
Pełna gama narzędzi pozwala na zastosowanie 
ładowarki Avant w każdej pracy w stadninie.

Z MIŁOŚCI DO KONI

www.avantpolska.pl

Krokodyl XL
Nowy, większy krokodyl jest przeznaczony dla 
ładowarek Avanta serii 500, 600 i 700, o trzech 
rożnych szerokościach, aby idealnie dopasować 
je do maszyn.



Równiarka do parkuru
Równiarka do parkuru jest przeznaczona do wyrównywania i rozluźniania powierzchni do jazdy kon-
nej. Równiarka posiada dwa rzędy zębów rozluźniających podłoże, listwę wyrównującą oraz walec, 
który ubija grunt pozostawiając doskonale wyglądające powierzchnie.

Równiarka do parkuru wyposażona jest w:
• dodatkowy lemiesz, który wyrównuje pobocze areny
• walec, który wygładzi powierzchnie parkuru pozostawiając parkur w doskonałym stanie
• duże koło chroniące ściany areny na wypadek zbliżenia się równiarki

•	 nie wymaga 
dodatkowej 
hydrauliki

Widły	do	palet	z	przesuwem
Hydrauliczny przesuw umożliwiający operatorowi do przybliżenia lub oddalenia ładunku od maszyny. 
System umożliwia również przesuwanie wideł na boki: w lewo lub w prawo. Obie te funkcje stero-
wane prosto z kabiny operatora umożliwiają wybranie optymalnego rozłożenia obciążenia transpor-
towanego ładunku. 

Wszystkie operacje mogą być obsługiwane z pozycji operatora. Widły do palet z przesuwem bocznym 
wyposażone są standardowo w składaną kratę oporową, która zabezpiecza wysokie ponadstandar-
dowe ładunki przed niekontrolowanym przemieszczaniem i chroni operatora przed ewentualnymi 
spadającymi przedmiotami.



Łyżka	do	materiałów	lekkich
AVANT produkuje łyżki załadowcze o różnych wymiarach i pojemnościach, przeznaczone do różnego 
rodzaju robót, np. załadunku materiałów lekkich (trocin, nawozu, zrębki), odśnieżania, itp. 
Do odśnieżania dostępne są łyżki załadowcze do szer. 1800 mm.

• Szybkie i łatwe przenoszenie materiałów lekkich.
• Doskonała widoczność przedniej krawędzi łyżki.
• Wysoka tylna ściana zapobiega spadaniu materiału poza łyżkę oraz gwarantuje wysoką pojemność.

Chwytak	do	bali	kwadratowych
Chwytak do bali kwadratowych jest przeznaczo-
ny do przenoszenia opakowanych bali, siana czy 
innych kwadratowych bali bez uszkadzania folio-
wego opakowania czy siatki.

Chwytak	do	bali	okrągłych
Przy użyciu okrągłego chwytaka można podnosić 
i przenosić opakowane bale kiszonki, siana oraz 
inne okrągłe bale nie uszkadzając foliowego 
opakowania czy siatki. Wytrzymała, a zarazem 
lekka konstrukcja pozwala na możliwie najlep-
sze efektywne ładowanie (tabela poniżej).

• Chwytak do bali okrągłych przenosi wszyst-
kie opakowane bale nie uszkadzając opako-
wania.



Żuraw	teleskopowy
Żuraw teleskopowy jest bardzo skutecznym i wszechstronnym narzędziem przeznaczonym do pod-
noszenia ładunków. Bezstopniowe wysuwanie oraz wsuwanie wysięgnika pozwala na podnoszenie w 
miejscach, w których w innym przypadku byłoby to trudne do osiągnięcia. Kompaktowa konstrukcja 
wysięgnika sprawia, że praca jest bezpieczna i łatwa. Żuraw teleskopowy wyposażony jest w obroto-
wy hak podnośnika.

• Doskonały zasięg od przednich kół wynoszący 3m.
• Maksymalna wysokość podnoszenia z seria 700 to 4.75m.

Zaczep	kulowy	z	przodu
Urządzenie pozwala na łatwe manewrowanie przyczepą (również z zamontowaną platformą do pod-
noszenia) oraz przewożenie łodzi itp. na podwórzach i w wąskich przejazdach. Dzięki doskonałej 
widoczności zaczep ułatwia sprzężenie z przyczepą. Wystarczy podjechać kulą pod zaczep przyczepy 
i podnosząc wysięgnik ładowarki zablokować go w sprzęgle.



Wiertnica
Hydrauliczna wiertnica o dużej mocy o różnych średnicach wierteł, tak aby dopasować średnicę 
otworu do różnych zadań, takich jak sadzenie drzew, otwory pod słupki ogrodzeniowe itd. Standar-
dowa jednostka napędowa posiada silnik hydrauliczny oraz bezpośredni napęd na wiertnicę. 

Wiertnica do ciężkich robót jest wyposażona w hydrauliczny napęd dla zwiększenia momentu obroto-
wego, wymaganego szczególnie w trudnych warunkach lub przy użyciu świdrów o większej średnicy.
Umożliwia to wiercenie w twardym gruncie, jak również w piaskowcu. Kombinacja przegubowego 
Avanta i wiertnicy oferuje doskonałą widoczność i minimalne uszkodzenie powierzchni gruntu.

• Szeroka gama napędów wiertniczych z różnymi momentami obrotowymi umożliwia efektywne 
użycie świdrów od 75 mm do 900 mm.

• Średnica świdra zależy od rodzaju wiertnicy.

Kultywator
Kultywator mocowany na przodzie maszyny jest narzędziem, które tworzy zestaw wraz z równiarką 
do parkuru. Polecany na podłoża o dużym zagęszczeniu celem wstępnego rozluźnienia. Posiada dwa 
koła podporowe oraz osiem zębów sprężynowych z gęsiostópkami.
Szerokość kultywatora wynosi 140cm.



Łyżka	do	zbierania	odchodów	końskich
Łyżka w prosty i ekonomiczny sposób zbiera końskie odchody.
Działa dobrze na wielu nawierzchniach (trociny, końskie areny). 
Do bezpośredniego montażu na każdej łyżce Avant.

Szczotka	listwowa
Szczotka listwowa jest ekonomiczną i poręczną szczotką do sprzątania małych obszarów. Szczotka 
ta nie posiada części rotujących – po prostu spycha materiał z przodu. Szczotka listwowa może być 
również wykorzystana przy kładzeniu chodników. Poprzez pchanie piasku wypełniającego szczeliny 
pomiędzy płytami. Wypełni przestrzeń między płytami.

• Ekonomiczna i łatwa szczotka w użyciu
• Brak części rotujących – mniej kurzu podczas zamiatania
• Idealnie nadaje sie do stajni, na farmie, innego zamiatania na małą skalę



AVANT 525 LPG
Zastosowany silnik Kubota 23 KM, 3 cylindra, 
chłodzony wodą silnik LPG jest zamontowany na 
ramie Avant 520, butla gazowa jest usytuowana z 
tyłu w górnej części pokrywy silnika. Mocowanie 
butli gazu jest składane i nie przeszkadza pod-
czas serwisowania maszyny. Ładowarka Avant 
525LPG oprócz standardowego wyposażenia, 
może być wyposażona w szeroką gamę opcji.

IDEALNY
W POMIESZCZENIACH 
ZAMKNIĘTYCH
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AVANT POLSKA
SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
32-088 Przybysławice ul. Widokowa 1
www.avantpolska,pl
e-mail:biuro@avantpolska.pl
* Folder w rozumieniu prawa nie stanowi oferty 
  handlowej, wszelkie informacje mogą się różnić od obowiązujących.
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