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2,8 m

650 kg

20 LE 
dízel

12 km/h

AVANT 420

Az új AVANT 420            Az AVANT gépkezelő
              mindig elöl ül

A legújabb AVANT minirakodó, a 420-as modell rendkívül fontos szerepet 
játszik az AVANT termékválasztékában.
Ez az a gép, ami kimondottan a vásárlók kérésére született: egy rendkívül 
kompakt, gazdaságos, multifunkciós hidraulikus eszközhordozó dízel 
motorral, ami megfelelő teljesítménnyel rendelkezik az év bármely 
évszakában jelentkező, legkülönbözőbb kihívásokat jelentő feladatok 
ellátásához.  
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Kiváló ergonómia
A legjobb kezelő pozíció
• Az első géptest részét képező kezelőülés olyan közel van 

elhelyezve a munkaeszközhöz, amennyire ez  biztonsági 
szempontból csak lehetséges, ezáltal kiváló rálátást 
biztosítva a munkát végző eszközökre.  

• A munkafolyamatra való szabad rálátás biztosítja a 
munkavégzés hatékonyságát, precizitását és biztonságát.

A teleszkópos rakodókhoz hasonló kialakítású, 
oldalra helyezett gémszerkezet
• Szabad rálátás a munkaeszközre, illetve munkafolyamatra.
• Az új gémkialakítás növeli a munka hatékonyságát, 

pontosságát és biztonságát.
• “A gém nyúl ki a rakományért nem a gépkezelő”- a 

teleszkópos gém bármilyen pozíciója jól nyomon követhető 
a kezelőülésből.

Magas színvonalú ergonómia
• Tágas térkínálat a “legméretesbb” kezelők számára is.
• Jól elhelyezett, egyszerűen működtethető kezelőszervek.
• A vezetőülés biztonságos, a be- és kiszállás egyszerű.
• A ROPS vizsgás borulókeret színezett plexitetővel az 

alapfelszereltség része.

Az új AVANT 420            Az AVANT gépkezelő
              mindig elöl ül



AVANT 400 – szuperkompakt 
teleszkópos rakodó
Az AVANT gépek egyedi kialakítása feladja a leckét a
versenytársaknak, magasabb komfortot, hatékonyabb és jobb
minőségű munkavégzést biztosítva.
 
Osztályon felüli jellemzők
Teljesítmény
• Nehezebb rakományok kezelésére is alkalmas- maximális terhelhetősége 600 kg.
• Ügyes gémkialakítás – kitolható gémmel a rakodási magasság 2750 mm.
• A külső hidraulikus eszközök hajtására erőteljes,  31 l/perc hidraulika 

térfogatáram áll rendelkezésre.
• A maximálisan 12 km/órás  utazósebesség gyorsítja a munkavégzést.

Sokoldalúság
• Az Avant 420 elég erős ahhoz, hogy a rendkívül széles AVANT 

adapterválasztékból a munkaeszközök többsége csatlakoztatható hozzá
• A mintegy 100 tagból álló munkaeszköz-választék egész évben  hatékony 

munkavégzést biztosít
• Az Avant 420 képes ellátni mindazon feladatokat melyekre egy kompakt 

traktor, egy quad, vagy egy fűnyíró képes. És nagyszámú olyan feladatot is, 
melyekre azok nem alkalmasak.

Biztonság
• A ROPS vizsgás biztonsági keret,
• a biztonsági öv, és a
• munkalámpával együtt.

Gazdaságosság
• Alacsony fogyasztás a gazdaságos dízelmotornak köszönhetően.
• Alacsony fenntartási költségek.
• Értékálló, kiváló újraértékesíthetőség.

  Csuklós teleszkópos rakodók    Biztonság 



Merev derékcsuklós kapcsolat

A merev derékcsukló nagyon fontos 
az ilyen méretű gépeknél. A merev 
kialakításnak köszönhetően a gép 
borulékonysága jelentősen kisebb 
a háromdimenziós derékcsuklóval 
gyártott versenytársakénál, mert 
kizárja a hirtelen, erőteljes oldalirányú 
mozgásokat és az egész géptömeget 
ellensúlyként használva stabilizálja 
a gépvázat. Sok AVANT tulajdonos 
rendelkezik pozitív tapasztalatokkal 
ebben a tárgykörben.

Biztonsági keret

A ROPS vizsgás biztonsági keret – mely 
szériatartozék, akárcsak a sötétített 
plexi védőtető – négypontos rögzítésű, 
mely tényleg megvédi a gépkezelőt 
még akkor is, ha pl. tolatás közben 
véletlenül nekimegy valaminek. Az 
ROPS keret és az FOPS tető megfelelnek 
a hatályban lévő ISO szabványoknak.

Teleszkópos rakodógém 

A teleszkópos rakodógémnek komoly 
szerepe van a gép stabilitásában, 
mert a teher alapállapotban a lehető 
legközelebb helyezkedik el a gép 
súlypontjához és a gémet csak szükség 
esetén kell kitoln.

Terhelésérzékelő rendszer

A terhelésérzékelő rendszer 
szériatartozék. Ha a hátsó  kerekek 
terhelése túlságosan lecsökken (a gép 
hátsó kerekei kezdenek felemelkedni 
a talajról) a vezetőt hangjelzés 
figyelmezteti, hogy azonnal csökkentse 
a túlterhelést (pl. húzza beljebb a kitolt 
gémet).

  Csuklós teleszkópos rakodók    Biztonság 



Hobbi felhasználás           Lovászatok 

Hobbi felhasználásra is hatékonyan 
alkalmazható
A hobbi felhasználás a kisebb AVANT-ok erőssége. A 
hatékony gépek lehetővé  teszik, hogy számos feladatot 
magunk végezhessünk a kertben, építkezéseken, vagy 
akár egy erdőben. 

Ez egy könnyű,  kompakt és sokoldalú gép dízelmotorral 
meghajtva, melyet nagyszámú vásárló hiányolt a választékból.  
Az AVANT 420 pontosan ezeknek az elvárásoknak felel meg. 
Minden olyan feladat ellátására képes, mint a nagyobb 
versenytársak, de könnyebben és gazdaságosabban. 

Tereprendezés, kert- és park építés, kertek és utak 
karbantartása, kisebb erdőkben folyó munkálatok, hó 
elhordása, só- és homok szórás télen. Ezek  azok a feladatok, 
melyekre az AVANT 420-at fejlesztették. Ugyanakkor 
tökéletes és fáradhatatlan segítőtárs az építési-felújítási 
műveletekben is. Csak a képzelet szabhat határt az AVANT 
által nyújtott elképesztően tág lehetőségeknek.

Egy  AVANT 420-szal  nem csak az adott feladatot fogja 
gyorsabban elvégezni, de még jól is fog szórakozni közben. 



Az AVANT a lótenyésztők ideális gépe

Az AVANT 420 tökéletes megoldást jelent (a többi 
AVANT modellel egyetemben) a lótenyésztő telepeken 
előforduló feladatok gépesített ellátására. 

Az AVANT 420 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 420 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 
420 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.

Hobbi felhasználás           Lovászatok 



Kert- és parképítés/fenntartás      Farmgazdaságok 

AVANT  a kertépítők ideális gépe 
Az AVANT 420 a tökéletes megoldás olyan feladatokra, ahol 
egy könnyű és gazdaságosan üzemeltethető gépre van 
szükség, mellyel a legtöbb munkafolyamat  elvégezhető.

Egy rendkívüli segítőrárs amely egy rakás munkagépet 
helyettesít. Az AVANT 420 segítségével a feladatok 
gyorsabban, kényelmesebben és jobb minőségben 
végezhető el, mintha az manuálisan történne. Szűk 
terekben verhetetlen a 420-as széria. Kis tömegének 
köszönhetően a gép könnyen szállítható egy átlagos 
utánfutóval.

Fenntartási feladatok AVANT-tal
Kis tömegének és jelentős erejének köszönhetően az 
AVANT 420 egy tökéletes zöldterület karbantartó/fenntartó 
gép. Elég erős ahhoz hogy, működtesse a szárzúzót és 
az 1200mm-es fűnyírót. A fűnyíró adapterből válaszható 
opciók: a levágott anyagot mulcsozó, oldalirányba kifúvó,  
középen rendre gyűjtő, vagy tartályba gyűjtő verzió. 

Az AVANT hatékony segítőtárs a földterületek, 
zöldfelületek kisebb sérüléseinek kijavításában is. 



Ideális méret

Az AVANT 400-as széria 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 420 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.

Kert- és parképítés/fenntartás      Farmgazdaságok 



 Műszaki adatok és opciók
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Kerékméret Profil Gép szélesség
23 x 8.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1050 mm

23 x 10.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1095 mm

Modell AVANT 420

Hosszúság 2195 mm

Szélesség 990 - 1090 mm

Magasság 1980 mm

Tömeg 980 - 1030 kg

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

Erőátvitel, meghajtás hidrosztatikus

Vonóerő 700 kp

Haladási sebesség 12 km/h

Külső hidraulika térfogatáram/nyomás 31 l/min 185 bar

Fordulási sugár belső/külső 880 / 1970 mm

Max. emelőmagasság  (teleszkópos gémszerkezettel) 2750 mm

Billentőterhelés** 650 kg

Motor gyártó és típus Kubota D722

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

Üzemanyag Diesel

Küzúti világító/jelzőberendezés     Munkalámpák

Antiszlip szelepTeleszkópos gém

Pótsúlyok, Utánfutó vonóhorog

Motorblokk előmelegítő

Gém úszófunkció 

Hóláncok

Elektrohidraulikus differenciálzár

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

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

Emelje gépe hatékonyságát és komfortszintjét az opciókkal

FOPS védőtető Billentő adaptercsatoló

Felhajtó rámpák, alu



Szélesség Űrtartalom Tömeg

 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
1650 mm 343 l 100 kg

Anyagmozgatás
Általános kanalak

Munkaszélesség 1400/2000 mm

Tömeg 100/165 kg 

Szögelfordulás ±30 º

Tolólap magassága 380/500 mm

Tolólap

Rönkfogó villa

Max. rönkátmérő 900 mm 

Tömeg 60 kg

Szélesség Űrtartalom Tömeg

1050 mm 400 l 95 kg

1100 mm 420 l 99 kg

1280 mm 485 l  105 kg

1600 mm 610 l 125 kg

1800 mm 685 l 137 kg

Az AVANT könnyű anyagok rakodásához (fűrészpor, komposzt, stb.) és
hóeltakarításhoz is készít különböző méretű kanalakat.  

Kanalak könnyű anyagokhoz

Szélesség Űrtartalom Tömeg

1050 mm 150 l  129 kg

1280 mm 350 l 160 kg

1800 mm 700 l 330 kg

A felső ürítésű kanalakkal sok, jóval nagyobb rakodógépnél magasabbra 
és messzebbre érhet fel. A kanál a vágóél körül el tud fordulni, az így 
nyerhető rakodási magasság (teleszkópos rakodógémmel) 3,15 m.

Felső ürítésű (billenthető) kanalak

Szélesség Űrtartalom Tömeg

1100 mm 155 l 152 kg

1280 mm 170 l  175 kg

1400 mm 190 l  190 kg

4 az 1-ben kanalak

Űrtartalom 350 l 700 l

Szélesség 950 mm  1390 mm  

Tömeg 120 kg 175 kg

Az AVANT gyűjtőkanál kiválóan alkalmas hulladékok gyűjtésére és 
tárolására. A két támasztólábnak köszönhetően bárhol lerakható. A 
vezetőülésből tölthető, illetve üríthető. A kanál ellátható fedőlemezzel 
is.

Gyűjtőkanál

Hatékony, sokoldalú adapter. Használható általános kanálként, 
tolólapként, szintezőként, csipegetőkanálként, stb. A kanál elejét 
két hidraulikus munkahenger nyitja, melyek a kanál mögött vannak 
elhelyezve, lehetővé téve a szintezést és a kövek, faanyagok, stb. 
rakodását. Nagyobb emelési magasság érhető el, mivel a kanál 
kinyitásával kiüríthetjük azt. A kanál kapható egyenes, vagy fogazott 
vágóéllel. 

Az AVANT általános kanalak kialakításuknak köszönhetően 
meggyorsítják és hatékonyabbá teszik a munkavégzést. Mivel a 
gépkezelő rálát a kanál vágóélére, egyszerűbb a kanál ürítése és 
feltöltése. A kanál tetején elhelyezett védőrács megakadályozza, hogy 
a kanálból kihulló kövek a gépkezelőre hulljanak. 

Az adapter egy általános kanál és egy szilázsvilla keveréke. Kiválóan 
alkalmas ágak, háncs, komposzt, trágya, stb. rakodására. A villát 
felemelve általános rakodókanálként is használható.

Megfogóvillás kanál
Szélesség Tömeg

900 mm 130 kg

1050 mm 145 kg

1300 mm 165 kg

A hidraulikus szögbeállítású AVANT tolólap rendkívül jól használható 
talajegyengetéshez, vagy bármilyen anyag gyors eltolásához. A tolólap 
cserélhető éllel rendelkezik. Alapkivitelben egyenes acéléllel készül, de 
felszerelhető egyenes gumiéllel hóeltakarításhoz, illetve fűrésszerű éllel 
a jég feltöréséhez.

Hosszúság 850 mm 1100 mm

Tömeg 90 kg 105 kg 

Az AVANT raklapvilla kiválóan alkalmas raklapon tárolt könnyű anyagok
rakodására. A villák távolsága a gyorszáras rendszer segítségével 
egyszerűen beállítható. A villák hőkezelt acélból készülnek és 
megfelelnek a hatályban lévő ISO szabványoknak.

Raklapvilla

Vonóerő 1000 kp 

Vonó sebesség 2,3 m/s 

Kötél hossza 30 m 

Tömeg 105 kg 

Az AVANT hidraulikus csörlő segítségével minden tárgyat (fatörzset, 
oszlopot, csónakot, stb.) elhúzhat olyan helyekről is, melyeket a 
rakodógéppel nem ér el. A csörlőt 30m drótkötéllel, rögzítővel és 
védőhálóval is ellátták. A hidromotorral hajtott csörlő a segédhidraulika 
irányítókarjával működtethető. 

Csörlő

A rönkfogó villa az AVANT raklapvillára van felszerelve, ezzel egy 
olyan szerszámmá alakítva azt, ami alkalmas farönkök és egyéb 
hengeres tárgyak megfogására. A felső villát mozgató erős hidraulikus 
munkahengernek köszönhetően nagyobb kövek, vagy több farönk is 
mozgatható egyszerre az adapterrel.



A tolókefe egy egyszerű és olcsó eszköz kisebb felületek takarításához. 
Az eszköznek nincsenek forgó alkatrészei, a feladata, hogy egyszerűen 
maga előtt tolja a szennyeződéseket. A tolókefe a talajfelületek végső 
alakításához is hatékonyan használható.

Tolókefe

Szélesség 1300 mm 

Tömeg 35 kg

 Mezőgazdaság

Az eszköz a csomagolt, hasáb alakú bálák rakodására, szállítására 
hivatott. Az eszközzel minden emelési művelet biztonságos, és nem sérti 
a bála műanyag csomagolását. Az eszköz kialakításának köszönhetően a 
bálák akár hosszában, akár keresztben is megfoghatók, rakodhatók.

Hasábbála fogó 
Bála szélesség 800-1200 mm 

Bála tömeg max. 1000 kg 

Tömeg 145 kg

Munkaszélesség Tömeg

800 mm 85 kg 

900 mm 100 kg 

1050 mm 120 kg 

1300 mm 140 kg 

A robosztus szilázsvilla erőteljes munkahengerrel van ellátva. A 
pengeszerűen kialakított felső fogak könnyedén behatolnak bármilyen 
típusú takarmányba. A cserélhető, csavarral rögzített villatüskék edzett 
acélból készültek.

Szilázsvilla

Ez a szilázsadagoló kanál hidraulikusan meghajtott kihordósza-
laggal rendelkezik, amely mind a jobb, mind a bal oldalra képes 
adagolni a takarmányt. Az eszköz kiemelten használható szabályos 
méretű szilázsmixekhez. Az adagolókanállal a takarmány egyszerűen 
felszedhető és szállítható. Egy kanálnyi szilázs kb. 10 db szarvasmarha 
takarmányigényét fedezi. Az eszközzel kb. 10 perc alatt 50 db szarvas-
marha számára elegendő takarmány osztható ki. 

Silázs kiosztó kanál
Térfogat 650 l 

Szélesség 1360 mm 

Tömeg 240 kg 

Az AVANT szemestermény kiosztó kanál 300 liter űrtartalmú, a terményt 
200 mm átmérőjű kihordócsiga mozgatja. A kitárolás mind a jobb, mind 
a bal oldalra beállítható. Az eszköz feltöltése a kanálélszerűen kiképzett 
első él miatt nagyon egyszerű.

Szemestermény/táp kiosztó kanál 

Űrtartalom 300 l 

Szélesség 1100 mm 

Tömeg 90 kg 

A szalmakiosztó kanállal rendkívül egyszerűen és gyorsan megoldható a szal-
ma kiosztása egy AVANT gép segítségével. A kihordó ventilátor 3-4 m távol-
ságig teríti a szalmát a motor fordulatszámától függően. Az eszköz aprított 
szalma, fűrészpor, széna és faforgács kiosztására alkalmas. A szalmakiosztó 
kanál opcionálisan kaparóéllel és oldalkefével is felszerelhető. A kiosztó kanál 
akár bal, akár jobboldali kihordással rendelhető.

Szalmakiosztó kanál
Űrtartalom 665 l 

Magasság 1270 mm 

Szélesség 1460 mm 

Tömeg 200 kg 

A tolólapot a szilázsvilla fogaira húzva és a felső megfogóvillával 
rögzítve kiváló eszköz alakítható ki trágyakitoláshoz. Alapkialakításban 
egy db oldaléllel szállítva.

Tolólap szilázsvillához
Főél szélessége 1200 mm 

Oldalél szélessége 550 mm 

Tömeg 50 kg 

Szélesség 950 mm 1280 mm 

Tömeg 175 kg 280 kg 

Űrtartalom n. 250 kg n. 400 kg 

Az erős és robusztus szilázsvágót két hidraulikus munkahenger működteti. 
Az eszköz bármelyik AVANT modellel használható. A szilázsvágó adapterrel 
egyszerűen kivágható a silóból a megfelelő mennyiségű takarmány és azon-
nal kiosztható az állatoknak. Az eszköz nyitott kialakításának és a vágóél lát-
hatóságának köszönhetően a kiosztott mennyiség pontosan szabályozható. 
A villafogak edzett acélból készültek.

Szilázsvágó kanál

A hidraulikusan meghajtott körkefét olyan feladatokhoz ajánljuk, ahol 
a hulladékot oldalirányba kell söpörni. A forgásirány és a kefe mérete a 
feladatnak megfelelően megválasztható.

Munkaszélesség 1000 mm 

Kefeátmérő 1000 mm 

Kefe anyaga Nylon 

Tömeg 70 kg

Körkefe

Az eszközzel egyszerűen szállíthatók a becsomagolt szilázsbálák, 
szénabálák és bármilyen egyéb körbála anélkül, hogy sérülne a 
csomagolás.

Körbála fogó 
Tömeg 120 kg 

Max. bála tömeg 900 kg 

Max. befogadó 
szélesség

1470 mm 



Mezőgazdaság/Építőipar

A körbála tüskével egyszerűen rakodható és szállítható minden 
csomagolás nélküli körbála. Az egyszerű, erős konstrukció hosszú 
élettartamot biztosít az eszköznek. 

Körbála tüske
Hossz 1150 mm 

Szélesség 1220 mm 

Tömeg 55 kg 

A körbála tüskével egyszerűen rakodható és szállítható minden 
csomagolás nélküli hasáb alakú bála. Az egyszerű, erős konstrukció 
hosszú élettartamot biztosít az eszköznek. 

Hasábbála tüske
Hossz 1145 mm 

Szélesség 1005 mm 

Tömeg 58 kg 

A körakodó kanál elsődleges feladata a talajlazítás után a talajfelületen 
maradt kődarabok összegyűjtése. Egy 420-as AVANT gépre csatolva az 
eszközt, a feladat gyorsan és hatékonyan elvégezhető.

Kőrakodó kanál
Szélesség 1050 mm 

Tömeg 120 kg 

A trágyavilla egy hasznos eszköz szervestrágya és hasonló anyagok 
kezeléséhez, frakciók szétválasztásához stb. Az erős tüskék könnyedén 
behatolnak az összetömörödött trágyába is, és nehéz terhek kezelésére 
is alkalmasak.

Trágyavilla
Villatüskék hossza 900 mm 

Szélesség 1100 mm 

Tömeg 65 kg 

Ásási mélység 2100 mm 

Rakodási magasság 2000 mm 

Szögelfordulás 140 º

Kanalak 250/400/700 mm 

Tömeg 190 kg 

Az AVANT 210 kotrószerelék egy rendkívül kompakt és erős ásóeszköz.
Felszerelése a gépre egyszerű és könnyű, csak néhány percet vesz 
igénybe. Ezzel a gépkombinációval hatékony munkavégzés érhető 
el a legszűkebb helyeken is. Az eszköz kis tömege miatt egyszerűen 
szállítható. Az adapter alján elhelyezett tolólap szériatartozék.

Kotrószerelék 210

Az eszköz a lófuttató-karámok felületének karbantartására hivatott. A 
gereblye a két darab rugós kapasorral először fellazítja a talajfelszint, 
amit egy szintezőlap elsimít, majd egy pálcás henger tömörít kiváló 
minőségű felületet hagyva maga után. A gereblye nem sérti fel az 
alsóbb talajrétegeket.  Figyelem: az eszköz használatához az AVANT 
gépnek szimpla hátsó hidraulikus kivezetéssel és vonóhoroggal kell 
rendelkeznie.

Lófuttató-karám gereblye
Munkaszélesség 1350 mm 

Tömeg 240 kg 

Típus Ütőenergia Tömeg

AVANT B70 112 J 70 kg

AVANT B110 180 J 110 kg

AVANT B160 270 J 160 kg

Hidraulikus törőfejek

Az AVANT törőfejjel ellátott AVANT rakodógép nagyon hatékony és 
sokoldalú munkaeszköz. Ugyanazzal a géppel először elvégezheti a 
felület feltörését, majd egy rakodókanállal elhordhatja a törmelékeket. 
A legszűkebb helyeken is hatékony bontóeszköz.

Az AVANT 140-es minikotrót olyan kisebb ásási munkálatok elvégzésére
tervezték, ahol a maximálisan elérhető 1400 mm mélység elegendő. A 
rakodógéphez csatlakoztatva az adapter a kisegítő hidraulikus rendszert 
használja. Az ásókanalat a kormány elfordításával lehet üríteni.

Minikotró 140

Ásási mélység 1400 mm 1400 mm 

Rakodási magasság 2500 mm 2500 mm 

Kanalak 250 mm 400 mm

Tömeg 80 kg 90 kg

A láncos kotróval úgy áshat szűk árkokat, hogy nem tesz kárt a gyepben, illetve 
a kertben (ideális kábelek illetve csövek lefektetéséhez). Az elérhető maximális 
mélység 900 mm, az árok szélessége pedig a lánc méretétől függően 100 vagy 150 
mm. A hidromotoros-bolygóműves hajtószerkezet hatékony és zökkenőmentes 
munkavégzést tesz lehetővé. Az adapter három láncfajtával rendelhető: 
ásókanalakkal általános földmunkákhoz, vegyes ásókanál/keményfém köröm 
elemekkel fagyos/köves talajhoz, illetve kimondottan nehéz igénybevételre szánt 
lánc, melynek fogai volfram ötvözetből készültek, sziklás, kemény talajokhoz.

Láncos kotrószerelék

Ásási mélység max 900 mm

Árokszélesség 100 - 150 mm

Térfogat 80 l

Meghajtás hidromotorral

Tömeg 55 kg

Az AVANT betonkeverőt olyan munkahelyekre fejlesztették ki, ahol 
nincs kiépített elektromos hálózat, vagy a hely megközelítése más 
eszközökkel nehézkes. A betonkeverőt egy hidromotor hajtja. Könnyen 
üríthető, csak előre kell billenteni az adaptert.

Betonkeverő



Az új AVANT fűgyűjtős fűnyíróval egyszerű a fűnyírás és a levágott anyag 
összegyűjtése. Az eszköz az erőteljes szívóhatás miatt kiválóan alkalmas 
az őszi lombtalanítási feladatok elvégzésére is.

Fűgyűjtő fűnyíró
Munkaszélesség 1200 mm

Kések száma 2 db

Vágómagasság 25 - 100 mm

Gyűjtőtartály 
méret

210 l 

Vágószélesség 1100 mm

Vágómagasság 30 - 100 mm

Vágóelemek 
száma

60 db 

Tömeg 255 kg

 Tereprendezés-földmunka

Szárzúzó

Az AVANT alternáló kaszát rétek, mezők, legelők magas füvének vágására 
fejlesztették ki. A lekaszált fű pl. lovak takarmányozására használható.

Alternáló kasza
Munkaszélesség 1600 mm

Tömeg 100 kg

Az AVANT fűnyíró egy hidraulikus meghajtású, négy vezetőkerékkel 
ellátott, nagyteljesítményű munkaeszköz, amely képes komposztáláshoz 
alkalmas méretűre aprítani a levágott füvet, de a felső kések leszerelésével 
a levágott fű a gép oldalán, vagy a fűnyíró alatt is összegyűjthető. A 
vágómagasság beállítása minden keréken, egymástól függetlenül 
történik. A négy, méretes vezetőkeréknek köszönhetően a fűnyíró 
kiválóan használható egyenetlen talajon is..

Fűnyíró 1200
Munkaszélesség 1200 mm

Kések száma 2 db

Vágómagasság 25 - 100 mm

Tömeg 170 kg 

Az AVANT szárzúzó olyan helyeken alkalmazható, ahol a fűnyírót már 
nem lehet használni a növényzet sűrűsége, összetétele miatt. Könnyen 
elbánik a magas fűvel, kisebb cserjékkel, ezért útpadkák, árokpartok 
karbantartására is kiválóan alkalmas.

Az erőteljes AVANT rotációs kapát hidromotor és lánc hajtja meg. A 
berendezés kiválóan alkalmas kultivációs magágyelőkészítésre. A 
munkamélység 150 mm-ig fokozatmentesen állítható.

Rotációs kapa
Munkaszélesség 1300 mm

Munkamélység max. 150 mm

Tömeg 180 kg

Az AVANT forgóborona kiváló eszköz talajsíkok kiegyenlítéséhez. A 
függőleges tengelyű forgóborona csak a talajszerkezet legfelső rétegét
dolgozza át , de tökéletesen sík felületet eredményez. A munkamélység
fokozatmentesen állítható a pálcás hengerrel. A gépre fűvetőgép is 
szerelhető, amely a pálcás hengerről kapja a meghajtást.

Forgó borona
Munkaszélesség 1220 mm 1400 mm

Szélesség rögtörő 
hengerrel

1350 mm 1500 mm

Munkamélység 0-140 mm

Tömeg 220 kg 250 kg

Az AVANT tuskómaróval könnyedén és 
hatékonyan távolíthatja el a tuskókat. 
Lyukat mar a tuskóba, módszeresen 
szétzúzva azt. A háromélű vágófej 
lassan, de nagy nyomatékkal forog, 
ami lehetővé teszi, hogy zsúfolt 
helyen, akár gyalogosok között is 
használható legyen az adaptert. 

Tuskófúró
Fúrófej átmérő  350 mm

Hajtó tengely hossza 500 mm

Tömeg 250 kg 

Fúrószárak Max. nyomaték

Hajtómű 100 - 300 mm 1355 Nm 

HD 35 100 - 400 mm 1886 Nm 

HD 45 100 - 600 mm 2452 Nm 

HD 58 100 - 900 mm 3017 Nm 

A nagyteljesítményű talajfúrókat különböző átmérőben készítik, hogy 
minden feladatot el tudjon velük végezni, legyen az egy oszlop elhelyezése, 
vagy fák átültetése. A bolygóműves hajtómű kiemelkedő nyomatékot 
biztosít, míg a cserélhető fogak (melyek volfram ötvözetből is készülnek) és 
a vezetőfej kemény talajszerkezet, vagy homokkő fúrását is lehetővé teszik.
Hosszabbító tengelyek alkalmazásával a fúrásmélység akár 2,5 m is lehet.

Talajfúró

Egyszerű és olcsó eszköz, viszont elengedhetetlen nagy felületek 
egyengetéséhez. Az AVANT szintezőlappal könnyedén egyengethet 
homokot, mulcsot, stb. és előkészítheti a talajt a vetéshez, vagy pl. 
tükröt készíthet járólapok alá.

Szintezőkeret

Az AVANT talajlazító segítségével feltörheti az összetömörödött talajt, 
gyökereket húzhat ki a földből. A három cserélhető kés talajba hatolási 
szöge a gép munkahengerével állítható.

Talajlazító

Munkaszélesség 1200 mm 1500 mm

Tömeg 85 kg 95 kg

Munkaszélesség 500 mm

Munkamélység kb. 300 mm

Tömeg 50 kg 



Fenntartási munkák

Az AVANT kefehenger úszó felfüggesztése és három masszív 
vezetőkerekének köszönhetően követi az út felületét (kb. 100 mm 
szintkülönbséget képes áthidalni). A henger manuálisan elfordítható 
(20°- os szögben mindkét irányban). A kefe készülhet nylonból, 
keményfémből, vagy vegyesen nylonból és keményfémből.

Ezeket az adaptereket jelentős felületű udvarok és utak tisztítására 
fejlesztették ki. A vezetőkerekek gondoskodnak az egyszerű és könnyű 
üzemeltetésről. A tartozékként megrendelhető oldalkefével pedig 
útpadkákat és sarkokat is könnyedén tisztíthat. A gyűjtődobozt a 
segédhidraulika irányítókarjával lehet üríteni.

Hengeres seprőkefe gyűjtődobozzal

Az AVANT hóseprő keféket kimondottan hóeltakarításra fejlesztették ki
úgy, hogy a havat a lehető legjobb hatékonysággal távolítsa el 
egyenetlen felületekről is. A hóseprő kefét egész évben használhatja 
seprűkefeként is. 

Hóseprő kefék

Hengeres seprőkefék
Munkaszélesség 1050 mm 1300 mm

Kefehenger átmérő 500 mm 500 mm

Kefehenger anyaga Nylon

Tömeg 130 kg 160 kg 

Munkaszélesség 1050 mm 1300 mm

Munkaszélesség 
oldalkefével

1350 mm 1600 mm

Gyűjtődoboz térfogata 170 l 170/200 l 

Tömeg 230 kg 380 kg 

Munkaszélesség 1050 mm 1300 mm

Kefehenger átmérő 550 mm 550 mm

Kefehenger anyaga Nylon

Elfordítás Hidraulikus

Tömeg 130 kg 160 kg 

Az AVANT rönkvágó/hasító adapterrel könnyedén készíthet tűzifát. Az 
adapter egy láncfűrész és egy rönkdaraboló tulajdonságait egyesíti 
magában.

Rönk vágó/hasító
Rönk átmérő max. 300 mm 

Vágási hossz. 200-500 mm 

Vágótárcsa átmérő 13” 

Tömeg 265 kg 

Rönkhasító
Rönk átmérő 400 mm 

Rönk hossz. 600 mm 

Hasító teljesítmény 40 rönk/perc 

Tömeg 150 kg 

Az AVANT hidraulikus rönkhasítójában a rönköt egy munkahenger 
nyomja a vágóélnek. A vágóélt be lehet állítani úgy, hogy a rönköt 
két, vagy négy darabba vágja szét. A munkahenger automatikusan tér 
vissza alaphelyzetbe, löketét egy végállás kapcsolóval lehet beállítani. 
Az eszköz biztonsági kapcsolóval ellátott, mely leállítja a gépet, ha a 
védőburkolat kinyílik.

Az AVANT kézzel billenthető utánfutójával szállíthat kerti hulladékot,
virágföldet, komposztot, stb. Az utánfutó oldalai leszerelhetők, így
farönkök szállítására is alkalmas. A nagy kerekeknek köszönhetően
az utánfutó nedves talajon is jól mozog. Kéttengelyes változatban is
kapható.

Utánfutó
Tengelyek száma Egytengelyes Tandem 

Saját tömeg 100 kg  130 kg 

Össztömeg 500 kg  800 kg 

Teljes szélesség 1200 mm

Az AVANT utánfutó kiválóan használható kerti hulladék, virágföld,
komposzt, stb. szállítására. Hidraulikusan billenthető, oldalfalai pedig
leszerelhetőek. Oldalmagasítók opcióként rendelhetők. Az AVANT
utánfutót egyszerűen a vonóhoroghoz és a hidraulikus rendszer hátsó
kivezetéséhez kell kapcsolni.

Hidraulikusan billenthető utánfutó
Teherbírás 1200 kg 

Szélesség 1125 mm

Hosszúság 1710 mm 

Kerekek mérete 23x8,50-12 

Oldalfal magasság 280 mm 

A homokszóró gyors és hatékony eszköz. Kialakítása lehetővé teszi, hogy
a rakodókanálhoz hasonlóan lehessen feltölteni. A hidraulikus meghajtású 
keverőtengelynek és a rugós visszatérítésű garatnak köszönhetően a 
géptörés és az eltömődés veszélye kizárt.

Homokszóró
Munkaszélesség 1050 mm

Térfogat 230 l

Működtetés hidromotorral

Tömeg 170 kg

Gém kinyúlás 1020 mm

Daruhorgok száma 2 db

Tömeg 30 kg 

Zseniálisan egyszerű, de nagyszerű szerelék. Használatával a legszűkebb 
terekben is megoldható a teheremelés problémája.

Daruhorog

Munkaszélesség 1100 mm

Kihordógarat elfordulása 200 º 

Tömeg 200 kg 

Az AVANT hómaró az egyik leghatékonyabb hóeltakarító eszköz, 
legyen szó akár olvadó hóról is. A kémény 200°-kal elforgatható egy 
12V-os elektromos motor által, melyet a gépkezelő a vezetőfülkéből 
kapcsolóval vezérel.

Hómaró
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A magyar képviselet címe:
VERBIS Kft.

1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E.
Tel: 1/306-3770, 1/306-3771

Fax: 1/306-6133
WEB: www.verbis.hu

E-mail: verbis@verbis.hu
Az AVANT folyamatos fejlesztési tevékenységének következtében fenntartja a jogot a 

kiadványban szereplő adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásához.

Ismerkedjen az AVANT rakodógépekkel és adapterekkel 
a gyár, vagy a magyar képviselet honlapján:

www.avanttecno.com, 
www.verbis.hu
ahol videofelvételeken is megtekintheti gépeinket munka 
közben. AVANT viszonteladójának honlapján is találhat 
információt.


