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 AVANT 300 – kompaktowy i silny  Ładowarka sterowana ślizgowo 

Napęd 
•	 Bezpośredni	napęd	przez	4	silniki	hydrauliczne,	po	jednym	na	każde	koło
•		Niezwykle	wysoka	siła	uciągu
•	 Łatwe	manewrowanie	i	przewożenie	ładunków	w	każdych	warunkach	
•	 Przekładnia	jest	bezobsługowa	-		nie	wymaga	naciągania	i	smarowania	

jak	przy	napędach	łańcuchowych

Najlepszy udźwig w swojej klasie 
•	 Doskonała	stabilność	dzięki	większemu	rozstawowi	osi	
•	 Idealny	rozkład	obciążeń	umożliwia	przenoszenie	cięższych	ładunków	
•		Avant	łatwo	przemieszcza	również	większe	gabaryty,	np.	okrągłe	bale	

Łatwy w obsłudze układ sterowania
Zaprojektowany	tak,	aby	sprostać	najwyższym	wymaganiom	operatora:	
•		Przemyślana	ergonomika	
•		Płynne	sterowanie	jazdą

•	 Hydraulika	 pomocnicza	 może	 być	 sterowana	
pedałem	lub	dźwignią	na	panelu	sterowania	

•	 Dwa	 zakresy	 prędkości	 jazdy:	 wybór	 niskiej	 lub	
wysokiej	prędkości	pedałem	

•	 Doskonałe,	nieograniczone	pole	widzenia	z	pozycji	
operatora

Podwójna prędkość 
•	 Zakres	 prędkości	 jazdy	 może	 być	 wybierany	

podczas	jazdy,	bez	zatrzymywania	maszyny	
•	 Sterowanie	pedałem	w	podłodze	pod	lewą	nogą	
•	 Podwojenie	prędkości	poprzez	włączenie	drugiej	

pompy	do	układu	napędowego	

Elementy składowe najwyższej klasy 
Honda	jest	wiodącą	marką	silników	benzynowych,	a	silniki	
wysokoprężne	Kubota	są	na	całym	świecie	dobrze	znane	
ze	 swej	 jakości,	 dlatego	 zastosowano	 je	 w	 ładowarkach	
AVANT.	 Układ	 hydrauliczny	 jest	 zaprojektowany	 do	
profesjonalnego	użytkowania	w	ciężkich	warunkach		-	tak	
jak	w	innych	modelach	AVANT.	



 AVANT 300 – kompaktowy i silny  Ładowarka sterowana ślizgowo 

Uniwersalna
AVANT	 jest	 bezkonkurencyjną	 maszyną	 w	 swojej	 klasie	
do	wykonywania	szeregu	prac	w	gospodarstwie	czy	na		
placu	budowy.	Na	farmie	można	wykonywać	wiele	przede	
wszystkim	 wewnątrz	 budynku	 inwentarskiego.	 Oprócz	
dozowania	paszy	można	przenosić	ściółkę,	czyścić	stół	
paszowy	czy	usuwać	obornik.	

Na	 zewnątrz	 AVANT	 jest	 doskonałym	 narzędziem.	
Może	 wykonywać	 wiele	 zadań	 ograniczonych	 głównie	
wyobraźnią	 operatora.	 Różnych	 zadań	 budowlanych	
i	 obsługowych	 na	 farmie	 lub	 pracować	 w	 ciasnych	
miejscach,	 m.in.	 wykonywanie	 rozbiórek	 wewnątrz	
budynków,	w	których	nie	zmieszczą	się	większe	maszyny.	
Na	wielu	farmach	AVANT	pracuje	dłużej	niż	traktor!	

AVANT 320S+
Jest	najmocniejszym	modelem	AVANT	typu	“skid	steer”.	
Model	 ten	 oferuje	 najlepsze	 przeniesienie	 mocy	 w	
porównaniu	z	innymi	maszynami	tej	klasy.	Przygotowany	jest	
do	podłączenia	wymiennych	przystawek	wymagających	
wysokiego	ciśnienia	oleju	hydraulicznego.	

Wydajna
AVANT	 jest	 bardzo	 szybką	 i	 wydajną	 maszyną	 do	
rozprowadzania	 paszy.	 Dobra	 wydajność	 wynika	 z	
ciągłego	ruchu:	nie	trzeba	poświęcać	czasu	na	ładowanie	
przyczepy	lub	wózka	–	zamiast	tego	można	transportować	
paszę	w	łyżce,	widłach	do	kiszonki	lub	innej	przystawce.	
Za	 pomocą	 AVANTA	 można	 również	 przez	 cały	 rok	
rozprowadzać	 paszę:	 okrągłe	 bale	 kiszonki,	 paszę	 z	
silosu	i	siano	paszowe.
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Dane techniczne          Akcesoria

Rozmiar kół Szer. maszyny 
4.00	-	12”	TR* 790	mm
5.00	-	12”	TR* 850	mm
5.00	-	12”	TR 940	mm

20	x	8.00	-	10	trawa 1010	mm
23	x	8.50	-	12	TR 1020	mm
23	x	8.50	-	12	trawa 1020	mm
23	x	10.50	-	12	TR 1050	mm
23	x	10.50	-	12	trawa 1050	mm

Koła
Model AVANT 313S AVANT 320S AVANT 320S+

Długość	 1680	mm 1950	mm 1950	mm
Szerokość	 Patrz	tabela Patrz	tabela Patrz	tabela
Wysokość	 1200	mm 1250	mm 1250	mm
Masa	własna	 530	kg 720	kg 720	kg
Ogumienie	standardowe 5x10	TR	/	20x8-10	Grass 23	x	8.50	-	12	TR 23	x	8.50	-	12	TR
Napęd	 Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny
Siła	uciągu	 650	kp 770	kp 1000	kp
Prędkość	jazdy	 0	-	4,5	/	0	-	9	km/h 0	-	4,5	/	0	-	9	km/h 0	-	4,5	/	0	-	9	km/h
Hydraulika	pomocnicza 22,5	l/min	175	bar 2x22,5	l/min	200	bar 2x22,5	l/min	220	bar
Udźwig	(hydrauliczny)	 750	kg 850	kg 880	kg
Masa	załadowcza	* 500	kg 700	kg 700	kg
Marka	i	typ	silnika	 Honda	GX390 Kubota	D722 Kubota	D722
Moc	silnika	 10	kW	(13	KM) 14	kW	(20	KM) 14	kW	(20	KM)

Paliwo	 Benzyna	bezołowiowa	 Olej	napędowy Olej	napędowy
*)	z	ciężarkami	przeciwwagi
**)	z	wąskimi	piastami	kół	
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Dane techniczne          Akcesoria
Wysięgnik teleskopowy 
Wszystkie	modele	AVANT	mogą	być	wyposażone	w	hydrauliczny	
wysięgnik	 teleskopowy.	Jego	zastosowanie	zwiększa	zasięg	
o	500	mm	 i	o	350	mm	wysokość	podnoszenia	co	znacznie	
poprawia	zdolności	 ładowania	 i	pobierania	 ładunku,	czyniąc	
ładowarkę	bardziej	wydajną	i	przydatną	niż	można	sądzić.	

Fotel amortyzowany 
Regulowany	 fotel	 operatora	 jest	 wygodniejszy.	 Fotel	 jest	
również	dostępny	z	podłokietnikami.	

Pas bezpieczeństwa 
Inwestycja	 w	 bezpieczeństwo	 użytkownika.	 Dwupunktowe	
pasy	 bezpieczeństwa	 zapewniają	 bezpieczną	 pozycję	 w	
fotelu.	

Chłodnica oleju hydraulicznego 
Chroni	przed	przegrzewaniem	oleju	hydraulicznego	podczas	
ciągłej	 pracy	 głównie	 z	 narzędziami	 aktywnymi	 w	 wysokiej	
temperaturze	powietrza.	

Dodatkowe przeciwwagi 
Powodują,	że	ładowarka	jest	bardziej	stabilna,	np.	gdy	w	łyżce	
znajduje	się	ciężki	ładunek.	Mocowane	na	zderzaku	tylnym.	

Zaczep do przyczepy 
Zaczep	do	przyczepy	jest	standardowym	zaczepem	z	kulą	50	
mm.	Mocowany	jest	na	wsporniku,	który	jest	przykręcony	do	
zderzaka	 tylnego.	Możliwe	 jest	 również	mocowanie	zaczepu	
przyczepy	na	ostatniej	przeciwwadze.	

Rama ROPS 
Wszystkie	modele	AVANT	serii	300	mogą	być	wyposażone	w	
ramę	bezpieczeństwa	ROPS,	która	jest	zgodna	z	normą	ISO	
3471	/	SAE	J1040.	Całkowita	wysokość	maszyny	z	ramą	ROPS	
wynosi	1990	mm. 
Dach bezpieczeństwa FOPS 
Zainstalowany	na	ramie	ROPS	dach	bezpieczeństwa	spełnia	
wymagania	 ISO	 3449	 poz.	 1	 /	 SAE	 J1043	 FOPS.	 Całkowita	
wysokość	maszyny	z	dachem	FOPS	wynosi	2050	mm. 
„Pływający” wysięgnik 
Umożliwia	 swobodne	 spoczywanie	 narzędzia	 przy	 gruncie,	
np.	w	przypadku	stosowania	spychacza	lub	szczotki	do	prac	
porządkowych.	

Regulator wydatku pompy 
Zastosowanie	 zaworu	 regulacyjnego	 umożliwia	 najbardziej	
efektywny	podział	wielkości	przepływu	oleju	hydraulicznego	
dla	potrzeb	sterowania	narzędziami	i	napędu.	Bardzo	przydatna	
opcja,	gdy	wymagany	jest	większy	przepływ	dla	narzędzia,	a	
tylko	 mały	 dla	 napędu	 jazdy	 (np.	 podczas	 pracy	 z	 koparką	
łańcuchową).	Tylko	dla	modelu	320S+. 
Podgrzewanie bloku silnika Diesel’a
Ułatwia	 rozruch	 w	 niskich	 (ujemnych)	 temperaturach	
otoczenia.	

Łańcuchy śnieżne 
Lepsza	siła	pociągowa	podczas	jazdy	po	lodzie	i	śniegu.	



Ta	poruszana	hydraulicznie	miotła	jest	przydatnym	urządzeniem	przy	
zmiataniu	materiałów	do	lub	od	ściany.	Obraca	się	w	obu	kierunkach	i	
może	być	używana	do	różnych	zadań,	zwłaszcza	na	farmie.

Robocza	
szerokość

1000 mm 

Średnica	miotły 1000 mm 

Materiał	miotły Nylon 

Masa 70 kg

Szczotka karuzelowa
Szerokość Masa

800 mm 85 kg 

900 mm 100 kg 

1050 mm 120 kg 

1300 mm 140 kg 

Wytrzymałe	widły	do	kiszonki	wyposażone	w	silny	cylinder	hydrauliczny.	
Mocne	 zęby	 chwytaka	 dobrze	 wnikają	 w	 każdy	 rodzaj	 paszy.	 Dolna	
część	wideł	jest	wymiennai.

Widły do kiszonki „krokodyl”

Widły	 do	 nawozu	 to	 bardzo	 przydatne	 narzędzie,	 przeznaczone	 do	
oddzielania	 i	przenoszenia	nawozu	 i	podobnych	materiałów.	Mocne	
zęby	wnikają	bardzo	dobrze	również	w	zbity	nawóz	i	mogą	przenosić	
duży	ciężar.

Widły do nawozu

Długość	zęba 800 mm 

Szerokość 1000 mm 

Ciężar 60 kg 

Przenośny	 dozownik	 ziarna	 wyposażony	 w	 hydrauliczny	 silnik	 oraz	
200mm	 ślimacznicę,	 umożliwiającą	 dozowanie	 np.	 mąki,	 ziarna	
dokładnie	do	określonego	miejsca.

Dozownik ziarna / paszy  
Pojemność 300 l 

Szerokość 1100 mm 

Masa 90 kg 

Wycinakiem	 kiszonki	 można	 łatwo	 odcinać	 kiszonkę	 z	 silosu	 i	 przenosić	
ją	 bezpośrednio	 do	 bydła.	 Dzięki	 otwartej	 konstrukcji	 odcinacza	 kiszonki,	
widoczność	podczas	rozprowadzania	kiszonki	jest	bardzo	dobra.	Jednorazowo	
odcina	kiszonkę	dla	około	8	zwierząt.	Zęby	są	wykonane	ze	wzmocnionej	stali.	

Wycinak do kiszonki
Szerokość 950 mm 

Masa 175 kg 

Pojemność 200-250 kg 

Lemiesz	 spycharki	 mocowany	 na	 widłach	 do	 kiszonek:	 wystarczy	
najechać	 widłami	 na	 lemiesz	 i	 zablokować	 go	 chwytakiem	 górnym	
wideł.	Przeznaczony	do	czyszczenia	posadzek	w	oborach,	stajniach,	
itp.		Standardowo	wyposażony	w	jeden	lemiesz	boczny.

Spycharka dla wideł do kiszonek
Szerokość	lemiesza	
głównego

1200 mm 

Szerokość	lemiesza	
bocznego

550 mm 

Masa 50 kg 

Szerokość Pojemność Masa

 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
Standardowe	 łyżki	 AVANT	 są	 zaprojektowane	 tak,	 że	 przyspieszają	
pracę	 i	 czynią	 ja	bardziej	wydajną:	operator	może	widzieć	przednią	
krawędź	łyżki	z	fotela	kierowcy

Łyżki standardowe

Szerokość Pojemność Masa

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

AVANT	 	produkuje	 łyżki	do	przenoszenia	 lekkich	materiałów	(trocin,	
nawozu,	wiórów	drewnianych,	obornika),usuwania	śniegu,	itp.

Łyżki do materiałów lekkich

Szerokość Pojemność Masa

1050 mm 150 l  83 kg

1280 mm 370 l 100 kg

Przy	użyciu	tej	łyżki	można	sięgać	dalej	i	wyżej,	niż	wiele	większych	maszyn.	
Konstrukcja	 łyżki	 przy	 jednoczesnym	 zastosowaniu	 teleskopowego	
wysięgnika	umożliwia	wysypianie	ładunku	na	wysokości	2,71	m!

Łyżki do wysokiego załadunku 

Szerokość Pojemność Masa

1100 mm 155 l 152 kg

1280 mm 170 l  175 kg

Wydajna	 łyżka	 wielofunkcyjna	 –	 może	 być	 używana	 jako	 normalna	 łyżka,	 jak	
również	 jako	 lemiesz	spycharki,	wyrównywacz,	zbieracz	kamieni,	 itp.	Przednia	
część	łyżki	jest	otwierana	2	cylindrami	hydraulicznymi	umieszczonymi	z	tyłu	łyżki,	
co	umożliwia	dozowanie,	wyrównywanie	i	zbieranie	kamieni,	pniaków	drzew,	itp.

Łyżki 4 w 1 

Łyżka	 chwytakowa	 jest	 połączeniem	 normalnej	 łyżki	 i	 wideł	 do	
kiszonki	 i	 nadaje	 się	 więc	 do	 wielu	 zadań.	 Może	 być	 używana	 do	
transportowania	 i	 ładowania	gałęzi,	wiórów	drewnianych,	kompostu,	
słomy,	nawozu,	itp.	

Łyżka z uchwytem

Długość 850/1100 mm

Ciężar 90/105 kg 

Widły	do	palet	to	właściwe	narzędzie	do	podnoszenia	i	przemieszczania	
różnych	 rodzajów	 lekkich	 materiałów	 na	 paletach.	 Szerokość	 wideł	
jest	łatwo	regulowana	mechanizmem	szybkomocującym.

Widły do palet 

Szerokość Ciężar

900 mm 80 kg

1050 mm 100 kg

1300 mm 120 kg



Średnice	wiertła 100 - 900 mm 

Maks.	głęb.	wiercenia 1500 mm  

Mocny	ślimak	hydrauliczny	o	wielu	różnych	
średnicach	 świdra;	 	 	 dla	 rozwiercania	
otworów,	sadzenia	drzew,	 itp.	Wymienne	
zęby		(w	opcji	zęby	wolframowe)	i	głowica	
pilotowa	 umożliwiają	 wiercenie	 również	
twardego	 gruntu.	 Dostępne	 opcjonalne	
wały	przedłużające.

Wiertnica do ziemi

Koparka	AVANT	205	jest	bardzo	zwartą	i	zadziwiająco	silną	koparką.	
Mały	ciężar	umożliwia	 transportowanie	na	przyczepie.	Lemiesz	spy-
charki	z	tyłu	ramy	jest	wyposażeniem	standardowym.

Koparka 205 
Głębokość	kopania 2050 mm 

Wysokość	ładowania 2000 mm 

Kąt	obracania		 140 º

Łyżki	 250/400/700 mm 

Masa 280 kg 

Chwytak	bali	mocowany	jest	na	widłach	do	palet	Avant.	Chwytakiem	
bali	 można	 podnosić	 i	 transportować	 pojedyncze	 kłody	 lub	 wiązki	
mniejszego	 drewna.	 Chwytak	 jest	 wyposażony	 w	 mocny	 siłownik	
hydrauliczny,	 może	 on	 więc	 podnosić	 również	 większe	 kamienie,	
gałęzie	i	podobny	materiał.

Chwytak bali

Maks.	długość	kłody	 500 mm 

Masa 60 kg

Łuparka	jest	wyposażona	w	siłownik	hydrauliczny,	który	popycha	kłodę	na	
nóż	rozdzielający.	Wysokość	noża	jest	regulowana,	umożliwiając	rozdzielanie	
na	dwie	 lub	cztery	części.	Łuparka	posiada	automatyczny	powrót,	a	skok	
siłownika	może	być	regulowany	przy	pomocy	wyłącznika	krańcowego.		

Łuparka
Średnica	kłody max. 400 mm 

Długość	kłody	 max. 600 mm 

Wydajność  40 kłód/min 

Masa 150 kg 

Szer.	robocza	 1400 mm

Ciężar 100 kg 

Kąt	 ±30 º

Wys. lemiesza 380 mm

Spycharka z ostrzem

Rozsiewacz piasku

Szczotka obrotowa

Szerokość	robocza 900 mm

Pojemność 200 l

Obsługa hydrauliczna

Masa 170 kg

Szer.	robocza 1050/1300 mm

Średnica	miotły 500 mm

Materiał	miotły Nylon

Masa 130/160 kg 

Koparka	 do	 rowów	 może	 łatwo	 kopać	 wąskie	 rowy	 bez	 niszczenia	
trawników	i	ogrodów	–	ta	koparka	do	rowów	jest	idealna	do	układania	
mniejszych	kabli	lub	rur.	Napęd	planetarny	z	silnikiem	hydraulicznym	
gwarantuje	wydajna	i	bezproblemową	pracę.	Dostępne	są	trzy	różne	
rodzaje		łańcuchów:	łańcuch	do	ziemi	standardowej,	łańcuch	do	ziemi	
zamrożonej	i	łańcuch	do	ciężkiej	pracy	z	zębami	wolframowymi.

Koparka do rowów

Model

AVANT B70

AVANT B110

Młot hydrauliczny

Pojemność 80 l

Obracanie hydrauliczne

Masa 55 kg

Betoniarka	 firmy	 AVANT	 jest	 idealnym	 narzędziem	 w	 sytuacji	 braku	
elektryczności	 przy	 sporządzaniu	 betonu	 oraz	 gdy	 beton	 musi	
być	 przewieziony	 lub	 podniesiony	 do	 miejsca,	 które	 nie	 jest	 łatwo	
dostępne.	 Szybka	 wymiana	 narzędzi	 zamiennych	 firmy	 AVANT	
przyspiesza	pracę	na	każdej	budowie.	

Betoniarka

Głębokość	kopania max 900 mm

Szerokość	rowu 100 - 200 mm

Ładowarka	 AVANT	 z	 hydraulicznym	 młotem	
jest	 niezwykle	 skutecznym	 narzędziem	 we	
wszelkiego	 rodzaju	 robotach	 rozbiórkowych	
nawierzchni.	Dodatkowo	możliwość	usunięcia	
gruzu	 przy	 pomocy	 ładowarki	 AVANT	 z	
łyżką	 załadowczą	 po	 wymianie	 narzędzia	
kompleksowo	 umożliwia	 wykonanie	 robót	 w	
sposób	bardzo	efektywny	

Prosta	i	niedroga,	ale	niewiarygodnie	przydatna	i	skuteczna	przystaw-
ka	do	wyrównywania	nawet	większych	powierzchni.	Przy	pomocy	tego	
narzędzia	 bardzo	 sprawnie	 można	 wyrównywać	 podłoże	 piaskowe	
pod	chodniki	lub	przygotować	równy	teren	pod	trawnik.	

Równiarka

Szerokość 1200/1500 mm

Ciężar 60/70 kg

Przy	użyciu	łyżki	z	dmuchawą	słomy	można	szybko	i	łatwo	rozprowadzać	
przywożoną	słomę	w	stanowiskach	krów.	Wentylator	dmuchawy	wyładowuje	
materiał	na	odległość	do	3	-	4	m,	zależnie	od	prędkości	obrotowej	silnika.	
Łyżka	może	wyrzucać	siekaną	słomę,	trociny,	torf	i	małe	wióry	drzewne.	

Łyżka z dmuchawą słomy
Pojemność 665 l 

Wysokość 1270 mm 

Szerokość 1460 mm 

Masa 200 kg 

Hydrauliczny	rozsiewacz	piasku	o	dużej	efektywności	roboczej.	Mocowanie	z	
przodu	umożliwia	załadunek	z	poziomu	gruntu	w	taki	sam	sposób,	jak	zwykłą	
łyżką.	 Napędzany	 silnikiem	 hydraulicznym	 i	 wyposażony	 w	 oś	 mieszarki,	
która	 chroni	 przed	 zbrylaniem	 się	 piasku.	 Płyty	 w	 wałku	 podającym	 są	
sprężynowe	–	to	oznacza,	że	kamienie	nie	będą	blokować	rozsiewacza.

Wyposażona	w	hydraulicznie	obracany	lemiesz,	spycharka	AVANT	jest	
idealnym	narzędziem	do	szybkiego	rozplantowania	materiału.	Ostrze	
spychacza	jest	wymienne;	standardowy	lemiesz	ma	prosta	krawędź,	
może	być	również	wyposażony	w	krawędź	gumową	lub	piło-kształtną	
dla	skutecznego	skrawania	lodu.

Szczotka	obrotowa	AVANT	jest	wyposażona	w	uchwyt	pływający	i	trzy	
duże	koła	podporowe	do	śledzenia	zarysu	gruntu.	Kąt	zamiatania	może	
być	 ręcznie	 regulowany	 (prosto	 lub	 ±20°)	 Szczotka	 jest	 wykonana	
z	 nylonu	 –	 szczotki	 z	 drutu	 	 stalowego	 lub	 nylonowo/stalowe	 są	
dostępne	jako	opcja.



www.avanttecno.com

Ylotie 1
33470 YLOJARVI

FINLAND
e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT ze względu na ciągłe unowocześnianie produkowanych 
maszyn zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specy-

fikacji objętej niniejszym opracowaniem bez uprzedzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi 
produktami: szeroką gamą modeli AVANT oraz 
wymiennymi narzędziami roboczymi, które 
zamieszczone są na naszej stronie
internetowej:
www.avanttecno.com
Na stronie tej można obejrzeć krótkie filmy, 
przedstawiające maszyny w trakcie pracy.
Zapraszamy również do odwiedzenia stron in-
ternetowych naszych dystrybutorów w Polsce.


