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Megfelelő 
modell 

minden 
faladatra

2,8 m800-950 kg

20-26 LE 
dízel/LPG

10-12 km/h

1320 kg -
1420 kg

2430 mm
2550 mm

m

2,8 m1000 kg

26-37,5 LE 
dízel 14-22 km/h

1500 kg -
1590 kg

2550 mm

m

3,1 m1400 kg

49-57 LE
dízel

15-30 km/h

1850 kg -
2100 kg

3030 mm
3080 mm

m

2,8 m500-550 kg

20 LE b 
20 LE d

10-12 km/h

980-1030 kg

2195 mm
2305 mm

m

400-as 
széria

500-as 
széria

600-as 
széria

700-as 
széria



Konstrukció
A  derékcsuklós vázszerkezet unikális 
konstrukciója kategóriájában egyedülállóvá 
teszi az AVANT gépeket. Rendkívül stabil, 
egyszerűen kezelhető és lágyan fordul, 
anélkül, hogy károsítaná az olyan érzékeny 
felületeket mint a pázsitok, burkolt felületek 
stb. Ez teszi az AVANT-ot igazán sokoldalú, 
szinte bármilyen feladatra alkalmazható 
géppé. És az alábbi jellemzők emelik a kezelői 
komfortot, a munkavégzés hatékonyságát és 
minőségét:
 
• A teleszkópos gémszerkezet nagyobb emelési 

magasságot és gémkinyúlást eredményez, melyek 
egyformán fontos tulajdonságok.

• Az oldalra kihelyezettt gémszerkezet garantálja a 
kiváló, akadálymentest rálátást a munkaeszközökre a 
vezetőülésből.

• A párhuzamkövető gémemelés egyszerűbbé, 
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az anyagmozgatást.

• A terhelés érzékelő/jelző rendszer biztonságosabbá 
teszi a munkavégzést.

• A derékcsuklós kialakítás szűk terekben 
is lehetővé teszi precízitást igénylő 
anyagmozgatási feladatok végzését.

• Az AVANT gyorscsatoló rendszere biztosítja 
a munkaeszközök egyszerű, gyors és 
biztonságos cseréjét.

Kiemelkedő tulajdonságok

Kompakt, erős és sokoldalú
• Komoly emelőképesség és vonóerő
• Elég kompakt a legszűkebb terekben történő 

munkavégzéshez is
• Több mint 100 féle csatolható munkaeszköz, szinte 

bármilyen feladathoz.

Magasszintű technológia
• Fokozatmentes hidrosztatikus erőátvitel.
• Hidraulikus feltöltőkörrel vezérelt, változtatható 

térfogatáramú dugattyús szivattyú  biztosítja az 
egyszerűen és simán kezelhető meghajtást.

• Egyszerű szervizelés/karbantartás

Az opciók széles választéka
•  Az Avant alapkivitelben is jól felszerelt, 

de háromféle kabinkialakítás, hátsó hidraulika 
kivezetések, kapcsolható gém  úszópozíció és 
megannyi egyéb opciós lehetőség biztosítja a 
gépek felhasználói igényekre szabását.

Derékcsuklós teleszkópos rakodó



Az AVANT gépkezelő
mindig a “helyén marad”

Kiváló ergonómiai tulajdonságok

Kiváló kezelői pozíció
• A kezelő ülése a gép elején van elhelyezve olyan közel a 

munkaeszközökhöz amennyire csak ez biztonsági szempontból 
lehetséges, kiváló, akadálymentes rálátást biztosítva az adapterekre

• Ez garantálja a hatékony, precíz és biztonságos munkavégzést.

Oldalra kitolt gémszerkezet
• Tökéletes kilátást biztosít előre, és garantálja a rálátást a munkaeszközökre.
• Precízebb, hatékonyabb és biztonságosabb munkavégzést eredményez.
• Elég ha a gém nyúlik ki, a kezelő mindig a helyén maradhat.

Ergonómia felsőfokon
• Kényelmes térérzet a legtermetesebb kezelőknek is.
• Egyszerűen kezelhető, jól elhelyezett kezelőszervek.
• A kezelőülésbe való bejutás egyszerű és biztonságos.
• A ROPS/FOPS vizsgás borulókeret szinezett plexitetővel az 

alapfelszereltséghez tartozik.

Multi connector csatlakozó a hidraulikus 
munkaeszközökhöz 
• Erőkifejtés nélkül, egykezes 

művelettel, egyszerre csatlakoztat 
minden csövet.

• Automatikusan leengedi a 
nyomást, ezért mindig könnyen 
csatlakoztatható.

• Nincs olajcsöpögés a 
csatlakoztatás és oldás során.

• Kizárja a hibás csatlakoztatás 
lehetőségét.

 



Merev derékcsuklós 
kialakítás
A derékcsukló merev kialakítása (csak 
kétdimenziós elmozdulást lehetővé tevő) kizárja 
a csuklópont körüli oldalirányú elmozdulást, ami 
ebben a méretkategóriában alapvető biztonsági 
jellemző. A merev derékcsukló kialakításnak 
köszönhetően a gép felborulásának az esélye 
minimális, mivel a hátsó rész állandóan 
stabilizálja az első részt is, megakadályozva 
annak borulásveszélyes kifordulását.
A derékcsuklós AVANT kisgépek tulajdonosaitól/
kezelőitől sok dicséret hangzik el a gépek 
stabiltásáról, ami elsősorban a merev 
derékcsuklós kialakításnak köszönhető.

Biztonsági borulókeret
Az Avant gépeken az alapfelszereltség 
részét képező ROPS borulókeret a sötétített 
plexitetővel egy négypontos struktúra, ami 
teljeskörű védelmet nyújt a kezelőnek, és a 
FOPS védőtető megvédi a kezelőt a lezuhanó 
tárgyaktól. A ROPS borulókeret és az
opcionális FOPS védőtető megfelel az ISO 
3471 (ROPS) és ISO 3449 (FOPS) szabványok 
előírásainak.

Teleszkópos gémszerkezet 

A teleszkópos homlokrakodó gémszerkezet 
biztosítja a hosszú kinyúlásból fakadó rakodási 
stb. előnyöket, míg behúzott gémszerkezetnél 
abszolút stabilitást garantál.

Gém párhuzamos emelés
A párhuzamos emelést biztosító szintszabályzó 
gémkialalkítás gyorsabbá, egyszerűbbé és 
biztonságosabbá teszi a rakodási feladatok 
végzését, mivel a terhet párhuzamosan tartja a 
gém minden pozíciójában.

Túlterhelés érzékelő
A gép túlterhelésére figyelmeztető érzékelő 
az AVANT 600-700-as szériák gépeinél az 
alapfelszereltség részét képezi, amely a hátsó 
kerekek talajról való felelmelkedését érzékeli, 
preventiven figyelmeztetve a kezelőt a stabilitás 
csökkenésére.

Biztonság 



AVANT Cab L 
Az AVANT cab L kabin a gazdaságos és 
megfelelő választás, ha a kezelőt
védeni akarjuk az esőtől, széltől, 
hóeséstől. Ezzel a kabinkialakítással is 
jelentősen
növelhető a komfortérzet, és ezáltal a 
munkavégzés hatékonysága.
Ez a kabin a standard ROPS/FOPS 
borulókeretre van szerelve, ezáltal 
a borulásvédelem garantált. A 
csomag tartalmazza az ablaktörlővel 
és mosóval ellátott első szélvédőt, 
jobboldali ablakot és a hátsó 
szélvédőt.

AVANT Cab LX 
Az AVANT cab LX egy független 
ROPS/FOPS struktúra ami egy fűtött 
kabin előnyeit biztosítja. A cab LX a 
cab L kialakításon túl fel van szerelve 
kabinajtóval és fűtőberendezéssel, ami 
tovább növeli a kezelő komfortérzetét 
és a gép felhasználhatóságát nehéz 
időjárási viszonyok közepette is. 
Ráadásul a meleg, nyári időszakban 
az ajtó és az ablakok szükség szerint 
egyszerűen leszerelhetők.
Az LX és DLX kabinok minden minden 
ablaka, a szélvédő és az ajtó is edzett 
üvegből készül. 
Az opcionális sárga forgófény, 
valamint a közúti világító- és 
jelzőberendezéseket tartalmazó 
készlet a cab L és LX verziókhoz is 
rendelhető.

Az Avant gépek alapkiépítésben 
ROPS/FOPS vizsgás bolrulókerettel 
és színezett plexitetővel vannak 
ellátva. Ocióként rendelhető három 
különböző kabinkialakítás.

Három különböző kabin opció



AVANT Cab DLX
Az 500-700-as szériákhoz elérhető új DLX kabin 
tervezésénél a kiindulópont az ergonómia és 
a gépkezelő munkakörülményeinek további 
fejlesztése volt. A cab DLX úgy lett kialakítva, hogy 
a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsa 
a legdurvább viszonyok között is , hidegben és 
melegben, napsütésben és esőben egyaránt.
A fejlesztés eredményeként nagyobb lett a tér a 
kabinban, nőttek az üvegfelületek és
csökkent a zajszint. Végre elérhető lett a sokak 
által várt klímaberendezés (635, 640) és a légrugós 
vezetőülés is a 635-től a 760-as típusig.
Annak ellenére, hogy a biztonság, hatékonyság, 
sokoldalúság és a jó munkakörülmények állnak az 
Avant fejlesztések középpontjában, igen komoly 
figyelmet fordítottunk az új kabin esztétikai 
tulajdonságaira is. A végtermék jól
reprezentálja a modern géptervezés előnyeit.



Mezőgazdaság

AVANT – a hatékony “farmergép” 
Az Avant valóban alkalmas a farmgazdaságoknál 
jelentkező feladatok elvégzésére, amit több mint 30 
ország elégedett felhasználói tanúsítják. 

Az AVANT rendkívül széles munkaeszköz kínálatot 
fejlesztett amivel a mezőgazdaságban jelentkező 
sokszínű feladatok jelentős része elvégezhető. A 
széleskörű adapter választéknak köszönhetően egy 
Avant több célgép feladatát is képes átvállalni. 

A földmunkától az anyagmozgatásig, rakodásig, ásásig, 
szintezésig, aprításig, vagy akár térburkolásig szinte 
bármilyen feladat elvégezhető, akárcsak az olyan 
fenntartási feladatok mint a fűnyírás, szárzúzás, seprés 
stb. 
Az Avantok derékcsuklós kialakítása és a kompakt 
méretei a legsokoldalúbb feladatok elvégzésére is 
alkalmassá teszik a gépeket, ráadásul szállításuk, 
használatuk rendkívül egyszerű és költségtakarékos.

400-as széria 500-as széria 600-as széria 700-as széria

Ajánlott Kompatibilis Nem kompatibilis



Egész évben ideális fenntartógép
Az AVANT gépek egész évben kiválóan használhatók fenntartási 
feladatokhoz a legszűkebb munkaterületeken is. A rendkívül 
kiterjedt adapter választéknak köszönhetően az AVANT gépek 
bármilyen kommunális feladat elvégzésére alkalmasak.

A téli hóeltakarításhoz az alapkanálon kívül rendelkezésre 
állnak a következő eszközök is: hótoló lap, hóeke, hóseprű és 
akár hómaró adapter. A hidraulikus meghajtású, vagy vontatott 
só/homokszóró adapterek tolólappal kombinálva
kiváló eszközök a téli munkákhoz. 

Az opcionális, bő térkínálattal és kiváló fűtéssel rendelkező 
kabin bármilyen időjárási körülmények között használhatóvá 
teszi a gépet.

A különböző méret- és teljesítménykategóriás seprűadapterek 
rendelhetők gyűjtőládával, oldalseprűvel, nedvesítő 
berendezéssel, vagy akár nagynyomású mosóberendezéssel, 
ideálissá téve az AVANT gépeket az utcák, terek, parkok 
fenntartási feladatainak elvégzéséhez. A komplett AVANT 
adapter kínálat optimális megoldást kínál a kommunális 
feladatok gépesített, költséghatékony végzéséhez.

A sokoldalú fenntartógép

400-as széria 500-as széria 600-as széria 700-as széria

Ajánlott Kompatibilis Nem kompatibilis



Farmgazdaságok

Ideális méret
Az AVANT a megfelelő gép azokhoz a farmgazdaságokban 
gyakorta előforduló feladatokhoz, ahol egy kompakt, 
finoman működő derékcsuklós rakodóra van szükség. 
Ez a gép nagyszerű megoldás a takarmánykiosztásra, 
kitrágyázásra, takarításra és még sok egyéb, a 
farmgazdaságoknál gyakorta előforduló feladatra. 
Az AVANT 400-as könnyedén emeli és szállítja a szénabálákat. 
A nehezebb silóbálák emelése már a nagyobb szériákba 
tartozó AVANT-ok feladata.

Egy derékcsuklós kompakt rakodó a leghatásosabb eszköz 
az olyan munkafeladatok gépesítésére, mint a silózás, 
kitrágyázás, istállótakarítás. Az AVANT verhetetlen kisegítő 
a farmgazdaságokban elvégezendő építési feladatoknál, 
de gyors és hatékony gép a birtok és annak környéke 
fenntartási-, karbantartási feladatainak elvégzésében is.

A széleskörű AVANT modellválaszték és a 100 különböző, 
csatolható munkaeszköz garantálja, hogy mindenki 
megtalálja a számára szükséges AVANT gépet és a 
leghatékonyabb adaptereket az adott feladathoz.

400-as széria 500-as széria 600-as széria 700-as széria

Ajánlott Kompatibilis Nem kompatibilis



Lovászatok

Az AVANT a lótenyésztők ideális 
gépe
Az AVANT tökéletes megoldást jelent a lótenyésztő 
telepeken előforduló feladatok gépesített ellátására.

Az AVANT a megfelelő választás, amikor egy gazdaságos 
de mégis erős gépre van szükség, amely tökéletesen 
kezeli az olyan nehezebb rakományokat is, mint például 
a szénabálák.

Kis méreteinek köszönhetően az AVANT szűk helyeken is 
hatékonyan használható.
Az AVANT kisgép segít az istállóban és környezetében 
előforduló feladatok gyors és könnyű ellátásában.

Segítségével a futtató tökéletes állapotban tartható, 
emellett a környezet tisztán tartása, és a zöld felületek 
karbantartása is egyszerűen megoldható. Az AVANT
gyors és hatékony megoldást kínál a télen jelentkező 
feladatokra is pl. hóeltakarítás.

Egy jó állapotban tartott, tiszta istálló és magas 
színvonalú futtató az ügyfelek bizalmát is erősíti.

400-as széria 500-as széria 600-as széria 700-as széria

Ajánlott Kompatibilis Nem kompatibilis



Hobbi és profi felhasználás

Hobbi felhasználás
Az AVANT gépek számos házkörüli teendő elvégzésére 
is alkalmasak, legyen az földmunka, anyagmozgatás, 
tereprendezés, seprés, ásás, fűnyírás…csak a fantáziája 
szabhat határt az AVANT gépekkel elvégezhető 
feladatoknak.

Hatékony rakodógép
Sok vállalkozás számára az AVANT gépek jelentik az ideális 
terepjáró rakodógépet minden évszakban, függetlenül 
az időjárási körülményektől. 

Az AVANT gépek kiváló rakodógépes jellemzőkkel 
büszkélkedhetnek a teleszkópos
gémkialakításnak és a párhuzamos emelő-szintező 
rendszernek köszönhetően. Ráadásul a gépek 
sokoldalúan használhatóak a vállalkozás egyéb területein
jelentkező feladatokhoz is: kiváló seprűgép, fűnyíró, 
hótoló stb. egyben.

400-as széria 500-as széria 600-as széria 700-as széria

Ajánlott Kompatibilis Nem kompatibilis



Építés és bontás

Sokoldalú munkagép az építőiparban
Az AVANT gépek rendkívül sokoldalúan használhatók 
az építési munkaterületeken. A kompakt méretekkel 
rendelkező összkerékhajtású minirakodók kiemelkedő 
terepjáró tulajdonságokkal rendelkeznek és kiválóan 
használhatók szóródó anyagok, gerendák, raklapos 
anyagok, bálák stb. mozgatására olyan szűk területeken 
is, ahol a hagyományos gépek nem, vagy csak nehezen 
alkalmazhatók.
A rendkívül mozgékony AVANT gépek komoly munkaerő 
megtakarítási és hatékonyság növelő potenciállal 
rendelkeznek, ráadásul a csekély önsúlyuk miatt szállításuk 
a munkaterületek között egyszerű és olcsó.

Az AVANT gépekhez kapcsolható anyagmozgató 
munkaeszközök mellett rendelkezésre állnak a különböző 
méretű és teljesítményű törőfejek, láncos és kanalas 
árokásók, betonkeverő kanalak, seprőhengerek stb. 
melyekkel a munkaterületen jelentkező feladatok 
többsége egy géppel,egyszerűen és olcsón megoldható, 
komoly költségmegtakarítást jelentve a célgépek 
beszerzési, bérleti költségeihez mérten.

400-as széria 500-as széria 600-as széria 700-as széria

Ajánlott Kompatibilis Nem kompatibilis



*) Fordulási sugár a legnagyobb, 23x10.5-12 kerekekkel

**)  A terhelés a csatolólemeztől 400 mm-re mérve, beleértve egy 70 kg-os 
eszköz tömegét is.
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400-as széria

Kerekek

Könnyű, egyszerű és gazdaságos   
•  Perfekt gép otthoni használatra, lovászatok, kisebb farmgazdaságok 

és hasonló, professzionális, de kisebb terheléssel járó felhasználásra.
•  Az alacsony önsúlya miatt kis teherbírású felületeken is használható 

és egyszerű a szállítása akár utánfutón is.
•  Minden évszakban használható sokoldalú gép.

Kerékméret Profil Gép szélesség

5 x 10 traktor 990 mm

23 x 8.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1050 mm

23 x 10.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1095 mm

Modell AVANT 419 AVANT 420
Hosszúság 2305 mm 2195 mm

Szélesség lásd táblázat lásd táblázat

Magasság 1980 mm 1980 mm

Tömeg 980 kg 1030 kg

Standard kerekek 23x8.50-12” fű/traktor 23x8.50-12” fű/traktor

Erőátvitel, meghajtás hidrosztatikus hidrosztatikus

Vonóerő 700 kp 700 kp

Haladási sebesség 10 km/h 12 km/h

Külső hidraulika
térfogatáram/nyomás 31 l/min 185 bar 31 l/min 185 bar

Fordulási sugár belső/külső* 880 / 1970 mm 880 / 1970 mm

Max. emelőmagasság 
(teleszkópos gémszerkezettel) 2750 mm 2750 mm

Maximális emelőképesség 
(hidraulikus) 950 kg 950 kg

Billentőterhelés** 500 kg 550 kg

Motor gyártó és típus Kohler CV640 Kubota D722

Motor teljesítmény
(ISO bruttó) 14 kW (20 LE) 14 kW (20 LE)

Üzemanyag benzin dízel



Kerekek

*) A nagyobb kerékmérettel a gép magassága 35 mm-el nő.

Gépszélesség kabinnal

Modell AVANT 520 AVANT 528 AVANT 525 LPG
Hosszúság 2430 mm 2550 mm 2430 mm

Szélesség lásd táblázat lásd táblázat lásd táblázat

Magasság 1985 mm 1985 mm 1985 mm

Tömeg 1150 + 170 kg 1250 + 170 kg 1150 + 170 kg

Standard kerekek 23x10.50-12”fű/traktor 23x10.50-12”fű/traktor 23x10.50-12”fű/traktor

Erőátvitel, meghajtás hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus

Vonóerő 990 kp 1040 kp 900 kp

Haladási sebesség 12 km/h 12 km/h 10 km/h

Külső hidraulika
térfogatáram/nyomás 31 l/min 185 bar 36 l/min 200 bar 36 l/min 185 bar

Fordulási sugár belső/külső 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm

Max. emelőmagasság 2790 mm 2790 mm 2790 mm

Maximális emelőképesség 
(hidraulikus) 1350 kg 1500 kg 1350 kg

Billentőterhelés* 800 kg 950 kg 800 kg

Max. felszakítóerő / 50 cm 1100 kg 1250 kg 1100 kg

Motor gyártó és típus Kubota D722 Kubota D1105 Kubota DF752

Motor teljesítmény
(ISO bruttó) 14 kW (20 LE) 19 kW (26 LE) 16 kW (23 LE)

Üzemanyag dízel dízel LPG
(liquefied petroleum gas)
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Kerékméret L Cab LX Cab DLX Cab 

23” Kerékméret 2020 mm 2010 mm 2030 mm

26” Kerékméret 
& 320/60-12

2035 mm 2025 mm 2045 mm 

27” Kerékméret 2048 mm 2038 mm 2058 mm 

Utólérhetetlen teljesítmény-ár értékarány 
• Egyszerű és hatékony hidraulika rendszer mellett megfelelő teljesítmény 

alacsony üzemeltetési költségekkel.
• A 400-as szériához képest nagyobb emelőképesség és vonóerő.
• Tágasabb kezelőtér a 400-as szériánál.
• Avant 525LPG extra alacsony károsanyag kibocsájtással (csak CO2, nincs 

korom) beltéri használatra is.
 

500-as széria

*)  A terhelés a csatolólemeztől 400 mm-re mérve, beleértve egy 70 kg-os 
eszköz tömegét is.

Kerékméret Profil Gép szélesség

27 x 8.50 - 15* traktor 1005 mm

23 x 8.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1090 mm

23 x 10.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1140 mm

26 x 12.00 - 12* traktor vagy fűgumi 1290 mm



Modell AVANT 630 AVANT 635 AVANT 640

Hosszúság 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Szélesség lásd táblázat lásd táblázat lásd táblázat

Magasság 2035 mm 2035 mm 2035 mm

Tömeg 1330 + 170 kg 1360 + 170 kg 1420 + 170 kg

Standard kerekek 26x12.00-12” fű/traktor 26x12.00-12” fű/traktor 26x12.00-12” fű/traktor

Erőátvitel, meghajtás hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus

Vonóerő 1200 kp 1200 kp 1400 kp

Haladási sebesség 14 km/h 14 km/h 11/22 km/h (2 speed)

Külső hidraulika
térfogatáram/nyomás 44 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar

Fordulási sugár belső/külső 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm

Max. emelőmagasság 2835 mm 2835 mm 2835 mm

Maximális emelőképesség 
(hidraulikus) 2100 kg 2100 kg 2100 kg

Billentőterhelés* 1000 kg 1000 kg 1000 kg

Max. felszakítóerő / 50 cm 1250 kg 1250 kg 1250 kg

Motor gyártó és típus Kubota D 1105 Kubota V1505 Kubota V1505

Motor teljesítmény
(ISO bruttó) 19 kW (26 LE) 28 kW (37,5 LE) 28 kW (37,5 LE)

Üzemanyag dízel dízel dízel

1005-1290 mm
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Kerekek

Gépszélesség kabinnal
Kerék-
méret 23x10.50-12 26x12.00-12 or 

320/60-12 27x8.50-15

L Cab 2020 mm 2035 mm 2048 mm

LX Cab 2010 mm 2025 mm 2038 mm

DLX Cab 2030 mm 2045 mm 2058 mm

DLX kabin, 
A/C a 

kabintetőn
2166 mm 2181 mm 2194 mm

A teljesítmény és a kezelhetőség perfekt kombinációja 
•  A magas térfogatáramú munkahidraulika rendszer alkalmas bármilyen Avant 

munkaeszköz hatékony működtetésére. 
• Akár 1 tonnás tömegek kezelésére is alkalmas.
• A haladási sebesség akár 22 km/óra is lehet.
• Elég kompakt ahhoz, hogy szűk terekben is jól használható legyen.

600-as széria

*)  A terhelés a csatolólemeztől 400 mm-re mérve, beleértve egy 70 kg-os 
eszköz tömegét is.

Kerékméret Profil Gép szélesség

27 x 8.50 - 15 traktor 1005 mm

23 x 10.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1140 mm

26 x 12.00 - 12 traktor vagy fűgumi 1290 mm

320/60 - 12 traktor 1290 mm



Modell AVANT 745 AVANT 750 AVANT 760i

Hosszúság 3030 mm 3030 mm 3080 mm

Szélesség lásd táblázat lásd táblázat lásd táblázat

Magasság 2060 mm 2100 mm 2110 mm

Tömeg 1850 kg 1910 kg 2100 kg

Standard kerekek 320/60-12HD traktor 
26x12.00-12 fű 320-55/15 fű/traktor 400/50-15 fű/traktor

Erőátvitel, meghajtás hidrosztatikus hidrosztatikus hidrosztatikus

Külső hidraulika
térfogatáram/nyomás 70 l/min 70 l/min 80 l/min

Fordulási sugár belső/külső 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm

Max. emelőmagasság 3080 mm 3080 mm 3100 mm

Maximális emelőképesség 
(hidraulikus) 2100 kg 2100 kg 2100 kg

Billentőterhelés* 1400 kg 1400 kg 1400 kg

Max. felszakítóerő / 50 cm 1700 kg 1700 kg 1700 kg

Motor gyártó és típus Kubota V2403 Kubota V2403 Kohler KDI

Motor teljesítmény
(ISO bruttó) 36 kW (49 LE) 36 kW (49 LE) 42 kW (57 LE)

Maximális forgatónyomaték 156 Nm @ 1600 rpm 156 Nm @ 1600 rpm 225 Nm @ 1500 rpm

Üzemanyag dízel dízel dízel

Vonóerő, haladási sebesség

Kerekek

Gépszélesség kabinnal
 26x12.00-12 

vagy  320/60-12 320-55/15 400/50-15 

LX Cab 2078 mm 2112 mm 2132 mm

DLX Cab 2105 mm 2139 mm 2169 mm

DLX kabin, A/C a 
kabintetőn 2241 mm 2275 mm 2305 mm

1080 - 1400 mm
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Teljesítmény, komfort és sokoldalúság- profiknak 
•  A magas térfogatáramú hidraulika rendszernek köszönhetően bármely Avant 

munkaeszköz meghajtására alkalmas.
• A legnagyobb emelési kapacitással bíró Avant nehezebb raklapok kezelésére is 

alkalmas.
• Akár 30 km/óra haladási sebességgel is elérhető (Avant 760i).
• Az Avant 760i turbófeltöltésű, közös nyomócsöves dízelmotorja teljesíti a Tier 4 Final 

kibocsájtási előírásokat dízel részecskeszűrő, vagy UREA folyadék alkalmazása nélkül.

700-as széria

Tier 4
Final

*)  A terhelés a csatolólemeztől 400 mm-re mérve, beleértve egy 70 kg-os eszköz 
tömegét is.

Modell 320/60-12  és 
26x12.00-12

320/55-
15

400/50-
15

AVANT 
745

Haladási sebesség 15 km/h 16 km/h -

Vonóerő 1330 kp 1240 kp -

AVANT 
750

Haladási sebesség 22 km/h 24 km/h 26 km/h

Vonóerő 1880 kp 1750 kp 1600 kp

AVANT 
760i

Haladási sebesség 26 km/h 27 km/h 30 km/h

Vonóerő 1880 kp 1750 kp 1600 kp

Kerékméret Profil Gép szélesség

27 x 8.50 - 15 traktor 1080 mm

26 x 12.00 - 12 traktor vagy fűgumi 1350 mm

320/60 - 12 traktor 1350 mm

320/55 - 15 traktor 1360 mm

400/50-15 traktor vagy fűgumi 1400 mm



Végezze feladatait hatékonyabban és kényelmesebben az opcók segítségével
Opciók

Teleszkópos gém

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Párhuzamkövető gém 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Gém úszófunkció  

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Adapter csatolólemez
hidraulikus gyorscsatlakozóval

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Hátsó hidraulika kivezetések     

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Antiszlip szelep

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Elektrohidraulikus differenciálzár

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Gém lengéscsillapítás 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Joystick
6 / 8 funkciós

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Adaptervezérlő egység

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Hátsó-oldalsó pótsúlyok 180 kg

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Hátsó-oldalsó pótsúlyok 80 kg

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Pótsúlyok, Utánfutó vonóhorog 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Hátsó lökhárító

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Hátsó adapter csatoló egység

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Hátsó hidraulikus emelőrendszer

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Billentő adaptercsatoló

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Két segédhidraulika
kivezetés elől

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Katalizátor

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Motorblokk előmelegítő

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Sárga forgófény

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  



DLX Cab opciók

A legjobb gép-munkaeszköz kombináció 
csak jó minőségű hordozógép és 
a kimondottan ahhoz tervezett 
munkaeszköz használatával éhető el. 

További információért vegye 
fel a kapcsolatot helyi Avant 
kereskedőjével vagy látogassa meg 
honlapunkat (www.avanttecno.
com, vagy www.verbis.hu ) ahol a 
teljes Avant munkaeszköz választékot 
megtekintheti.

A legszélesebb körű, kiváló minőségű 
munkaeszköz választék

Cabs

Közúti világító/jelzőberendezés

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Munkalámpák
(halogén, vagy LED lámpák)

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Rugózott kezelőülés 
kartámaszokkal és ülésfűtéssel

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Hóláncok

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Hátsó sárvédők

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Takaróponyva

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Teljes takaróponyva

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Cab LX

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Cab DLX

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Klímaberendezés

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Légrugós kezelőülés

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Nagy teherbírású kerekek

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Cab L

Standard Opcionális     Nem rendelhető

Különleges igénybevételeket 
tűrő burkolatok

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  
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