Nederlands

200 Serie

De eenvoudige manier van werken!

AVANTs nieuwe uitdaging
AVANT heeft met de 200 serie een langverwachte machine op de
markt gebracht, een machine die tot op de dag van vandaag een groot
gemis was binnen dit marktsegment. Dankzij het gebruik van
geavanceerde hydraulische technieken heeft AVANT een efficiënte en
gebruiksvriendelijke vierwiel aangedreven machine ontwikkeld. De
AVANT 200 serie heeft voldoende vermogen, zodat de machine en
toebehoren gemakkelijk te bedienen zijn.
De AVANT is speciaal ontwikkeld voor volgende doelgroepen:
 Privé personen met grote eigendommen
 Startende tuin- en klinkeraanleggers
 Alle toepassingen waarbij een dieselmotor niet gewenst
is en kleine afmetingen noodzakelijk zijn!
De nieuwe AVANT is dan ook
 Meer dan een quad
 Meer dan een tractor
 Meer dan een grasmaaier

De nieuwe AVANT 200 serie is uw beste oplossing!

AVANT  Ervaar zelf het gemak!

AVANT in plaats van een quad
De AVANT 200 serie beschikt over betere kwaliteiten en mogelijkheden
dan een quad. Grote trekkracht en vierwielaandrijving staan garant voor
het verplaatsen van zware gewichten en de hydraulische arm heeft enorm
veel mogelijkheden op het gebied van grondverzet, maaien en andere
vergelijkbare opdrachten. AVANT heeft eveneens een uitgebreid assortiment
van hydraulische toebehoren die zorgen voor een gevarieerde en efficiënte
werking.
AVANT is een multifunctionele machine die geschikt is voor het bewerken
van tuinen, parken en andere terreinen. Maar ook tijdens de wintermaanden
staat deze machine niet stil en wordt ingeschakeld voor het ruimen van
sneeuw of het strooien van zout.
Met een AVANT heeft u een krachtige en multifunctionele machine in
handen voor 1001 jobs!

De AVANT is een echte krachtpatser!

AVANT  Doelbewust voor werk en hobby

AVANT  Uw partner voor onderhoudswerken

AVANT in plaats van een compacte tractor
De AVANT onderscheidt zich dankzij een handige en veelzijdige knikbesturing
van de compacte tractor. De AVANT kan in ieder seizoen gebruikt worden
voor uiteenlopende onderhoudsopdrachten, en vooral in kleine ruimtes
weet deze 200 serie zich perfect te manifesteren! Vierwielaandrijving, een
krachtige laadarm en een uitgebreid assortiment aan hydraulische toebehoren
resulteren in een complete machine!
De AVANT kan uitgerust worden met wegverlichting, zwaailamp, reflectoren
en veiligheidsdriehoek. Deze opties zorgen, om geheel volgens de regels,
veilig te rijden.
AVANT is de perfecte all-round machine voor particulier en hobbyist. Deze
machine kan u veel tijd en geld besparen voor het onderhoud van grote
groenterreinen. Vele gemeenten en andere lokale autoriteiten maken al
gebruik van AVANT voor het onderhoud van stadsparken en openbare
groenoppervlakken.

AVANT  1 machine voor 1001 toepassingen

AVANT  De all-round machine bij uitstek

De AVANT 200 serie voor alle tuinwerken

AVANT  De moderne grasmaaier en kruiwagen
Het bewerken van grond- en grasoppervlakken vraagt meer dan een klassieke
grasmaaier. Met de AVANT 200 serie en kwalitatieve gereedschappen kan
men zonder veel inspanningen grasperken onderhouden, grond bewerken,
bomen en struiken planten of vijvers uitgraven. Onderhoud van opritten en
het plaatsen van klinkers behoren ook tot de mogelijkheden van deze 200
serie.
AVANT komt door zijn beperkte afmetingen en uitstekende wendbaarheid
op plaatsen die voor andere machines moeilijk bereikbaar zijn!

AVANT is meer!

AVANT  De machine voor tuin- en grondwerken

AVANT 200 serie  Technische gegevens en opties
Technische gegevens Gebruikskenmerken
Continue vierwielaandrijving

De vierwiel aangedreven AVANT
garandeert een prima aandrijfkracht.

Transmissie

AVANT is uitgerust met een traploze
hydrostatische transmissie. De
variabele hydrostatische rijpomp met
servo rijbediening werkt hetzelfde als
bij grote laders.

Extra hydraulische functies

De extra hydraulische functies zijn
buitengewoon krachtig in vergelijking
met de grootte van de machine en
een hydraulische oliekoeler is
standaard voorzien.

Bestuurdersplaats

Iedere AVANT 200 serie is standaard
uitgerust met een veiligheidsframe en
de cabine biedt voldoende ruimte voor
de grotere bestuurder. Ook de
zichtbaarheid op alle toebehoren vanaf
de machine is maximaal.

Rijcomfort

De besturing is uitgerust met twee
pedalen: één om vooruit te rijden en
de andere om achteruit te rijden. De
pedalen werken als traploze
versnellingen: hoe dieper de pedalen
worden ingedrukt, des te hoger de
snelheid. Als het pedaal niet wordt
ingedrukt, zal de machine zich ook
niet verplaatsen. Het besturen van een
machine is nog nooit zo gemakkelijk
geweest!

Bediening

De armlift wordt d.m.v. een joystick
bestuurd en het parallellogramsysteem
zorgt dat de laadbak horizontaal blijft
tijdens het heffen en zakken. De extra
hydraulische functie kan worden
bediend met het voetpedaal.

Veiligheid

De AVANT 200 serie is uitgerust met
een
reeks
standaard
veiligheidsonderdelen zoals een perfect
360° rondom zicht, gemakkelijke
bediening, parallellogramsysteem en
een standaard tegengewicht. Het
veiligheidsframe met plexidak biedt
een betere veiligheid tegen slechte
weersomstandigheden en vallende
objecten.

Technische gegevens
Motor
Brandstof
Vermogen
Koeling
Max. snelheid
Max. trekkracht
Hydrauliek
 Aandrijving
 Voor de extra functies
Max. hefvermogen
Draaicirkel
Banden
Gewicht

Kohler CV620
Loodvrije benzine
13,4 kW (18 pk)
Lucht
0 - 10 km/u
600 daN

Kohler CV640
Loodvrije benzine
14,9 kW (20 pk)
Lucht
0 - 10 km/u
620 daN

Servo rijbediening en vierwielaandrijving met hydr. motoren

29 l/min 185 bar
23 l/min185 bar
350 kg
350 kg
2100 mm
2100 mm
20x8.00-10 grasprofiel of 21x8.00-10 tractieprofiel
620 kg
590 kg

Opties: Verlichting, richtingaanwijzers, reflectoren, zwaailamp,
wielgewichten, gereedschapskist (inclusief rekje),
extra hydraulische aansluiting achteraan,
anti-slip ventiel, oprijplaten en batterij oplader.

Uitgebreid overzicht van de toebehoren voor de AVANT 200 serie

Grondbak

Aanhangwagen

Graafarm

Grasmaaier

Schuifblad

Hoogkipbak

Aanhangwagen

Graver

Klepelmaaier

Sneeuwfrees

Palletvork

Trailer voor boomstammen

Hydraulische boor

Rotor eg

Zandstrooier

Nivelleerrek

Hydraulische lier

Houtkliever

Borstel

Overtopfrees

Bezoek onze website voor meer informatie: www.avantbenelux.be

Manufacturer:

AVANT TECNO OY

e-mail: sales@avanttecno.com

Officieel erkende invoerder voor AVANT:

Ylötie 1
FI-33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511

www.avanttecno.com

Tiensesteenweg 240
3800 Sint-Truiden - België
T +32 (0)11 68 78 65
F +32 (0)11 68 07 63
info@avantbenelux.be
AVANT heeft het beleid van continue verbetering en behoudt het recht om
aanpassingen te maken zonder dit vooraf aan te kondigen.

www.avantbenelux.be

