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Wielofunkcyjna  maszyna:
• Mocny i solidny silnik benzynowy 20 KM
• Niezwykła moc
• Rama ROPS/FOPS i pas bezpieczeństwa 
   w wersji standardowej 

Jeśli potrzebujesz
jeszcze większej mocy...
• Silnik Kohler 25 KM wyposażony w 

elektryczny wtrysk paliwa 
• Przepływ oleju w hydraulice  

pomocniczej aż  50 l/min
• Moc odpowiednia do pracy z 

odśnieżarką - pługiem wirnikowym
 czy kosiarką 1500 mm itp.



Maszyna o niskiej emisji spalin
• Silnik LPG - niska emisja spalin 
• Niewielki ciężar maszyny - ładowarka
   doskonała do pracy w pomieszczeniach 
• Doskonałe narzędzie do prac
   budowlanych i wyburzeniowych

LPG



Charakterystyka

Więcej 
miejsca dla 
osprzętu

4-suwowy 
silnik 
benzynowy  
o mocy 20 
lub 25 KM  

Większy 
akumulator 
47 Ah

Większy 
zbiornik 
paliwa 14 l

Poprawiona  
stabilność

Aż 50 l/min przepływ oleju 
w hydraulice pomocniczej

Automatyczne 
uwalnianie napędu

Zaczep kulowy 
przyczepy



Łatwy w obsłudze
• System Avant do szybkiego mocowania  

narzędzi  i uniwersalne multi złącza do węży 
hydraulicznych

• Łatwe w obsłudze, dobrze rozmieszczone 
przyciski sterowania

• Bezpieczny i łatwy dostęp do fotela 
operatora

• Wyświetlacz wielu funkcji: wskaźnik 
poziomu paliwa, licznik motogodzin, 
wskaźniki funkcji silnika, zestaw świateł do 
ruchu drogowego

• Avant 225 z silnikiem Kohler 25 KM z 
elektrycznym wtryskiem paliwa. Wtrysk 
benzyny ułatwia rozruch w każdych 
warunkach - nie wymaga ssania

• Kompaktowe wymiary

Przemyślana  ergonomia Avanta
• Więcej miejsca na nogi
• Ulepszona ergonomia
• Multi złącze uniwersalne
• Kabina L dostępna  jako opcja
• Fotel amortyzowany z grzałką dostępny 

jako opcja
• Joystick 6-funkcyjny  dostępny  jako opcja

Avant 225 - więcej mocy
• Nowy silnik Kohler 25 KM z elektrycznym 

wtryskiem paliwa
• Aż 50 l / min przepływ oleju do narzędzi
• Profesjonalny system hydrauliki

Bezpieczeństwo
• Poprawa stabilności: większy rozstaw osi
• Rama bezpieczeństwa ROPS z certyfikatem 

i FOPS z baldachimem
• Pas bezpieczeństwa
• Przednie światła LED w standardzie; 

oświetlenie robocze (2 światła LED z przodu 
i 1 z tyłu) dostępne jako opcja

• Doskonałe, nieograniczone pole widzenia 
do pracy i na narzędzia

Certyfikowana  rama  
ROPS /FOPS z 
baldachimem

Bardziej przestronna 
kabina operatora

Multi złącze uniwersalne 
do przyłączania 
przewodów narzędzi

Doskonała widoczność 
na zamontowane 
narzędzia

System szybkiego 
montażu narzędzi 
AVANT 

Wyświetlacz  wielu 
funkcji



Opcje i załączniki

Kabina L

Tylna hydraulika 
pomocnicza

Zawór anty 
poślizgowy

Dodatkowe 
obciążniki kół

Podgrzewany 
fotel 
amortyzowany z 
podłokietnikami



Dodatkowa wydajność i 
komfort pracy z opcjami
• Zawór anty poślizgowy
• Kabina L
• Podgrzewany fotel amortyzowany z 

podłokietnikami
• Hydraulika pomocnicza wylot z tyłu
• Zestaw świateł roboczych LED: 2 z przodu i 

1 z tyłu
• Zestaw świateł do ruchu drogowego
• Joystick 6-funkcyjny: sterowanie hydrauliką 

narzędzia przyciskami na joysticku
• Pakiet przełącznika sterującego narzędziem: 

sterowanie funkcjami elektrycznymi  
narzędzia  przełącznikami zamontowanymi 
na górze joysticka

• Dodatkowe obciążniki kół
• Osłona kabiny operatora
• Pełna osłona pogodowa
• Opony z kolcami

Najbardziej wszechstronny, 
wysokiej jakości system 
szybkiego mocowania 
narzędzi
• System szybkiego mocowania i multi 

złącze hydrauliki pomocniczej umożliwia 
stosowanie tych samych narzędzi co w 
większych ładowarkach Avant - biorąc po 
uwagę zdolności  mocy i udźwigu w serii 200

• Narzędzia do starej serii 200 mogą być 
również zastosowane przez użycie adaptera 
- przejściówki

• Większy przepływ oleju w hydraulice 
pomocniczej pozwala na bardziej efektywną 
pracę i na stosowanie szerszej gamy narzędzi

• Kompleksowy program narzędzi 
dla:utrzymania zieleni,krajobrazu,zrób 
to sam,budowy,konserwacji 
nieruchomości,prac leśnych,rolnictwa itd.

Zestaw świateł 
roboczych LED: 
2 z przodu i 1 z tyłu

Przełącznik do 
sterowania pakietu 
elektrycznych  
funkcji  narzędzi

Zestaw świateł do 
ruchu drogowego

Joystick 6-funkcyjny



Tylna strona AVANT 220 AVANT 225 AVANT 225 LPG
Silnik Kohler CV640 Kohler ECV730 EFI Kohler PCV740
Typ 4-suwowy 4-suwowy 4-suwowy
Paliwo Benzyna Benzyna LPG (gaz płynny)
Moc silnika 14,9 kW (20 hp) 18,6 kW (25 hp) 17,9 kW (24 hp)
Hydraulika pomocnicza    29 l/min  50 l/min   50 l/min
Maksymalna prędkość jazdy    10 km/h  10 km/h   10 km/h
Koła standardowe 20x8.00-10 trawa/TR 20x8.00-10 trawa/TR 20x8.00-10 trawa/TR
Siła uciągu   620 daN   640 daN  640 daN
Obiążenie wywracające *)   350 kg   350 kg  350 kg 
Wysokość podnoszenia   1400 mm   1400 mm   1400 mm
Waga   700 kg   700 kg  700 kg
Wysokość   1880 mm   1880 mm   1880 mm
Szerokość     995 mm     995 mm     995 mm
Długość   1910 mm   1910 mm   2100 mm

*) Obciążenie zmierzone w odległości 400 mm od płyty szybkiego montażu
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Avant Tecno Oy
Ylotie 1

FI-33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800

sales@avanttecno.com

SERAFIN PUH 
ul. Widokowa 1

32-088 Przybysławice
tel. +48 12 419 45 00

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.© 2015 AVANT Tecno Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone.


