
Polski

Seria 400 - 700



2,8 m800-950 kg

20-26 hp 
diesel/LPG

10-12 km/h

1320 kg -
1420 kg

2430 mm
2550 mm

m

2,8 m1000 kg

26-37,5 hp 
diesel 14-22 km/h

1500 kg -
1590 kg

2550 mm

m

3,1 m1400 kg

49-57 hp
diesel

15-30 km/h

1850 kg -
2100 kg

3030 mm
3080 mm

m

2,8 m500-550 kg

20 hp g 
20 hp d

10-12 km/h

980-1030 kg

2195 mm
2305 mm

m

400
seria

500
seria

600
seria

700
seria

Prawidłowy 
model dla 

każdego 
zadania



Konstrukcja

Unikalna przegubowa konstrukcja podwozia 
sprawia, że Avant jest bezkonkurencyjną 
maszyną w swojej klasie. 
Jest bardzo stabilna, łatwa w prowadzeniu
i zwrotna, bez uszkadzania wrażliwych
nawierzchni, takich jak trawniki czy tereny
utwardzone itd.
Avant sprawia, że jest prawdziwie
uniwersalną maszyną dla niemal każdego
zadania. Wraz z dodatkowymi funkcjami
powiększony jest komfort pracy operatora,
wydajność, efektywność i jakość pracy:
 
• wysięgnik teleskopowy ładowarki umożliwia 

większą wysokość podnoszenia i co również 
istotne zasięg.

• Nowoczesna konstrukcja wysięgnika 
zamontowanego na maszynie poza osią 
ładowarki gwarantuje z fotela operatora doskonałą 
widoczność, nieograniczony niczym widok na 
narzędzie i pole wykonywanej pracy

• System samopoziomowania sprawia, że obsługa 
wysięgnika jest szybsza i bardziej precyzyjna

• Zwiększone bezpieczeństwo dzięki systemowi 
czujników obciążenia 

• Przegubowa konstrukcja umożliwia 
precyzyjne przenoszenie obciążenia na boki 
w ciasnych miejscach. 

• System szybkiego mocowania Avant 
pozwala na łatwy, bezpieczny i szybki 
montaż narzędzi.

Najważniejsze cechy tej klasy

Kompaktowa, mocna i wszechstronna 
• Wysoki udźwig i siła uciągu 
• Kompaktowa do pracy w ciasnych miejscach 
• Szeroki zakres modelu do potrzeb klientów 

wielu segmentów
• Dostępne ponad 150 narzędzi, dla prawie każdego 

zadania

Zaawansowana technologia 
• Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna 
• Pompa jazdy o zmiennej pojemności - 

łatwa, płynna i gładka jazda, nie ma części 
zużywalnych w układzie napędowym

• Łatwa obsługa

Szeroki zakres opcji 
•  Standardowo Avant jest dobrze wyposażony, 

oraz posiada liczne opcjonalne dodatki, takie 
jak trzy różne kabiny, pływający wysięgnik, 
dodatkowe przyłącza hydrauliki pomocniczej  i 
wiele innych, które mogą być dostosowane do 
ładowarki i spełniają wszystkie wymagania.

Przegubowa ładowarka teleskopowa  



Operator zawsze 
w przedniej części maszyny

Doskonała ergonomia

Najlepsza pozycja operatora
• Umieszczony w przedniej części maszyny fotel operatora jest 

blisko narzędzia i zapewnia  bezpieczne użytkowanie, 
 jak i nieograniczony widok w trakcie pracy.
• Zapewnia doskonałą wydajność pracy, precyzję i bezpieczeństwo.

Konstrukcja wysięgnika poza osią maszyny
• Pozwala na bardzo dobrą widoczność do przodu i wgląd na 

narzędzie, jego mocowanie i pole pracy.
• Większa precyzja, efektywność i bezpieczeństwo pracy. 
• Maszyna dociera - nie operator

Najwyższej klasy ergonomia
• Dużo miejsca nawet dla większych operatorów 
• Łatwe w obsłudze, dobrze rozmieszczone przyciski 
• Bezpieczny i łatwy dostęp do fotela operatora 
• W standardzie certyfikowane ROPS / FOPS  klatki bezpieczeństwa 

i daszek z barwionej plexi 

Multizłącze uniwersalne
• Łączy jednym ruchem ręki 

wszystkie przewody bez 
wysiłku. 

• uwalnia ciśnienie 
automatycznie i zapewnia 
prawidłowe połączenie. 

• Brak wycieku oleju podczas 
podłączania lub odłączania. 

• Nie ma możliwości  połączenia 
multizłącza w sposób 
niewłaściwy.



Sztywny przegub zwrotnicy
Ważną cechą urządzenia tego rozmiaru jest 
sztywny przegub i jego brak wychylania na 
boki podczas skręcania,zawracania. 
Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie jest 
sztywne i ryzyko przewrócenia maszyny jest 
zminimalizowane, ponieważ tylne podwozie 
jako bardziej stabilne równoważy ramę 
przednią i eliminuje jej niekontrolowane ruchy, 
które mogłyby doprowadzić do destabilizacji 
całej maszyny.
Czynni operatorzy ładowarek Avant 
potwierdzają skuteczne działanie przegubu 
i stabilność urządzenia.

Klatka bezpieczeństwa 
Ładowarki Avant wyposażone są 
standardowo  w klatkę bezpieczeństwa 
ROPS i daszek FOPS z przyciemnianego 
pleksiglasu. Zapewnia to wszechstronną  
ochronę dla operatora, również przed 
spadającymi przedmiotami. 
Rama ROPS i daszek FOPS są testowane 
i certyfikowane zgodnie z normami ISO 
3471(ROPS) oraz ISO 3449 (FOPS).

Wysięgnik teleskopowy 

• Praktyczny zasięg działania
• Ciężkie ładunki mogą być podnoszone 

z wysuniętym wysięgnikiem
• Wyjątkowa funkcja dla tej wielkości 

ładowarki
• Podczas transportu ładunek należy 

utrzymywać jak najbliżej osi przedniej

Samo poziomujący wysięgnik
Samopoziomowanie ramienia wysięgnika 
sprawia, że obsługa podnoszenia 
i przewożenia ładunku jest szybsza i bardziej 
precyzyjna. Samopoziomujący system 
automatycznie utrzymuje ładunek w poziomie 
we wszystkich pozycjach wysięgnika 
ładowarki.

Czujnik przeciążenia
Czujnik przeciążenia jest montowany 
standardowo do ładowarek Avant serii 
600-700 i zapewnia słyszalny sygnał 
ostrzegawczy, gdy tylne koła odrywają się od  
gruntu. To daje więcej czasu operatorowi do 
reakcji w przypadku gdy maszyna staje się 
niestabilna. 

Bezpieczeństwo 



AVANT Kabina L  
Kabina L to doskonały 
i ekonomiczny wybór, operator 
w kabinie ma ochronę przed 
deszczem, wiatrem i opadami 
śniegu. 
Wyraźnie poprawia komfort 
i warunki pracy operatora.
Mocowanie kabiny w standardzie 
na ramie ROPS, zapewnia 
gwarancję bezpieczeństwa. Składa 
się ona z szyb: przedniej (posiada 
wycieraczkę), prawej bocznej 
i tylnej.

AVANT Kabina LX  
Kabina LX zapewnia opcję 
z ogrzewaniem dla ładowarek 
serii 500-700. Kabina LX posiada 
wszystkie cechy kabiny L, 
a dodatkowo jest wyposażona 
w drzwi i podgrzewane siedzisko 
fotela, co znacznie poprawia 
komfort operatora w trudnych 
warunkach pogodowych. 
W czasie cieplejszych pór roku, 
w razie potrzeby, drzwi i okna mogą 
być łatwo zdemontowane.
Wszystkie okna, drzwi i szyby 
w kabinach LX i DLX wykonane są 
z hartowanego szkła.
Opcjonalnie reflektory, 
kierunkowskazy, światła pozycyjne. 
Zestaw może być zainstalowany 
zarówno na kabinach L jak  i LX.

Standardowo maszyny 
wyposażone są certyfikowaną 
klatkę bezpieczeństwa ROPS. 
Może być dodatkowo zamontowany 
daszek FOPS z barwionego 
pleksiglasu. Dostępne zabudowy 
kabin opcjonalnie to:

Dostępne trzy różne opcje kabin



AVANT Kabina DLX 

Punktem wyjścia konstrukcji kabiny DLX dla ładowarek serii 
500 - 700 była dalsza poprawa ergonomii i warunków pracy 
operatora.
Kabina DLX zapewnia jak najlepsze warunki pracy również 
w ekstremalnych środowiskach, od ciepłej do niskiej temperatury, 
od deszczu do słonecznej pogody. Ulepszenia obejmują uzyskanie 
więcej miejsca wewnątrz kabiny, większe okna i niższy poziom 
hałasu. 
Wiele opcji: od klimatyzacji i fotela z pneumatyczną amortyzacją - 
teraz dostępne są również dla nowej kabiny ładowarek 635 i 760i. 
Bezpieczeństwo, wydajność, wielofunkcyjność i dobre warunki 
pracy są istotą projektu AVANT.  Zwróciliśmy  dużo uwagi do 
powstania nowej kabiny DLX. Punktem wyjścia konstrukcji kabiny 
DLX dla ładowarek serii 500 - 700 jest dalsza poprawa ergonomii 
i warunków pracy operatora Kabina DLX zapewnia jak najlepsze 
warunki pracy również w najtrudniejszych środowiskach, od 
ciepłej do niskie temperatury, i od deszczu do godz. 
Ulepszenia obejmują więcej miejsca wewnątrz kabiny, większe 
okna i niższy poziom hałasu. Wiele opcji kupna z klimatyzacją 
i fotelem z zawieszeniem pneumatycznym teraz dostępne są 
również dla nowej kabiny w ładowarkach od 635 do 760i. 
Mimo, że bezpieczeństwo, wydajność, wielofunkcyjność i dobre 
warunki pracy są w istocie projektu AVANT, zwróciliśmy dużo 
uwagi przy powstawaniu nowej kabiny. Nowoczesna konstrukcja 
maszyny reprezentuje się w najlepszym wydaniu.



Utrzymanie terenów zielonych

AVANT - wydajna maszyna 
do tworzenia i utrzymania 
krajobrazu 
Avant realnie może obsługiwać prace przy utrzymaniu 
krajobrazu. Pracuje już w ponad 30 krajach. 
Avant opracował bardzo szeroką gamę narzędzi, 
które spełniają wiele różnorodnych wymagań w 
budowie krajobrazu i utrzymaniu zieleni. Dzięki 
ładowarce z wieloma wymiennymi narzędziami, 
można podjąć zadania wielu różnych maszyn:
roboty ziemne i przemieszczanie materiałów, 
załadunek i rozładunek, kopanie, niwelacja, 
frezowanie nawierzchni, a także zadania utrzymania 
jak strzyżenie trawników, zamiatanie itp. 
Kompaktowe wymiary pozwalają na pracę nawet 
w małych przestrzeniach i pozwalają na łatwe 
przemieszczanie na przyczepie z jednego miejsca 
pracy do drugiego.
Pozwala to na szybsze zakończenie zadań związanych 
z projektem.Lepsza jakość i zaoszczędzone:czas 
i pieniądze.

Zalecany Dopuszczalny Niezgodny

seria 400 seria 500 seria 600 seria 700



Utrzymanie nieruchomości przez okrągły rok

Avant to wydajna maszyna do utrzymania nieruchomości, 
także w małych przestrzeniach. Dzięki wysokiej jakośc 
i zakresowi narzędzi można wykonywać prace 
konserwacyjne i pielęgnacyjne przez cały rok. 
W zimie odśnieżanie może odbywać się nie tylko 
pługiem, ale także łyżką czy szczotką do śniegu lub 
nawet pługiem wirnikowym z dmuchawą. Posypywanie 
piaskiem odśnieżonych powierzchni można wykonywać 
równocześnie za pomocą ciągniętej przyczepy-rozsiewacza 
lub po wykonaniu odśnieżania przy użyciu napędzanego 
hydraulicznie rozsiewacza czołowego, zamontowanego na 
płycie montażowej. 
Opcjonalnie przestronna kabina, wyposażona w wydajne 
ogrzewanie gwarantuje optymalne warunki pracy, pomimo 
złej pogody. 
Różne szczotki zamiatające - także z kolektorem  i szczotką 
boczną + system natrysku wody, środki do czyszczenia 
wysokociśnieniowe myjki uliczne są idealnymi narzędziami 
i do czyszczenia ulic, parków i placów. 
Kompletny zakres narzędzi Avant jest dostępny także dla 
różnych prac konserwacyjnych w parkach, ogrodach, na 
cmentarzach i innych terenach zielonych.

Utrzymanie nieruchomości

Zalecany Dopuszczalny Niezgodny

seria 400 seria 500 seria 600 seria 700



Rolnictwo

Odpowiednia wielkość 

Avant to odpowiednia maszyna do prac w rolnictwie, 
szczególnie tam, gdzie wymiary ograniczają pole 
manewru.
Ładowarki przegubowe to doskonałe rozwiązanie dla 
dystrybucji kiszonki, usuwania obornika, zamiatania 
i wielu innych prac w gospodarstwie. Avantem serii 
400 można łatwo podnosić i transportować różne bele 
siana. Cięższe bele z kiszonką są przeznaczone dla 
mocniejszych modeli ładowarek. 
Kompaktowa ładowarka jest najbardziej skutecznym 
i opłacalnym sposobem na zmechanizowanie 
gospodarstwa, do wykonania zadań takich jak: 
zadawanie paszy, dystrybucja kiszonki, usuwanie 
obornika czy sprzątanie. To także bezkonkurencyjna 
pomoc przy wszystkich pracach budowlanych 
w gospodarstwie, oraz szybkie i skuteczne urządzenie 
do utrzymania, konserwacji terenów zielonych.
Szeroka gama modeli Avant i ponad 100 różnych 
narzędzi roboczych gwarantuje, że każdy może dobrać 
odpowiedni model z załącznikami w zależności od 
charakteru i rodzaju wykonywanych zadań.

Zalecany Dopuszczalny Niezgodny

seria 400 seria 500 seria 600 seria 700



Stadniny koni

Wszechstronna maszyna dla 
stadnin koni

Avant to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich stajni 
i aren. 
Ekonomiczna ładowarka, która posiada 
wystarczająco dużo mocy do obsługi większych 
i cięższych ładunków jak np. bele siana.
Dzięki kompaktowym wymiarom Avant może 
pracować również w ciasnych miejscach.
Z Avantem możesz uporać się z pracami w stadninie 
szybciej i łatwiej. Utrzymasz stajnie w szczytowej 
formie, zadbasz o czyste środowisko, jak również 
ukształtujesz krajobraz terenów zielonych.
W okresie zimowym odśnieżanie jest bardzo szybkie 
i skuteczne.
Schludnie utrzymana i czysta stajnia jest wizerunkiem 
dla potencjalnego klienta.

Zalecany Dopuszczalny Niezgodny

seria 400 seria 500 seria 600 seria 700



Zrób to sam

Wszechstronna maszyna do 
pracy “Zrób to sam” 

Zrób to sam jest istotą wszystkich mniejszych 
modeli Avant. Jest to doskonałe urządzenie dla 
różnych zadań - czy to mniejsze roboty ziemne, 
magazynowanie materiału, obsługa  krajobrazu, 
zamiatanie, cięcie, koszenie trawnika. 
Tylko wyobraźnia wyznacza granice możliwosci 
ładowarek Avant.

Sprawna obsługa magazynu

Dla wielu firm Avant jest idealnym wózkiem widłowym 
przez cały rok do transportu materiałów na zewnątrz. 
Avant ma doskonałe zdolności załadunku 
i przeładunku dzięki samopoziomującemu 
wysięgnikowi teleskopowemu. Ponadto Avant może 
też wykonywać różne zadania przy utrzymaniu 
nieruchomości, takie jak zamiatanie, koszenie, 
odśnieżanie itp.

Zalecany Dopuszczalny Niezgodny

seria 400 seria 500 seria 600 seria 700



Prace budowlane i rozbiórkowe

Uniwersalna maszyna na placu 
budowy

Na placach budowy, Avant jest doskonałą 
maszyną wielozadaniową. Kompaktowa ładowarka 
z napędem na cztery koła wykazuje doskonałe 
właściwości jezdne w terenie i może łatwo przenosić 
i transportować materiały sypkie, drewno, palety 
i inne ciężkie materiały w miejscach, dla których 
tradycyjne maszyny budowlane są zbyt duże i często 
zbyt ciężkie. Posiadanie ładowarki Avant zapewnia 
obniżenie zapotrzebowania na siłę roboczą, a zarazem 
zwiększa wydajność pracy. Pozwala na oszczędności 
czasu i pieniędzy. Stosunkowo niewielka masa własna 
umożliwia transport na przyczepie za samochodem 
dostawczym. Poza transportem materiałów, Avant 
może pracować z narzędziami budowlanymi, takimi, 
jak młot wyburzeniowy, koparki do rowów, betoniarki 
i szczotki zamiatające. Avant to jeden nośnik narzędzi 
dla szerokiego zakresu prac. Ogranicza liczbę 
wymaganych, posiadanych lub wynajmowanych 
maszyn w firmie. 

Zalecany Dopuszczalny Niezgodny

seria 400 seria 500 seria 600 seria 700



Rozmiar kół Profil Szerokość maszyny
5 x 10 Traktor 990 mm

23 x 8.50 - 12 Traktor lub trawa 1050 mm
23 x 10.50 - 12 Traktor lub trawa 1095 mm

Model AVANT 419 AVANT 420
Długość 2305 mm 2195 mm
Szerokość Patrz tabela Patrz tabela
Wysokość 1980 mm 1980 mm
Masa 980 kg 1030 kg
Koła standardowe 23x8.50-12”trawa/TR 23x8.50-12”trawa/TR
Przekładnia,napęd hydrostatic hydrostatic
Moc uciągu 700 kp 700 kp
Prędkość max. 10 km/h 12 km/h
Przepływ oleju 
hydraulicznego/ ciśnienie

31 l/min 185 bar 31 l/min 185 bar

Promień skrętu wew/zew * 880 / 1970 mm 880 / 1970 mm
Max. wysokość podnoszenia (z 
wysięgnikiem teleskopowym) 2750 mm 2750 mm

Max.masa podnosz.(hydr) 950 kg 950 kg
Max.masa przeciążenia** 500 kg 550 kg
Marka i typ silnika Kohler CV640 Kubota D722
Moc silnika(ISO) 14 kW (20 hp) 14 kW (20 hp)
Rodzaj paliwa Benzyna Olej napędowy
*) Promień skrętu na największych kołach 23x10.5-12

**) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, 
w tym masa narzędzia (70 kg).
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serii 400

Szerokość

Mała masa robocza, prosta i ekonomiczna 
• Idealna dla właścicieli domów, stadnin koni, hodowli
 i w użytkowaniu profesjonalnym
• Niska waga operacyjna pozwala na pracę na powierzchniach 

o ograniczonej ładowność i łatwy transport na przyczepie
• Uniwersalna maszyna dla wszystkich czterech pór roku



Rozmiar kół Profil Szerokość 
maszyny

27 x 8.50 - 15* Traktor 1005 mm
23 x 8.50 - 12 Traktor lub trawa 1090 mm

23 x 10.50 - 12 Traktor lub trawa 1140 mm
26 x 12.00 - 12* Traktor lub trawa 1290 mm

Szerokość

*) Większe koła powiększają całkowitą wysokość maszyny o 20-35 mm

Wysokość z kabiną

Model AVANT 520 AVANT 528 AVANT 525 LPG
Długość 2430 mm 2550 mm 2430 mm
Szerokość Patrz tabela Patrz tabela Patrz tabela
Wysokość 1985 mm 1985 mm 1985 mm
Masa 1150 + 170 kg 1250 + 170 kg 1150 + 170 kg
Koła standardowe 23x10.50-12”

trawa/TR
23x10.50-12”

trawa/TR
23x10.50-12”

trawa/TR
Przekładnia,napęd hydrostatic hydrostatic hydrostatic
Moc uciągu 990 kp 1040 kp 900 kp
Prędkość max. 12 km/h 12 km/h 10 km/h
Przepływ oleju 
hydraulicznego/ ciśnienie 31 l/min 185 bar 36 l/min 200 bar 36 l/min 185 bar

Promień skrętu wew/zew * 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm
Max. wysokość podnoszenia 2790 mm 2790 mm 2790 mm
Max.masa podnosz.(hydr) 1350 kg 1500 kg 1350 kg
Max.masa przeciążenia* 800 kg 950 kg 800 kg
Max.masa przeciążenia 
/ 50 cm

1100 kg 1250 kg 1100 kg

Marka i typ silnika Kubota D722 Kubota D1105 Kubota DF752
Moc silnika(ISO) 14 kW (20 hp) 19 kW (26 hp) 16 kW (23 hp)

Rodzaj paliwa Olej napędowy Olej napędowy LPG
(gaz płynny)
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Koła L Cab LX Cab DLX Cab 
23” Koła 2020 mm 2010 mm 2030 mm

26” Długość 
& 320/60-12 2035 mm 2025 mm 2045 mm 

27” Koła 2048 mm 2038 mm 2058 mm 

Nie do pobicia stosunek mocy do ceny 
• Prosta, skuteczna hydraulika oznacza dobrą moc i niskie koszty eksploatacji 
• Większy udźwig niż w serii 400 
• Bardziej przestronny niż w serii 400 kokpit  
• Avant 525LPG z bardzo niską emisją (nie tylko CO2, drobne cząstki), również do 

stosowania wewnątrz 

serii 500

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, 
w tym masa narzędzia (70 kg).



Model AVANT 630 AVANT 635 AVANT 640
Długość 2550 mm 2550 mm 2550 mm
Szerokość Patrz tabela Patrz tabela Patrz tabela
Wysokość 2035 mm 2035 mm 2035 mm
Masa 1330 + 170 kg 1360 + 170 kg 1420 + 170 kg
Koła standardowe 26x12.00-12” 

trawa/TR
26x12.00-12”

trawa/TR
26x12.00-12”

trawa/TR
Przekładnia,napęd hydrostatic hydrostatic hydrostatic
Moc uciągu 1200 kp 1200 kp 1400 kp
Prędkość max. 14 km/h 14 km/h 11/22 km/h

(2 speed)
Przepływ oleju 
hydraulicznego/ ciśnienie 44 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar

Promień skrętu wew/zew * 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm
Max. wysokość podnoszenia 2835 mm 2835 mm 2835 mm
Max.masa podnosz.(hydr) 2100 kg 2100 kg 2100 kg
Max.masa przeciążenia* 1000 kg 1000 kg 1000 kg
Max.masa przeciążenia 
/ 50 cm 1250 kg 1250 kg 1250 kg

Marka i typ silnika Kubota D 1105 Kubota V1505 Kubota V1505
Moc silnika(ISO) 19 kW (26 hp) 28 kW (37,5 hp) 28 kW (37,5 hp)
Rodzaj paliwa Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa 
narzędzia (70 kg).
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Szerokość

Wysokość z kabiną

Koła 23x10.50-12 26x12.00-12 
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 z 
A/C na 
dachu

2166 mm 2181 mm 2194 mm

Idealne połączenie zwrotności i mocy 
• Wysoki przepływ w hydraulice pomocniczej zapewnia działanie 

każdego narzędzia 
• Podnoszenie ładunków do 1000 kg 
• Prędkość nawet do 22 kilometrów na godzinę  (Avant 640) 
• Kompaktowe wymiary pozwalają na pracę w ciasnych miejscach

serii 600

Rozmiar kół Profil Szerokość 
maszyny

  27 x 8.50 - 15 Traktor 1005 mm
23x10.50-12 Traktor lub trawa 1140 mm

26 x 12.00 - 12 Traktor lub trawa 1290 mm
320/60 - 12 Traktor 1290 mm



Model AVANT 745 AVANT 750 AVANT 760i
Długość 3030 mm 3030 mm 3080 mm
Szerokość Patrz tabela Patrz tabela Patrz tabela
Wysokość 2060 mm 2100 mm 2110 mm
Masa 1850 kg 1910 kg 2100 kg
Koła standardowe 320/60-12HD TR 

26x12.00-12 trawa
320-55/15
TR/trawa

400/50-15
TR/trawa

Przekładnia,napęd hydrostatic hydrostatic hydrostat
Przepływ oleju 
hydraulicznego/ ciśnienie 70 l/min 70 l/min 80 l/min

Promień skrętu wew/zew * 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm
Max. wysokość podnoszenia 3080 mm 3080 mm 3100 mm
Max.masa podnosz.(hydr) 2100 kg 2100 kg 2100 kg
Max.masa przeciążenia* 1400 kg 1400 kg 1400 kg
Max.masa przeciążenia / 50 cm 1700 kg 1700 kg 1700 kg
Marka i typ silnika Kubota V2403 Kubota V2403 Kohler KDI
Moc silnika(ISO) 36 kW (49 hp) 36 kW (49 hp) 42 kW (57 hp)
maksymalny moment 
obrotowy 156 Nm @ 1600 rpm 156 Nm @ 1600 rpm 225 Nm @ 1500 rpm

Rodzaj paliwa Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Prędkość lub moc uciągu 

Szerokość

Wysokość z kabiną

 26x12.00-12 
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 z A/C na 
dachu 2241 mm 2275 mm 2305 mm

1080 - 1400 mm
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Moc, komfort i wszechstronność dla profesjonalistów 
• Wysoki przepływ w hydraulice pomocniczej zapewnia działanie 

każdego narzędzia
• Z serii Avant największy udźwig - podnosi również cięższe palety
• Prędkość jazdy nawet 30 km / h (Avant 760i)
• Avant 760i z common rail zgodny jest z przepisami dotyczącymi emisji 

zanieczyszczeń EURO 4 dla silników Diesla turbodoładowanych. 
Ostatecznie nie wymaga filtra cząstek stałych czy systemu AdBlue

serii 700

Tier 4
Final

*) Obciążenie jest mierzone przy 400 mm od płyty narzędziowej, w tym masa 
narzędzia (70 kg).

Model 320/60-12 
26x12.00-12 320/55-15 400/50-15

AVANT 
745

Prędkość 15 km/h 16 km/h -
Moc uciągu 1330 kp 1240 kp -

AVANT 
750

Prędkość 22 km/h 24 km/h 26 km/h
Moc uciągu 1880 kp 1750 kp 1600 kp

AVANT 
760i

Prędkość 26 km/h 27 km/h 30 km/h
Moc uciągu 1880 kp 1750 kp 1600 kp

Rozmiar kół Profil Szerokość 
maszyny

27 x 8.50 - 15 Traktor 1080 mm
26 x 12.00 - 12 Traktor lub trawa 1350 mm
320/60-12 HD Traktor 1350 mm

320/55-15 Traktor lub trawa 1360 mm
400/50-15 Traktor lub trawa 1400 mm



Opcje zwiększają wydajność i wygodę pracy
Opcje ładowarek

Wysięgnik teleskopowy

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

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

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

Hydrauliczne blokowanie 
narzędzia

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

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Zawór anty-poślizgowy

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

Funkcja hydr.dyferencjału

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

(amortyzator wysięgnika)

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Joystik 6 lub 8 funkcji

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

Elektryczne sterowanie 
narzędziami

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Obciążniki boczne 180 kg

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Obciążniki boczne 80 kg

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

Dodatkowy ciężar,zaczep 
przyczepy

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

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

Tylna płyta montażowa 
narzędzi

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

Tylny podnośnik hydrauliczny

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

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

Dodatkowy przyłącz hydrauliki 
pomocniczej - przód

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

Katalizator spalin

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

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

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



Opcje kabiny DLX

Najlepsze połączenie maszyny 
i narzędzia może być uzyskane 
tylko wtedy, gdy dobra maszyna 
podstawowa jest wyposażona 
w narzędzia specjalnie dla niej 
zaprojektowane.

W celu uzyskania więcej 
informacji o narzędziach 
skontaktuj się z lokalnym 
dealerem Avant i przeglądnij 
naszą kompletną ofertę na naszej 
stronie
www.avantpolska.pl

Najbardziej wszechstronna, zestaw 
wysokiej jakości narzędzi.  

Kabina

Zestaw świateł drogowych

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

Światła robocze
(halogenowe lub diodowe)

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

Podgrzewany fotel z 
podłokietnikami,amortyzacją 

pneumatyczną

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

Łańcuchy p.śniegowe

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

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

Pokrowiec częściowy

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

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

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

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

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

Klimatyzacja

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

Fotel z pneumatyczną 
amortyzacją

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

Koła do dużych obciążeń

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

Kabina L

Wyposażenie standardowe Wyposażenie opcjonalne Niedostępne

Osłony HD z poliwęglanu

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



Ylötie 1
33470 Ylöjärvi, FINLAND

Tel.    +358 3 347 8800
Fax    +358 3 348 5511

e-mail: sales@avanttecno.com

SERAFIN  P.U.H.
AVANT Polska  

32-088 Przybysławice ul. Widokowa 1
tel. +48 12 419 45 00
fax +48 12 398 36 69

e-mail: biuro@avantpolska.pl

www.avantpolska.pl
AVANT ze względu na ciągłe unowocześnianie produkowanych maszyn zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian

 w specyfikacji objętej niniejszym opracowaniem bez uprzedzenia.© 2014 AVANT Tecno Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.


