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Utforming
 
Konstruksjonen av det unike rammestyrte 
chassiet gjør AVANT til en suveren Maskin 
i sin klasse. Maskinene er veldig stabile og 
enkle å kjøre og svinger lett uten å ødelegge 
ømfintlige overflater som gressplener, 
belegningssteinarealer m.m. Dette gjør 
AVANT til en eminent allround maskin og 
er anvendelig til nesten enhver jobb. Dette 
underbygges av maskinens øvrige funksjoner. 
AVANT har som formål å forbedre førerens 
komfort, arbeidseffektivitet og arbeidets kvalitet:
 
• Telescopisk løftebom gir større løftehøyde og 

lengre rekkevidde - Begge er like viktige.
• Modere bomkonstruksjon med bommen 

sidemontert garanterer et fremragende uhindret 
utsyn – det er ikke nødvendig å lene seg ut fra 
førerførerplass for å se arbeidsredskapen.

• Parallellføring gjør lasting enklere og mere presist.
• Forbedret sikkerhet takket være lastesensor 

system. Konstruksjonen av rammestyring fører 
også til fører til presise sideveis bevegelser 
med lass i små og trange situasjoner.

• Avant hurtigskiftesystem tillater enkel, 
sikker og hurtig skifte av forskjellige 
arbeidsredskaper.

Egenskaper i toppklasse
 
Kompakt, sterk og allsidig
• Stor løftekapasitet og trekkraft
• Kompakt nok til arbeider på små områder
• Stort utvalg av modeller tilpasset mange 

kundegrupper
• Over 100 forskjellige arbeidsredskaper tilgjengelig - 

nesten til enhver jobb. 
 
Avansert  teknologi
• Trinnløs hydrostatisk transmisjon
• Hydraulisk pilotstyrt kjørepedal, lett å kjøre, 

ingen slitedeler i kjørebetjening
• Enkel service og vedlikehold
 
Stort utvalg av ekstrautstyr
• AVANT minilastere har som standard en 

stor utstyrspakke og med stort utvalg av 
ekstrautstyr, som blandt annet tre forskjellige 
hyttevarianter, flytestilling, ekstra hydraulikkuttak 
og mye mere, kan AVANT lett skreddersys til å møte 
enhver utfordring. 

Rammestyrt kompaktlaster med teleskopisk løftearm



 Avant fører hele
 tiden i førersetet

Best ergonomi

Beste førerplassering
• Med førersetet plassert på den fremre maskindelen sitter føreren 

så nært opptil arbeidsredskapen som mulig rent sikkerhetsmessig, 
hvilket gir et perfekt overblikk over arbeidsoppgavene som utføres.

• Dette garanterer en fremragende effektivitet, pressisjon og sikkerhet.

Bommkonstruksjon med bommen sidemontert
• Sikrer perfekt utsyn og oversikt over 

arbeidredskapen
• Bedre pressisjon,  arbeidseffektivitet og sikkerhet
• Det er maskinen som rekker ut – ikke føreren

Ergonomi i toppklasse
• Rommelig førerplass selv for store 

personer
• Enkel hånterbart og velplasserte 

kontrollbetjeninger
• Sikker og lett adkomst til førerplass
• Sertifisert ROPS/FOPS sikkerhetsbøyle 

med farget plexiglass tak som standard

Multi connector hurtigkobling for 

hydrauliske redskaper 
• Alle hydraulikkslanger sammenkobles 

med et håndgrep
• Utligner trykket automatisk og er alltid  

enkle å sammenkoble
• Ingen oljespill under til og frakobling
• Det er umulig å montere Faster Multi 

connector koblingen feil.



Fast leddforbindelse
Den faste leddforbindelsen, som ikke svinger 
ut til siden, er en meget viktig faktor på 
maskiner av denne størrelsen. Takket være 
konstruksjonen, hvor det bakerste chassiet 
hele tiden er motvekt mot det fremmre 
chassiet, forhindrer sidebevegelser i det 
fremre chassiet, som kunne ha destabilisert 
maskinen. Nåværende AVANT kunder nyter 
godt av denne gode stabiliteten som man 
oppnår med denne konstruksjonen.

Sikkerhetsbøyle
Som standard er ROPS sikkerhetsbøyle med 
tonet FOPS sikkerhetstak i pleksiglass med 
fire lags struktur er montert på alle AVANT 
kompaktlastere som ikke er utstyrt med 
førerhytter, og sikrer derved beskyttelse 
av føreren mot fallende gjenstander. ROPS 
bøylen og det medfølgende FOPS taket er 
testet og sertefisert i henhold til ISO 3471 
(ROPB) og ISO 3449 (FOPS) standarder. 

Teleskopisk løftebom 

Den teleskopiske løftebommen gir fordeler 
av å kunne rekke langt ut når maskinen er i 
bruk og fordelen av full stabilitet når bommen 
er trykket helt sammen da lasten kommer 
tettere inn til maskinen under transport.

Parallelføring
Parallelføringen gjør lastarbeide raskere 
og mere pressist. Det selvnivilerende 
parallellføringssystemet holder lasset i 
rett possisjon uansett høydenivået på 
lasterbommen.

Belastningsføler
Som standard på AVANT 600-700 serie 
maskiner er det montert belastningsføler 
som gir et hørbart varselsignal hvis 
bakhjulene løftes opp fra underlaget. Dette 
advarselsignalet gir føreren tid til å reagere 
innen maskinen blir ustabil.

Sikkerhet 



AVANT kabin L 

AVANT kabin L er et glimrende og 
økonomisk valg, hvis føreren vil ha 
beskyttelse mot regn vind og snø. 
L kabinen øker førerens comfort og 
arbeidsbetingelser vesentlig.

Kabinen monteres på standard 
ROPS/FOPS bøyle, noe som gir 
at sikkerheten er ivaretatt. L 
kabinen består av frontrute, vindu 
på høyre side pluss bakvegg med 
rute. Til frontruten følger det med 
vindusvisker m/spyler. 

AVANT kabin LX 

AVANT kabin LX har en selvstendig 
ROPS/FOPS struktur. LX kabinen 
har mulighet for varmeapparat. LX 
kabinen har de same funksjoner 
som L kabinen, men i tillegg har 
den montert dør på venstre side. 
Med varmeapparat forbedrer dette 
ytterligere førerens komfort ved 
dårlig vær. I varmt vær kan døren 
og vinduene enkelt demonteres 
hvis ønskelig. 

Alle vinduer, frontrute samt dør i 
LX og DLX kabinen er produsert I 
herdet glass.

Ekstrautstyr som kjørelys, 
rortorlampe, blinklys og 
reflektorsett kan enkelt monteres 
på både L og LX kabinene.

Avant kompaktlastere har som 
standart CE godkjent ROPS 
beskyttelsesbøyle og FOPS farvet 
plexiglass tak. I tillegg er det mulig å 
montere tre forskjellige alternativer 
av førerhytter:

Mulighet for 3 forskjellige førerkabiner



AVANT kabin DLX

Utgangspunktet for konstruksjonen av den nye 
DLX kabinen til 500-700 serienes kompaktlastere 
var ytterligere å forbedre ergonomien og førerens 
arbeidsforhold. DLX kabinen er konstruert for å gi 
best mulige arbeidsforhold med tanke på helse miljø 
og sikkerhet under vanskelige arbeidsforhold i tøffe 
arbeidsmiljø, fra sol til regn, og fra varme til kulde. 
Nyheten viser seg i form av større plass i kabinen, større 
vindusflater og reduseret støynivå. Det er også mulighet 
for aircondition og luftdempet sete til de nye kabinene på 
635 til 760i maskinene – et par tilleggskomponenter som 
har vært etterspurt.

Selv om sikkerhet, effektivitet, multifunksjonalitet og 
gode arbeidsbetingelser er hovedformålene i AVANT sin 
utforming, har vi også lagt høy vekt på utseende av den 
nye DLX kabinen. DLX kabinen representerer moderne 
maskindesign på sitt beste.  



Anleggsgarnervirksomhet

AVANT –den ideelle maskinen 
for anleggsgartnere 

AVANT kan uten problemer klare arbeidsoppgaver 
relatert til anleggsgartnervirksomhet. AVANT 
kompaktlastere brukes i anleggsbransjen i over 
30 land rundt omkring i verden. Avant har 
utviklet et bredt sortiment av redskaper som 
godt egner seg til de forskjellige  arbeidsoppgaver 
innen anleggsgartnervirksomhet. Det store 
redskapssortimentet som er tilpasset AVANT kan 
AVANT utføre arbeidsoppgaver for mange forskjellige 
spesialmaskiner. Fra flytning av masser, lessing og 
lossing, grave, avrette, kultivere og steinlegging – og 
en rekke vedlikeholdsarbeide som gressklipping og 
soping. 
AVANT maskinenes kompakte konstruksjon gjør 
maskinen anvendbar på de fleste arbeidsplasser. Den er 
i tillegg lett å frakte på tilhenger mellom arbeidsstedene. 
Alt dette sparer tid og penger – prosjekter blir fulført 
raskere, med bedre kvalitet og bedre økonomi.

Passer godt Passer Passer ikke

400 series 500 series 600 series 700 series



Vedlikehold av eiendom - året rundt

AVANT er en effektiv maskin for eiendomsvedlikehold, også 
på begrensede arealer. På grunn av det store utvalget av 
kvalitetsredskaper kan AVANT utføre vedlikeholdsarbeider 
hele året. Om vinteren kan snøen fjernes enkelt med 
skjær, snøplog, kost, snøfres eller snøskuff. Sandstrøing kan 
utføres med hydraulisk drevet sprederskuffe i front, eller 
etterslepende sandspreder på hjul.

Den romslige hytten, som er ekstrautstyr og med et 
effektivt varmeapparat sikres en behagelig arbeidssituasjon. 
Varianter av feiemaskiner – også med oppsamler, sidekost 
og vannspylesystem samt høytrykksvasker er perfekte 
redskaper til rengjøring av fortau, bygårder og gågater.

Dette store utvalget av redskaper dekker også andre 
vedlikeholdelsesoppgaver i for eksempel parker, haver, 
kirkegårder og andre grøntarealer 

Vedlikehold av eiendom

Passer godt Passer Passer ikke

400 series 500 series 600 series 700 series



Landbruk

Riktig størrelse 

AVANT er det rette valg av maskin til arbeidsoppgaver 
i landbruket som krever en kompaktmaskin med liten 
svingradius. AVANT er løsningen på håndtering av 
silo, gjødselmåking, talle, rengjøring og mange andre 
arbeidsoppgaver på gården. 
AVANT 400 serie kan enkelt løfte, flytte og stable 
forskellige varianter av høyballer. De større AVANT 
maskinene er beregnet på tyngre rundballer. 

En kompaktlaster er den mest økonomiske måten å 
mekanisere mange av arbeidsoppgavene på gården. 
Som for eksempel utforing av silo, gjødselmåking og 
rengjøring. Maskinen er også en perfekt hjelp ved bygg 
og anleggsarbeider på gården, og en hurtig og effektiv 
maskin til hage- og eiendomsvedlikehold. 

AVANT sitt brede utvalg av kompaktlastere og over 100 
forskjellige redskapsvalg garanterer, at alle kan finne en 
perfekt AVANT og de mest effektive redskapene til 
arbeidsoppgaven. 

Passer godt Passer Passer ikke

400 series 500 series 600 series 700 series



Hestestall

Alt  mulig maskinen i stallen

AVANT er et perfekt alternative til en allround maskin 
i hestestallen. 

AVANT er det riktige valget hvis det kreves en 
økonomisk og allikevel kraftig maskin, som er sterk 
nok til å hantere tunge løft som f.eks. høyballer. På 
grunn av den kompakte konstruksjonen kan AVANT 
arbeide på veldig trange flater. 

Med AVANT kan du utføre stallarbeidet hurtigere 
og enklere. Du kan holde ridebanen perfekt, 
omgivelsene rene og stell av grøntområdene. Om 
vinteren kan snørydding gjøres hurtigt og effektivt 
med  en AVANT.

En ren og velholdt ridebane og hestestall vil uten tvil 
tiltrekke seg kundenes oppmerksomhet.

Passer godt Passer Passer ikke

400 series 500 series 600 series 700 series



Gjør Det Selv

Gjør Det Selv

Avant er en fremragende maskin som kan kan brukes 
til mange forskjellige «gjør det selv» oppgaver, som 
flytting av jordhauger, jordbearbeiding, utgraving, 
sopearbeider, klipping av plen eller veikanter. Det er 
kun hver enkelt sin fantasi som setter begrensninger 
for hva en AVANT kompaktlaster kan brukes til.

Effektiv material hantering

For mange firmaer er AVANT en ideel helårs 
lessemaskin til utendørs material hantering. AVANT 
har en fremragende lesse og hanteringskapasitet 
på grunn av teleskopiske løftebom og 
paralellføring. AVANT maskinen kan også brukes 
til vedlikeholdsarbeide på eiendommer, for til for 
eksempel til feiearbeider og snørydding.

Passer godt Passer Passer ikke

400 series 500 series 600 series 700 series



Bygg-anlegg og renovering

Allsidige maskin på 
byggeplassen

AVANT er en ypperlig allsidig maskin på byggeplassen. 
Den kompakte firehjulstrekkmaskinen er utmerket i 
vanskelig terreng og kan enkelt betjene og transportere 
løse masser, trevirke, pallevarer og storsekker på 
områder hvor andre konvensjonelle maskinen blir for 
store for. AVANT maskinens mobilitet og egenskaper 
gjør at maskinene kan utføre arbeidsoppgaver 
rasjonelt og raskt, som igjen sparer oppdragsgiver 
for unødvendig høye økonomiske kostnader i form 
av tid og penger. AVANT maskinens lave egenvekt 
gjør transport på biltilhenger mellom forskjellige 
arbeidssteder enkelt.

Materialhandtering med AVANT, når det benyttes 
AVANT redskaper som pigghammer, snøskjær, 
graveaggregat, betongblander eller feiemaskiner blir 
AVANT en redskapsbærer som kan redusere behovet 
for mange spesialmaskiner på arbeidsstedet.

Passer godt Passer Passer ikke

400 series 500 series 600 series 700 series



Hjuldimensjon Profile Maskinbredde

5 x 10  traktor 990 mm

23 x 8.50 - 12  traktor eller gress 1050 mm

23 x 10.50 - 12  traktor eller gress 1095 mm

Modell AVANT 419 AVANT 420

Lengde 2305 mm 2195 mm

Bredde se tabell se tabell

Høyde 1980 mm 1980 mm

Vekt 980 kg 1030 kg

Standard hjul 23x8.50-12”grass/TR 23x8.50-12”grass/TR

Transmisjon, fremdrift hydrostatisk hydrostatisk

Trekkraft 700 kp 700 kp

Kjørehastighet maks. 10 km/h 12 km/h

Oljemengde i hydraulikkuttak 31 l/min 185 bar 31 l/min 185 bar

Svingradius, innvendig/utvendig* 880 / 1970 mm 880 / 1970 mm

Maks. løftehøyde
(with telescopic boom)

2750 mm 2750 mm

Maks løftekapasitet (hydr.) 690 kg 690 kg

Tipplast** 500 kg 550 kg

Motorprodusent og type Kohler CV640 Kubota D722

Motoreffekt (ISO brutto) 14 kW (20 hk) 14 kW (20 hk)

Drivstoff  Bensin Diesel

*) Svingradius med største hjul 23x10.5-12

**)  Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapets 
egenvekt på 70 kg.

2195 - 2305 mm
710 - 820 mm 1100 mm 385 mm

27
50

 m
m

22
65

 m
m

19
80

 m
m

20
0 

m
m

60
0 

m
m

990 -1095 mm

19
80

 m
m

400 serien

Bredde

Lav egenvekt, enkel og økonomisk   
• Perfekt for plenklipping, hestestaller, gårdsarbeide og lettere 

profesjonelt bruk 
• Lav egenvekt gjør maskinen egnet på overflater med begrenset 

vektbelastning og også enkel å transportere på biltilhenger 
• Allsidig maskin for alle årstider 



Bredde

*) Større hjul øker total maskinhøyde med 20-35 mm

Høyde

Modell AVANT 520 AVANT 528 AVANT 525 LPG

Lengde 2430 mm 2550 mm 2430 mm

Bredde se tabell se tabell se tabell

Høyde 1985 mm 1985 mm 1985 mm

Vekt 1150 + 170 kg 1250 + 170 kg 1150 + 170 kg

Standard hjul 23x10.50-12”grass/TR 23x10.50-12”grass/TR 23x10.50-12”grass/TR

Transmisjon, fremdrift hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

Trekkraft 990 kp 1040 kp 900 kp

Kjørehastighet maks. 12 km/h 12 km/h 10 km/h

Oljemengde i hydraulikkuttak 31 l/min 185 bar 36 l/min 200 bar 36 l/min 185 bar

Svingradius, innvendig/utvendig 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm

Maks. løftehøyde 2790 mm 2790 mm 2790 mm

Maks løftekapasitet (hydr.) 1350 kg 1500 kg 1350 kg

Tipplast* 800 kg 950 kg 800 kg

Maks. brytekraft / 50 cm 1100 kg 1250 kg 1100 kg

Motorprodusent og type Kubota D722 Kubota D1105 Kubota DF752

Motoreffekt (ISO brutto) 14 kW (20 hk) 19 kW (26 hk) 16 kW (23 hk)

Drivstoff Diesel Diesel
LPG

(liquefied petroleum gas)
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Hjuldimensjon L kabin LX kabin DLX kabin  

23” hjul 2020 mm 2010 mm 2030 mm

26” hjul & 
320/60-12

2035 mm 2025 mm 2045 mm 

27” hjul 2048 mm 2038 mm 2058 mm 

Uslålig power-to-money forhold 
• Enkel effektiv hydraulikk gir god kraft og lave driftskostnader 
• Sterkere løftekraft og trekkraft enn 400 serien  
• Romsligere førerplass enn 400 serien  
• Avant 525LPG med ekstra lave utslipp (kun CO2, ingen finpartikler), 

også for innendørsbruk

500 serien

*) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapsets 
egenvekt på 70 kg.

Hjuldimensjon Profile Maskinbredde

27 x 8.50 - 15*  traktor 1030 mm

23 x 8.50 - 12  traktor eller gress 1090 mm

23 x 10.50 - 12  traktor eller gress 1140 mm

26 x 12.00 - 12*  traktor eller gress 1290 mm

320/60-12 HD* HD traktor 1290 mm



Modell AVANT 630 AVANT 635 AVANT 640

Lengde 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Bredde se tabell se tabell se tabell

Høyde 2035 mm 2035 mm 2035 mm

Vekt 1330 + 170 kg 1360 + 170 kg 1420 + 170 kg

Standard hjul 26x12.00-12” grass/TR 26x12.00-12” grass/TR 26x12.00-12” grass/TR

Transmisjon, fremdrift hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

Trekkraft 1200 kp 1200 kp 1400 kp

Kjørehastighet maks. 14 km/h 14 km/h 11/22 km/h (2 speed)

Oljemengde i hydraulikkuttak 44 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar

Svingradius, innvendig/utvendig 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm

Maks. løftehøyde 2835 mm 2835 mm 2835 mm

Maks løftekapasitet (hydr.) 1800 kg 1800 kg 1800 kg

Tipplast* 1000 kg 1000 kg 1000 kg

Maks. brytekraft / 50 cm 1250 kg 1250 kg 1250 kg

Motorprodusent og type Kubota D 1105 Kubota V1505 Kubota V1505

Motoreffekt (ISO brutto) 19 kW (26 hk) 28 kW (37,5 hk) 28 kW (37,5 hk)

Drivstoff diesel diesel diesel

*) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapsets egenvekt på 70 kg.
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Bredde

Høyde 
Hjuldi-

mensjon
23x10.50-12

26x12.00-12 
320/60-12

27x8.50-15

L kabin 2020 mm 2035 mm 2048 mm

LX kabin 2010 mm 2025 mm 2038 mm

DLX kabin  2030 mm 2045 mm 2058 mm

DLX with 
A/C on the 

roof
2166 mm 2181 mm 2194 mm

Perfekt kombinasjon av kraft og manøvrerbarhet 

• Høy arbeidshydraulikkapasitet kan drive alle Avant redskaper  
• Hanterer last opp til 1.000kg 
• Kjørehastighet opp til 22 km/h (Avant 640) 
• Kompakt nok til arbeider på trange arealer

600 serien

Hjuldimensjon Profile Maskinbredde

  27 x 8.50 - 15* traktor 1030 mm

23 x 8.50 - 12  traktor eller gress 1080 mm

23 x 10.50 - 12  traktor eller gress 1130 mm

26 x 12.00 - 12  traktor eller gress 1290 mm

320/60 - 12 HD traktor 1290 mm
*) Større hjul øker total maskinhøyde med 13 mm
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Modell AVANT 745 AVANT 750 AVANT 760i

Lengde 3060 mm 3060 mm 3060 mm

Bredde se tabell se tabell se tabell

Høyde 2060 mm 2100 mm 2110 mm

Vekt 1850 kg 1910 kg 2100 kg

Standard hjul 320/60-12HD TR or 
26x12.00-12 grass

320-55/15 TR/grass 400/50-15 TR

Transmisjon, fremdrift hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

Oljemengde i hydraulikkuttak 70 l/min 70 l/min 80 l/min

Svingradius, innvendig/utvendig 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm

Maks. løftehøyde 3080 mm 3080 mm 3100 mm

Maks løftekapasitet (hydr.) 2100 kg 2100 kg 2100 kg

Tipplast* 1400 kg 1400 kg 1400 kg

Maks. brytekraft / 50 cm 1700 kg 1700 kg 1700 kg

Motorprodusent og type Kubota V2403 Kubota V2403 Kohler KDI

Motoreffekt (ISO brutto) 36 kW (49 hk) 36 kW (49 hk) 42 kW (57 hk)

Maximum torque 156 Nm @ 1600 rpm 156 Nm @ 1600 rpm 225 Nm @ 1500 rpm

Drivstoff diesel diesel diesel

Kjørehastighet og trekkraft 

Bredde

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

LX kabin 2078 mm 2112 mm 2132 mm

DLX kabin  2105 mm 2139 mm 2169 mm

DLX Cab with AC on the roof 2241 mm 2275 mm 2305 mm

Kraft, komfort og allsidighet for de proffesjonelle 
• Driver alle Avant redskaper med høy arbeidshydraulikkapasitet
• Avants sterkeste løftekapasitet – løfter og hanterer tungt pallegods
• Kjørehastiughet opp til 30 km/h (Avant 760i) 
• Avant 760i med turboladet common rail dieselmotor tilfredstiller 

Tier 4 og Stage IIIB utslippskrav uten å benytte partikkelfilter eller 
rensemidler som AdBlue/urea 

700 serien

Tier 4
Final

*) Tipplast beregnes 400 mm ut fra redskapsfeste, inkludert redskapsets egenvekt på 70 kg.

Model
320/60-12 and 
26x12.00-12

320/55-15 400/50-15

AVANT 
745

Kjørehastighet 15 km/h 16 km/h -

Trekkraft 1330 kp 1240 kp -

AVANT 
750

Kjørehastighet 22 km/h 24 km/h 26 km/h

Trekkraft 1880 kp 1750 kp 1600 kp

AVANT 
760i

Kjørehastighet 26 km/h 27 km/h 30 km/h

Trekkraft 1880 kp 1750 kp 1600 kp

Hjuldimensjon Profile
Maskinbredde

745 750/760i

27 x 8.50 - 15 traktor 1030 mm 1080 mm

26 x 12.00 - 12  traktor eller gress 1295 mm 1350 mm

320/60-12 HD traktor 1295 mm 1350 mm

320/55-15  traktor eller gress 1305 mm 1360 mm

400/50-15  traktor eller gress - 1450 mm

31x15.50-15 gress - 1420 mm



Forbedre arbeidsmiljø og økonomi med riktig valg av ekstrautstyrr
Ekstrautstyr

Selvnivellerende lastebom

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

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

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

Hydraulisk HK-feste

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

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

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

Avlastningsventil

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

(boom suspension)

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

Joystick-spak 
6- or 8-functions

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

Bryterstyring for redskaper

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Vekter på siden bak 180 kg

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Vekter på siden bak 80 kg

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

Ekstra vekter, hengerkobling 

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

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

Attachment mounting plate
in the rear

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

Hydraulic rear lift

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

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

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

Katalysator

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

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

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



DLX kabin ekstrautstyr

Den beste maskin-komponentkombinasjonen 
kan kun oppnås når en god basismaskin 
er utstyrt med spesialtilpassede originale 
tilleggskomponenter. 

Kontakt din lokale Avant 
forhandler for mere informasjon 
om tilleggskomponenter og se 
komplett redskapskatalog på
 www.avanttecno.com

Det mest omfattende sortiment 
av høykvalitets redskaper 

Kabin

Kjørelys

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

Arbeidslys
(LED lights) 

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

Suspension seat with
arm rests & heater 

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

Kjettinger

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

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

Værdeksel

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

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

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

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

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

Air conditioning

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

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

Kraftige hjul

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

Kabin L

Standard utstyr    Ekstrautstyr Ikke tilgjengelig

HD polycarbonate covers

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



www.felleskjopet.no

Avant Tecno Oy
Ylotie 1

33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel.    +358 3 347 8800
Fax    +358 3 348 5511
sales@avanttecno.com

Gjør deg kjent med det brede AVANT kompaktlaster 
og redskapssortimentet på: 

www.avanttecno.com
På denne siden kan du også laste ned videoklipp av 

maskinene i arbeidssituasjoner.

AVANT hare en policy om kontinuerlig forbedring, og forbeholder seg derfor retten til endre spesifikasjoner uten varsel. © 2015 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.


