreringförmågan
inom glidstyrda lastare – vänder på stället.
• Bra ergonomi.
• Enkelt och mjukt handhavande med två
multifuktionsjoysticks.
• Kontroll av externhydraulik antingen med spak på
panel eller med fotpedal.
• Dubbelhastighet med pedal; driv rakt och fort eller
saktare i kurvan.
• Utmärkt runtomsikt.

Semiautomatisk snabbkoppling

Tillkoppling av redskap är mycket enkel. Redskapslåsning
är naturligtvis automatisk på alla modeller.

Verklig dubbelhastighet

• Det är möjligt att byta drivhastighet under körning utan att stanna
maskinen.
• Kontroll med drivpedal.
• 2-pumps system, tillverkad utan kompromisser.

Mångsidig
AVANT 300-serien är perfekt för arbeten i trånga
utrymmen. Inom lantbruket är 300-serien särskilt
lämpad för utfodring, utgödsling av trånga stall och
spiltor samt konstruktionsarbete på gården.
300-serien ger de bästa förutsättningarna för
manövreringsförmåga och bekvämt arbete i de trångaste
utrymmena inom byggnadsbranschen, rivningsarbete
osv. Vid behov kan 300-serien specialanpassas för
mindre bredd.

Förmånlig
Som investering är AVANT mycket kostnadseffektiv. En
begagnad AVANT har bra andrahandsvärde vilket gör
bytet till en ny maskin smidigt och ekonomiskt. Alla
årliga kapital- och brukskostnaderna är mycket låga.

Effektiv
AVANT är särskilt snabb och effektiv utfodringsmaskin
på grund av kontinuell rörelse; inget behov för lastning av
vagn eller motsvarande vilket tar tid. Med AVANT kan
du handla all slags fodringsmaterial året runt: rundbalar,
silofoder samt fullfoder.

Tekniska data		 										

m

840 (570) mm

Modell

800 mm
1950 (1680) mm

310 mm

AVANT 313S

AVANT 320S

1680 mm

1950 mm

1950 mm

Bredd

se på tabell

se på tabell

se på tabell

Höjd

1200 mm

1250 mm

1250 mm

Vikt

530 kg

720 kg

720 kg

5x10 TR / 20x8-10 Gräs

23 x 8.50 - 12 TR

23 x 8.50 - 12 TR

hydraulisk

hydraulisk

hydraulisk

650 kp

770 kp

1000 kp

Körhastighet

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

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

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

Arbetshydraulik

Transmission, framdrivning
Dragkraft

AVANT 320S+

22,5 l/min 175 bar

2x22,5 l/min 200 bar

2x22,5 l/min 220 bar

Max. hydraulisk lyftkraft

750 kg

850 kg

880 kg

Tippbelastning

500 kg

700 kg

700 kg

Motormärke och modell

Honda GX390

Kubota D722

Kubota D722

Effekt

10 kW (13 hk)

14 kW (20 hk)

14 kW (20 hk)

Bensin

Diesel

Diesel

Bränsle

1250 mm

1010 mm
se på hjul tabell

Längd

Standard hjulutrustning

1990 mm

m

2100 mm
2400 mm

0
40

Hjulutrustning
Hjul
Maskinbredd
4.00 - 12” TR*
790 mm
5.00 - 12” TR*
850 mm
5.00 - 12” TR
940 mm
20 x 8.00 - 10 Gräs
1010 mm
23 x 8.50 - 12 TR
1020 mm
23 x 8.50 - 12 Gräs
1020 mm
23 x 10.50 - 12 TR
1050 mm
23 x 10.50 - 12 Gräs
1050 mm
*) med modifierade hjulaxlar

										Extrautrustning
Teleskoputskjut

Alla AVANT modeller kan utrustas med hydrauliskt
teleskopiskt utskjut. Det ger 500 mm extra i räckvidd och
350 mm mer lyfthöjd. Lastnings- och räckviddsmöjligheter
ökar markant.

Motorvärmare (för dieselmotorer)

Förenklar uppstart av maskinen när temperaturen ligger
under fryspunkten.

Hydraulisk oljekylare

Förebygger hydraulisk oljeöverhettning när arbetet utförs utan
uppehåll under varma förhållanden.

Extra bakvikter

Håller lastaren stabil när skopan är tungt lastad. Monteras på
bakram av maskinen, 36 kg/st.

Dragkula och hydrauliskt uttag bak

Dragkula med standard 50 mm dragkoppling. Lastarna kan
även utrustas med enkelverkande hydrauluttag bak.

ROPS skyddsbåge

Alla Avant lastare kan utrustas med ROPS skyddsbåge, vilket
överensstämmer med ISO 3471 / SAE J1040 standard. Total
höjd med ROPS säkerhetsbåge är 1990 mm.

FOPS skyddstak

Monterat på ROPS, det här skyddstaket överträffar standarden
ISO 3449 nivå 1 / SAE J 1043 FOPS kriterier. Total höjd med
FOPS är 2050 mm.

Flytläge

Ger redskapen fri rörelse (följer eventuella markojämnheter)
exempelvis när schaktbladet används.

Flödesreglerare

Det här alternativet finns för glidstyrda 320S+ modellen. Med
det här kan man steglöst skifta det hydrauliska oljeflödet mellan
driv- och dragkraften. Ett mycket bra alternativ när det mesta
av flödet krävs av redskap och bara en liten del till driften.

Snökedjor

Ger förbättrad framkomlighet på snö och is.

Armstöd

Som tillval för fjädrande sits finns armstöd (par). De ökar
drivkomfort samt förbättras säkerhet.

Säkerhetsbälte

Fjädrande sits kan utrustas med ett tvåpunkt säkerhetsbälte,
och föraren sitter säkert på sin plats.

Grusskopor
Bredd

Volym

Vikt

890 mm

180 l

57 kg

1050 mm

210 l

65 kg

1100 mm

215 l

68 kg

1280 mm

260 l

75 kg

1400 mm

285 l

90 kg

AVANT grusskopor är konstruerade så att föraren lätt kan se skäret från
förarplatsen, vilket gör skopan lätt att fylla och tömma.

Lättmaterialskopor
Bredd

Volym

Vikt

1050 mm

400 l

95 kg

1100 mm

420 l

99 kg

1280 mm

485 l

105 kg

1600 mm

610 l

125 kg

Schaktblad till fodergrep
Bredd ramdel

1200 mm

Bredd sidoplåt

550 mm

Vikt

50 kg

Schaktblad tillkopplas med den hydrauliska grepen på fodergrep – snabbt
och enkelt. Det är lätt att rena matbordet med schaktblad före utfodring.
Det medföljda gummibladet gör det noggrant.

Foderutmatarskopa
Volym

300 l

Bredd

1100 mm

Vikt

90 kg

1800 mm
685 l
137 kg
Lättmaterialskopor är konstruerade för hantering av lättare material som
snö, sågspån, flis, gödsel och m.m. , i arbetsbredder upp till 1800 mm.

AVANT foderskopa rymmer 300L och drivs av en hydraulmotor. En
200mm stor skruv matar ut fodret på höger sida. Lastning är enkel, den
tiltas och fylls som en vanlig skopa.

Högtippande skopor

Fodergrep

Bredd

Volym

Vikt

1050 mm

150 l

120 kg

1280 mm

350 l

160 kg

Med den högtippande skopan kan du nå högre än många större maskiner.
Skopan tippar över sin framkant och detta medför att en AVANT 600
utrustad med teleskoputskjut får en tipphöjd på hela 3,15 m!

Bredd

1000 mm

Vikt

245 kg

Kapacitet

250 kg

Med silouttagaren tar du ensilage ur silon och ger direkt till djuren. Öppen
konstruktion ger god sikt vid lastning och ett block räcker till ca. 8 djur.
Pinnarna är tillverkade i härdat stål.

Kombiskopor

Grepskopa
Bredd

Vikt

Bredd

Volym

Vikt

1100 mm

155 l

152 kg

900 mm

130 kg

175 kg

1050 mm

145 kg

1300 mm

165 kg

1280 mm

170 l

Kombiskopan har många användningsområden, förutom som vanlig skopa
kan den användas som schaktblad, planeringskopa, stenplockare etc.
Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcylindrar. Skopan
kan även tömmas genom att öppna den, vilket ger större tömningshöjd.

Grepskopan är en kombination av en vanlig skopa och fodergrep och kan
darför användas till flera olika jobb. Man kan transportera och lasta lös
gödsel, kompost, flis, kvistar osv.

Pallgaffel

Längd

850/1100 mm

Vikt

90/105 kg

Gödselgrep
Pinnlängd

1100 mm

Bredd

1000 mm

Vikt

AVANT pallgaffel är det rätta redskapet för lyftning och hantering av
pallar. Justering av gafflar är lätt tack vare snabblåset. Gafflar är tillverkade
i stål av högsta kvalitet. De är godkända och märkta enligt ISO 2330.

AVANT gödselgrep är ett mycket användbart reskap för lösgörande och
hantering av gödsel och liknande material. De starka pinnarna tränger
igenom bra även i tät gödsel och kan ta en tung last.

Universalgrep
Bredd

Vikt

60 kg

Sopborste
Arbetsbredd

1000 mm

800 mm

85 kg

Valsdiameter

1000 mm

900 mm

100 kg

Valsmaterial

Nylon

1050 mm

120 kg

Vikt

70 kg

Grepen är utrustad med en hydraulcylinder i övre grepdelen och den
öppnas hela vägen upp i vertikal ställning. De starka pinnarna är utbytbara.

Den här hydrauldrivna borsten är ett mycket bra tillbehör när man
behöver sopa material till sidan. Rotering i båda riktningar, olika typ av
borstar finns tillgängliga.

Ströskopa med spridarfläkt
Volym
Höjd
Bredd
Vikt

Sopvals

665 l

Arbetsbredd

1100 mm

1270 mm

Valsdiameter

550 mm

1460 mm

Valsmaterial

Nylon

Vikt

170 kg

120 kg

Med ströskopa är det lätt att sprida strö direkt på sorbädd. En hydraulisk
fläktspridare kastar strön även till 3 – 4 m från skopan beroende på varvtalet. Kan användas med strö, torv, kutter, sågspån osv.

AVANT sopvals har ett flytande fäste och tre stora stödhjul för bästa
markföljsamhet. Vinkeln på sopvalsen är manuellt och justerbar. Maskinen
levereras standard med nylonvals men stål, stål/nylon finns som tillval.

Grävaggregat 210

Schaktblad

Grävdjup

2100 mm

Lasthöjd

2000 mm

Vängvinkel

140 º

Skopbredd

250/400/700 mm

Vikt

Arbetsbredd

Kedjegrävare
Grävdjup

100 kg

Svängvinkel

±30 º
380 mm

Utrustad med hydraulisk sväng, AVANT schaktblad är det idealiska
redskapet för att schakta material snabbt och enkelt. Slitstålet är utbytbart
och bladet är standard utrustat med rakt stål. Som tillbehör finns gummi
och tandat skär (för is).

Sandspridare

Arbetsbredd

max 900 mm

Arbetsbredd

Vikt
Blad, höjd

190 kg

AVANT grävaggregat 210 är en mycket effektiv och kompakt grävare för
de flesta jobb. Schaktblad är standardutrustning – detta innebär bättre
stabilitet vid grävning och gör det möjligt att planera marken också.

1400 mm

900 mm

Volym

100 - 150 mm

200 l

Drivning

Hydraulmotor

Vikt
Kedjegrävaren gör det enkelt att lägga ut kabel och mindre slangar utan
att skada gräsmattan. Drivs av en hydraulmotor via en planetväxel för
lång problemfri gång. Tre olika kedjetyper finns tillgängliga: Standard
jordkedja, tjälkedja och förstärkt kedja med volframtänder.

Trästubborr
Borrdiameter

170 kg

Med AVANT sandspridare sandar du vägar, gångar m.m. snabbt och
effektivt. Frontmontering medger självlastning genom att den lastas som
en vanlig skopa. Den drivs av en hydraulmotor och en omröraraxel roterar
i behållaren för att hindra att sanden ”hänger sig”. Plattorna i botten är
fjädrande, för att släppa igenom stenar etc.

Planeringsverktyg

100-400 mm

Borrlängd

Bredd

1500 mm

Vikt

Vikt

250 kg

AVANT trästubborr är ett effektivt, enkelt
och säkert sätt att ta bort trästubbar.
Borren har tre blad och spets i mitten som
tar bort stumpen med låg hastighet och
stort vridmoment. Detta medför att man
kan jobba säkert med trästubborren även
vid gator och trånga utrymmen.

Timmergrip

Hydraulhammare
AVANT B105

Stockdiameter
max.

AVANT B155

Vikt

Betongblandare
Volym
Drivning
Vikt

80 l
med hydraulmotor
55 kg

900 mm
50 kg

AVANT timmergrip monteras på pallgaffel. Med timmergripen kan man
lyfta och transportera både enstaka stockar och timmer- och kvistbuntar.
Gripen är försedd med en kraftig hydraulcylinder och kan därmed lyfta
även stenar.

Vedklyv
Stockdiameter

400 mm

Klyvlängd

650 mm 1000 mm

Tryckkraft
Klyvkapacitet
Vikt

AVANT betongblandaren är den bästa lösningen för platser där det ej
finns ström eller där betongen skall transporteras eller/och lyftas till
svårtillgängliga ställen. Betongandaren är utrustad med hydraulmotor och
den tömmas genom att tilta blandaren framåt.

85/95 kg

Enkel och billig men otroligt användbart redskap för att planerings- och
nivelleringsarbeten. Med detta redskap kan du snabbt och enkelt jämna
till stora ytor med sand, grus, jord etc.

Hydraulhammare

De nya AVANT hydraulhammarna
har konstruerats att passa perfekt
ihop med AVANT kompaktlastarna.
AVANT kompaktlastare – särskilt
med teleskoputskjut – är en mycket
kraftfull kombination i demolerings- och
rivningsarbeten.

1200/1500 mm

7,6 t

400 mm
9,0 t

n. 40 logs/min
150 kg

250 kg

AVANT vedklyv är en gedigen och effektiv maskin för dig som vill ha en
snabb och enkel vedhantering. Vedklyven har två hastigheter; med lägre
hastighet är tryckkraften större. Knivstålets höjd kan justeras lätt och
snabbt - därmed kan veden splittras i två eller fyra delar.

Avant Tecno Oy
Ylötie 1
33470 Ylöjärvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511
e-mail: sales@avanttecno.com

Bekanta dig med det omfattande AVANT
kompaktlastar- och redskapsprogramet på vår hemsida:

www.avanttecno.com
På hemsidan kan du även ladda ner korta
videofilmer av maskinerna i drift.
Besök även din återförsäljares hemsida.
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