
500-AS SOROZAT

Magyar



A teljesen megújult AVANT 500-as széria     Ergonómia

Az AVANT fejlesztőgárdájának komoly tapasztalata és a 
gyártmányfejlesztésre fektetett kiemelt hangsúly tükröződik 
a teljesen megújult 500-as szériában. A gépek kiváló üzemi 
paraméterei, teljesítményük és felhasználóbarát kialakításuk 
minden követelményt kielégítenek.
A gépkezelők igényeit messzemenően figyelembe véve a 
következő tulajdonságokat fejlesztettük tovább:

• Hatékonyság és manőverező képesség
• Sokoldalúság
• Ergonómia
• Biztonság

2,8 m

1100 kg

20 hv

12 km/h

AVANT 520 AVANT 528

1250 kg

28 hv

2,8 m

10 km/h



A teljesen megújult AVANT 500-as széria     Ergonómia

Kiváló ergonómiai tulajdonságok
Ideális kezelői pozíció
• A vezetőülés előre helyezésével a gépkezelő a lehető legkisebb 

biztonságos távolságba került az adapterhez. Az előre helyezett 
vezetőülés és az alacsony elülső karosszériakialakítás biztosítja 
a kezelő legjobb rálátását a munkaeszközre.

• Kiváló hatékonyság és biztonság.

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

és biztonságát 
• Megnövelt gémkinyúlás és rakodási magasság

Jól átgondolt AVANT ergonómia
• A kezelőtérben bármilyen termetű kezelő elfér
• A gép kezelése egyszerű a jól elhelyezett kezelőszerveknek 

köszönhetően
• Könnyen kormányozható és a hidraulikus rendszer vezérlése is 

egyszerű
• A vezetőülés biztonságos, a be- és kiszállás egyszerű
• A ROPS vizsgás borulókeret a színezett plexitetővel az 

alapfelszereltség része



AVANT – a teleszkópos rakodók  emelőképességével 

AVANT 500  – a teleszkópos rakodók 
minden előnyével
Az AVANT gépek egyedi kialakítása feladja a leckét a 
versenytársaknak, magasabb komfortot, hatékonyabb és jobb 
minőségű munkavégzést biztosítva.

• A teleszkópos rakodógém nagyobb emelési magasságot, illetve 
kinyúlást eredményez

• A rakodógém oldalra helyezésével kiváló kilátást biztosít a gépkezelőnek
• A párhuzamos emelésű gémrendszer pontosabbá és egyszerűbbé 

teszi a tehermozgatást
• Nagyobb biztonság, a túlterhelés ellen védő rendszernek köszönhetően
• A derékcsuklós kialakításnak köszönhetően a szűk terekben is 

egyszerű a teher oldalirányú mozgatása

Osztályonfelüli jellemzők
Pontosan a megfelelő méret
• Elég erős- körbálák és „big bag” zsákok rakodására is alkalmas
• Elég kicsi- a legszűkebb terekben is hatékonyan használható

Magasszintű technológia
• Fokozatmentes hidrosztatikus erőátvitel
• Kisnyomású hidraulikakörrel vezérelt változtatható térfogatáramú 

dugattyús szivattyú- „simulékony” hajtáslánc, a sérülékeny, kopó 
alkatrészek kizárva az erőátviteli rendszerből

Széleskörű opcióválaszték
• Teleszkópos gémszerkezet, ami nagyobb emelési magasságot és 

kinyúlást biztosít
• Párhuzamkövető szintszabályzó rendszer, ami gyorsabbá és 

pontosabbá teszi az anyagmozgatást
• Hidraulikus hátsó emelőszerkezet, gém úszószelep, extra 

munkalámpák, fülke stb.



AVANT – a teleszkópos rakodók  emelőképességével 

Biztonság

Merev derékcsuklós kapcsolat
A merev derékcsuklós kapcsolat nagyon 
fontos az ilyen méretű gépeknél. A 
merev kialakításnak köszönhetően a gép 
borulékonysága jelentősen csökkenthető, 
kizárva a hirtelen erőteljes oldalirányú 
mozgásokat és az egész géptömeget 
ellensúlyként használva stabilizálja a gépvázat. 
Sok AVANT géptulajdonos rendelkezik pozitív 
tapasztalattal e kérdésben.

Biztonsági keret
A ROPS vizsgás biztonsági keret - mely 
szériatartozék, akárcsak a sötétített plexi 
védőtető -  négyszögletes szerkezetű, 
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 gépek stabilitásában mivel a 
teher alapállapotban a lehető legközelebb 
helyezkedik el a géphez és a gémet csak 
szükség esetén kell kitolni.

Terhelésérzékelő rendszer
A terhelésérzékelő rendszer mind a fix 
gémmel, mind a teleszkópos gémmel 
rendelkező gépekhez rendelhető. 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).

Gém szintszabályzó rendszer 

A fixgémes és teleszkópos gémrendszerű 
gépekhez is rendelhető párhuzamos emelésű 
gémrendszer pontosabbá és egyszerűbbé 
teszi a tehermozgatást.



Mezőgazdaság             Ügyes és erős      

Az új AVANT 500-as széria- a 
hatékony “farmergép”

A modern farmgazdaságok egyre sokoldalúbb gépet 
igényelnek, ez a követelmény határozta meg az új 
AVANT 500-as széria fejlesztésének főbb irányait. A 
legfontosabb követelmény a méret: a gép elég kompakt 
kell legyen, hogy hatékony munkavégzésre legyen képes 
a szűk terekben és elférjen a keskeny átjárókban is.  
Mindemellett a gépnek elég erősnek kell lennie az egyre 
nehezebb terhek kezeléséhez.
Az új AVANT  500-as széria gépei teljes mértékben 
megfelelnek ezeknek a követelményeknek. 

Elégedett felhasználók
Az AVANT gépek tulajdonosai között kiemelkedően 
magas az elégedett felhasználók aránya. Európaszerte 
többezer AVANT kisgéppel rendelkező farmer 
legfontosabb segítőtársa az  AVANT minirakodó, rengeteg 
részfeladat elvégzését megkönnyítve. Az AVANT 
kisgépek keményen dolgoznak a farmokon minden nap, 
gyakran több üzemórában, mint az alapgépnek számító 
traktorok.



Mezőgazdaság             Ügyes és erős      

AVANT 500 – as széria, az 
elődöknél is sokoldalúbb

Teljesítményük és sokoldalú felhasználhatóságuk  
alkalmassá teszi a új 500-as szériájú AVANT 
gépeket a farmokon jelentkező feladatok 
többségének hatékony elvégzésére:

• Takarmányozás
• Csomagolt körbálák kezelése a műanyag 
 csomagolóanyag sértése nélkül
• Takarmánytárolók töltése

• “Big Bag” zsákos anyagok kezelése
• Csomagolt műtrágya stb. raklapok  anyagmozgatása

• Kitrágyázás
• Istálló tisztítás, seprés
• Rakodás akár magasított teherautókra/pótkocsikra

• A farm fenntartási munkálatainak teljeskörű 
 elvégzése
• Az építési/karbantartási  feladatok elvégzése



AVANT – a lovászatok ideális gépe         Tereprendezés

A lótenyésztők “mindenes” gépe
Az AVANT fennállása óta szoros kapcsolatban áll a 
lótenyésztőkkel, ami az adapterválasztékban is hűen 
tükröződik. Az új AVANT 500-as széria gépei a lóistállók 
ideális, univerzális kiszolgálói.

• Az AVANT gépek kezelésének elsajátítása gyors és 
egyszerű, a gyakorlatlan, új alkalmazottak is pillanatok 
alatt megtanulhatják kezelését.

• Az AVANT 500-as széria gépei könnyedén kezelik 
a becsomagolt körbálákat a csomagolóanyag 
megsértése nélkül.

• Az AVANT gépek fúróadapaterrel ellátva ideális 
megoldást kínálnak kerítés telepítésre.

• Az AVANT gépek rotációs kapa adapterrel szerelve 
kiválóan alkalmasak az arénák karbantartására.

• Az AVANT gépek kihagyhatatlanok a kitrágyázási 
műveleteknél.

• Téli időszakban az AVANT gépekkel egyszerűvé válik  
a hóeltakarítás, sószórás és minden egyéb fenntartási 
tevékenység.  

• Az AVANT gépekkel nyáron is minden karbantartási 
tevékenység egyszerűen elvégezhető, legyen az 
fűnyírás, szárzúzás stb.



AVANT – a lovászatok ideális gépe         Tereprendezés

AVANT – az ideális 
tereprendező gép 

Az új AVANT 500-as széria gépei a 600-asokhoz 
hasonlóan “igazi” földmunkagépek, mint azt  30 
ország elégedett felhasználói is tanúsíthatják. 
Segítségükkel szintén minden fenntartási feladat 
könnyedén elvégezhető.

Az AVANT számos új munkaeszközt fejlesztett 
ki a tereprendező-földmunkás feladatokhoz. 
Ennek köszönhetően az AVANT jónéhány, 
hasonló feladat ellátására hivatott gépet képes 
helyettesíteni. Az AVANT alapgép a megfelelő 
munkaeszköz kombinációval az anyagmozgatástól 
az ásásig, szintezésig, kapálásig, vagy akár a 
felületsimításig terjedő feladatok elvégzésére is 
kiválóan alkalmas.

Az új AVANT 500-as gépek derékcsuklós 
kialakítása és a kompakt méretei a legsokoldalúbb 
feladatok elvégzésére is alkalmassá teszik 
a gépeket, ráadásul szállításuk, használatuk 
rendkívül egyszerű és költségtakarékos.



AVANT- a sokoldalú fenntartógép    Anyagmozgatás

Egész évben ideális fenntartógép

Az AVANT 500-as széria gépei egész évben 
kiválóan használhatók fenntartási feladatokhoz a 
legszűkebb munkaterületeken is. A rendkívül kiterjedt 
adapterválasztéknak 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 adapterkínálat optimális megoldást kínál a 
kommunális feladatok gépesített, költséghatékony végzéséhez.



AVANT- a sokoldalú fenntartógép    Anyagmozgatás

Hatékony rakodógép

Sok vállalkozás számára az AVANT gépek jelentik az ideális 
terepjáró rakodógépet minden évszakban, függetlenül az 
időjárási körülményektől.
Az új AVANT 500-as széria  gépei 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.

Csináld magad, hobby szegmens

Az új AVANT 500-as sorozat gépei számos házkörüli 
teendő elvégzésére is alkalmasak, legyen az földmunka, 
anyagmozgatás, tereprendezés, seprés, ásás, fűnyírás… 
csak a fantáziája szabhat határt az AVANT gépekkel 
elvégezhető feladatoknak. 



Kerékméret Profil Gép szélesség
27 x 8.50 - 15* traktor 990 mm
23 x 8.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1050 mm

23 x 10.50 - 12 traktor vagy fűgumi 1095 mm
26 x 12.00 - 12* traktor vagy fűgumi 1290 mm

Kerekek

*) A nagyobb kerékmérettel a gép magassága 35 mm-el nő.
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Modell AVANT 520 AVANT 528

Géphossz. 2430 mm 2550 mm

Szélesség (23x10.50-12 gumiabronccsal) 1095 mm 1095 mm

Magasság 1980 mm 1980 mm

Tömeg 1050 + 170 kg 1150 + 170 kg

Standard kerekek 23x10.50-12”fűgumi/TR 23x10.50-12”fűgumi/TR

Erőátvitel hidrosztatikus hidrosztatikus

Vonóerő 700 kp 750 kp

Haladási sebesség max. 12 km/h 10 km/h

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

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

Max. emelési magasság (teleszkópos gémmel) 2790 mm 2790 mm

Max. emelőlépesség (hidraulikus) 1350 kg 1500 kg

Billentőterhelés 800 kg 950 kg

Max. felszakítóerő / 50 cm 1100 kg 1250 kg

Motor gyártó és típus Kubota D722 Kubota D1105

Motor teljesítmény (ISO bruttó) 14 kW (20 hp) 21 kW (28 hp)

Üzemanyag Diesel Diesel

	 Műszaki	adatok	és	opciók



Emelje	gépe	hatékonyságát	és	komfortszintjét	az	opciókkal

Hátsó hidraulika kivezetések     Munkalámpák

Antiszlip szelep

Cab DLXCab L

Teleszkópos gém Párhuzamkövető gém Joystick

FOPS védőtető

Gém úszófunkció  

Pótsúlyok, Utánfutó vonóhorog 

Motorblokk előmelegítő

Hóláncok

Cab LX

Elektrohidraulikus differenciálzár

Felhajtó rámpák, alu

Különleges igénybevételeket 
tűrő burkolatok (528)

Hátsó-oldalsó pótsúlyok, 180 kg (528) 

Akkumulátor töltő

Gémszerkezet

Kabinok

Munka	hatékonyság

Meghajtás

Egyéb	opciók

Billentő adaptercsatoló

KatalizátorHátsó hidraulikus 
emelőrendszer (528)

Küzúti világító/jelzőberendezés     



 Anyagmozgatás

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.

Általános kanalak

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

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

Felső ürítésű (billenthető) kanalak

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. 

4 az 1-ben kanalak

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

Gyűjtőkanál

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

Munkaszélesség 1400/2000 mm

Tömeg 100/165 kg 

Szögelfordulás ±30 º

Tolólap magassága 380/500 mm

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.

Tolólap

Hosszúság 850/1100 mm

Tömeg 90/105 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

Emelési magasság 1800 mm 

Emelőképesség 1500 kg 

Villahossz 1100 mm 

Kerékméret 18 x 7.50 - 8 

Tömeg 300 kg 

Az AVANT targoncaoszloppal rakodógépét targoncává alakíthatja, és 
segítségével nehéz raklapokat (kő, műtrágya), nagy zsákokat és más súlyos 
anyagokat mozgathat. A rakodógép és az adapter segítségével teherautók 
rakodását is elvégezheti. A nagy kerekek segítségével az adapter minden 
talajon használható.

Targoncaoszlop

Vonóerő 1000 kp 

Vonó sebesség 2,3 m/s 

Kötélhossz 30 m 

Tömeg 105 kg 

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

Csörlő

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

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

Szélesség Űrtartalom Tömeg

1100 mm 155 l 152 kg

1280 mm 170 l  175 kg

1400 mm 190 l  190 kg

Űrtartalom 350 l 700 l

Szélesség 950 mm  1390 mm  

Tömeg 120 kg 175 kg

Szélesség Tömeg

900 mm 130 kg

1050 mm 145 kg

1300 mm 165 kg



Lifting hook height 1200 mm

Szélesség 1000 mm

Tömeg 80 kg 

Az eszközzel egyszerűen emelhetők és szállíthatók a „big bag” zsákok. 
Az egyszerű adapter megkönnyíti a műtrágyás és egyéb zsákok kezelését 
és rakatolását. 

„Big bag” szállítóhorog

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

Lófuttató-karám gereblye
Szélesség 1350 mm 

Tömeg 240 kg 

Ez a szilázsadagoló kanál hidraulikusan meghajtott kihordószalaggal ren-
delkezik, amely mind a jobb, mind a bal oldalra adagolja 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 esz-
közzel kb. 10 perc alatt 50 db szarvasmarha számára elegendő takarmány 
osztható ki.

Szilázs kiosztó 
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, min 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 szalma 
kiosztása egy AVANT gép segítségével. A kihordó ventilátor 3-4 m távolságig 
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 

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

Szilázsvágó kanál
Szélesség 950 mm 

Tömeg 175 kg 

Űrtartalom 200-250 kg 

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

Tolólap szilázsvillához
Főél szélessége 1200 mm 

Oldalél szélessége 550 mm 

Tömeg 50 kg 

Szélesség Tömeg 

800 mm 85 kg 

900 mm 100 kg 

1050 mm 120 kg 

1300 mm 140 kg 

Ezt a sokoldalú szerszámot olyan anyagok mozgatásához fejlesztették 
ki, melyeket emelővillával, vagy kanállal nem lehet mozgatni. A villa felső 
része a hidraulikus munkahengernek köszönhetően teljesen felnyitható. 
Ez, a munkahenger által kifejtett nyomóerővel párosulva kivételes 
rakodási tulajdonságokat biztosít.

Szilázsvilla

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

Munkaszélesség 1000 mm 

Kefehenger átmérő 1000 mm 

Kefe anyaga Nylon 

Tömeg 70 kg

Körkefe

A  bálafogó adapter segítségével könnyen mozgathatók a kész bálák, 
anélkül, hogy azok szétbomlanának.

Bálafogó
Tömeg 120 kg 

Max. bála tömeg 900 kg 

Max. befogadó 
szélesség

1470 mm 

Mezőgazdaság



 Építőipar

Az AVANT 220-as és 250-es kotrószereléket nehéz, kis helyen elvégzendő 
munkákhoz ajánljuk. Mindkét típus képes 180°-ban elfordulni. Könnyen fel 
és leszerelhető, a hidraulikus zár segítségével az adapter munka közben 
stabil marad. Az adapter szériatartozékai továbbá a kézi irányítókarok is. 
Hidraulikus fordítású kanál is szerelhető a kotróra.

Kotrószerelék 220/250

Az AVANT 140-es minikotrót 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

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

Fúrószár átmérő 100 - 900 mm 

Max. furatmélység 1500 mm  

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

Térfogat 80 l

hajtómű hidromotor 

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

Gém kinyúlás 1200 mm

Horgok száma 2 db

Tömeg 30 kg 

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

Daruhorog

Ásási mélység 2200/2500 mm 

Rakodó magasság 2100 mm 

Szögelfordulás 180 º

Kanálméret 280/400/700 mm 

Tömeg 350 / 370 kg 

Ásási mélység 1400 mm 

Rakodó magasság 2500 mm 

Kanálméret 250 / 400 mm

Tömeg 80 / 90 kg

Ásási mélység max 900 mm

Árokszélesség 100 - 200 mm

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
Marófej átmérő 250/350 mm

Meghajtó tengely hossza 500 mm

Tömeg 250 kg 

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

Szintezőlap

Szélesség 1200/1500 mm

Tömeg 60/70 kg

Ásási mélység 2100 mm 

Rakodási magasság 2000 mm 

Szögelfordulás 140 º

Kanalak 250/400/700 mm 

Tömeg 190 kg 

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

Kotrószerelék 210

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 erőteljes AVANT rotációs kapa hidromotorral és lánccal van meghajtva. 
A berendezés kiválóan alkalmas kultivációs magágyelőkészítésre. A 
munkamélység 150 mm-ig fokozatmentesen állítható. 

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

Az AVANT szárzúzót olyan helyeken használatos, ahol a fűnyírót 
(a növényzet sűrűsége, összetétele miatt) már nem lehet. Könnyen 
elbánik a magas fűvel, kisebb cserjékkel, ezért útpadkák, árokpartok 
megtisztítására is kiválóan alkalmas. 

Szárzúzó

Rotációs kapa

„Kőtemető” rotációs kapa

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

Vágószélesség 1200 mm

Kések száma 2 db

Vágómagasság 25 - 100 mm

Tömeg 170 kg 

A legnagyobb AVANT fűnyírót kiterjedt felületek nyírására tervezték. A 
fűnyíró robosztus szerkezetű, úszó felfüggesztés és négy támasztókerék 
segíti az előrehaladásban. A levágott füvet a fűnyíró mögé gyűjti.

Fűnyíró 1500

Vágószélesség 1000 mm 1280 mm

Vágómagasság 30 - 100 mm

Vágóele-
mek száma

60 db 60 db 

Tömeg 220 kg 240 kg

Munkaszélesség 1300 mm

Munkamélység max. 150 mm

Tömeg 180 kg

Munkaszélesség 1130 mm

Rögtörő henger szélesség 1320 mm

Munkamélység 0-150 mm

Tömeg 218 kg

Tömeg rászerelt vetőgéppel 300 kg

Vágószélesség 1500 mm

Kések száma 3 db

Vágómagasság 25 - 100 mm

Tömeg 200 kg 

Munkaszélesség 1220/1400 mm

Rögtörő henger szélesség 1350/1500 mm

Munkamélység 0-140 mm

Tömeg 200/230 kg

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

Rönkfogó villa

Max. rönkátmérő 500 mm 

Tömeg 60 kg

A berendezés egy nagyteljesítményű darálógép, aminek segítségével 
gyorsan és egyszerűen ledarálható a hulladékfa, kivágott cserjék stb. A 
hulladékfát kézzel kell az eszközbe helyezni, a kiszóró garat 360°-ban 
állítható.

Aprítékoló berendezés
Szár átmérő max. 100 mm 

Apríték hossza kb. 13 mm 

Tömeg 300 kg 

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
Szélesség 500 mm

Munkamélység kb. 300 mm

Tömeg 50 kg 

A professzionális, „kőtemető” rotációs kapa a pázsitvetés ideális 
magágyelőkészítő gépe. A berendezés egymenetben ledarálja a 
talajrészeket, az esetlegesen előforduló kődarabokat elássa akár 150 mm 
mélyre, és tömörített, vetéshez tökéletesen előkészített talajszerkezetet 
készít. A munkamélység fokozatmentesen állítható a pálcás hengerrel. 
A gépre fűvetőgép is szerelhető, amely a pálcás hengerről kapja a 
meghajtást.

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

Collector capacity 210 l 

Tereprendezés-földmunka



 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 seprűkefe 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 kefe

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

A hóeke a hatékony hóeltakarításra kifejlesztett eszköz. Két, egymástól 
függetlenül állítható rugóval feszített élből áll, a keret úszó felfüggesztése 
miatt kiválóan követi az út felületét. A hóeke mindkét élének helyzete 
egymástól függetlenül állítható.

Hóeke

Munkaszélesség 1350 mm

Ürítőkémény elfordulás 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

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

Hengeres seprűkefe

Munkaszélesség 1050 mm

Térfogat 230 l

Meghajtás Hidraulika motor 

Tömeg 170 kg

Munkaszélesség 1050/1300 mm

Kefehenger átmérő 500 mm

Kefe anyaga Nylon

Tömeg 130/160 kg 

Munkaszélesség 1050/1300 mm

Munkaszélesség
oldalkefével

1350/1600 mm

Gyűjtődoboz térfogata 165/200 l 

Tömeg 230-380 kg 

Munkaszélesség 1050/1300 mm

Kefehenger átmérő 550 mm

Kefe anyaga Nylon

Szögbeállítás Hidraulikus

Tömeg 130/160 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 
el van látva biztonsági kapcsolóval, mely leállítja a gépet, ha a fedele 
kinyílik.

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

Rönkvágó/hasító

Rönkhasító

Rönk átmérő max. 300 mm 

Vágási hossz 200-500 mm 

Fűrészél 13” 

Tömeg 265 kg 

Rönk átmérő max. 400 mm 

Rönk hossz max. 600 mm 

Hasító teljesítmény  40 rönk/perc 

Tömeg 150 kg 

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
Típus Egy- ,vagy két-

tengelyes 

Saját tömeg 100 kg / 130 kg 

Teljes tömeg 500 kg / 800 kg 

Teljes szélesség 1200 mm

Teherbírás 1200 kg 1800 kg 

Szélesség 1125 mm 1350 mm

Hosszúság 1710 mm 2240 mm 

Kerekek mérete 23x8,50-12 26x12-12 

Oldalfal magasság 280 mm 560 mm 

Munkaszélesség max. 1800 mm 2200 mm

Munkaszélesség min. 1600 mm 1830 mm

Tolólap magassága 600 mm

Ekeszög ±35 º 

Tömeg 240 kg 265 kg



Modern gyártástechnológia

Az AVANT gépek gyártásánál a legmodernebb 
berendezéseket és technológiákat használják, 
megtámogatva a szériagyártásban szerzett  
tapasztalatokkal. Az általános minőségellenőrzés és a 
szállítás előtt minden gépen elvégzett átfogó tesztsorozat 
az AVANT minőségbiztosítási rendszerének fontos 
része.

Pótalkatrészek

A gyors és megbízható pótalkatrész-ellátás nagyon fontos 
mind a gép tulajdonosának, mind a gépkezelőnek. Ezért 
az AVANT kereskedők olyan alkatrészellátó rendszert 
dolgoztak ki, melynek segítségével a gyártó a raktárából 
szinte bármely alkatrészt egy nap leforgása alatt le tud 
szállítani.

Értékállóság

Az AVANT gépek értéktartóak. Az erőteljes, egyszerű 
szerkezet, a modern és megbízható technika, az 
egész világból különböző munkakörülmények között 
begyűjtött tapasztalatok, a széleskörű szervízhálózat 
és az alkatrészellátó-rendszer teszi az AVANT gépeket 
biztonságos választássá.
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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 beje-

lentés 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 gépein-
ket munka közben. AVANT viszonteladójának 
honlapján is találhat információt A gyár címe:


