Superkompakti
monitoimikone
Hämmästyttävä määrä tehoa ja monipuolisuutta
pienessä paketissa
Laaja työlaitevalikoima ympärivuotiseen käyttöön

1910 mm

700 kg
Avant 200-sarjaan on pakattu hämmästyttävä määrä tehoa ja monipuolisuutta
koneen pieniin ulkomittoihin nähden. 200-sarjan perusrakenne, runko-ohjaus
ja hydrostaattinen neliveto on samanlainen kuin isommissa Avanteissa, vain
kokoluokka on pienempi.
Helppo kulku ohjaamoon, hyvät tilat isommallekin kuljettajalle, loogiset ja
helppokäyttöiset hallintalaitteet ja erinomainen näkyvyys työalueelle tekevät
ajamisesta ja työnteosta miellyttävää ja tehokasta. Työlaitteiden kytkeminen
ja vaihtaminen on erittäin helppoa ja nopeaa Avant-pikakiinnityksen ja
hydrauliikkaletkujen sarjapikaliittimen ansiosta.
Avant 200-sarjan kuormaajaa on helppo käyttää. Sen kompakti koko ja
liikuteltavuus tarjoavat loputtomia mahdollisuuksia pienemmissäkin tiloissa,
kuten puutarhassa tai mökillä. Koska 200-sarjaa on helppo kuljettaa jarrullisella
peräkärryllä, voit siirtää kuormaajan aina sinne missä sitä eniten tarvitset.
200-sarja on varustettu nostopuomilla kuten isommatkin mallit. Sen nostokyky
on noin 350 kg ja nostokorkeus 1,4 m, mikä helpottaa monien pihan ja mökin
nosto- ja siirtotöiden tekemistä ratkaisevasti. 200-sarjan hydrauliikan teho, jopa
42 l/min öljyntuotto työlaitteelle Avant 225:ssä, mahdollistaa työlaitteiden
erittäin monipuolisen käytön: mm. 1,5 m ruohonleikkuri, lumilinko, niittomurskain
ja muut hydraulikäyttöiset työlaitteet toimivat hienosta.
Avant 200-sarja on monipuolisuudessaan enemmän - enemmän kuin mönkijä,
pientraktori tai päältäajettava ruohonleikkuri.

1400 mm

350 kg

15-18 kW /
20-25 hv
bensiini

0 - 10 km/h
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1400 mm

1880 mm

Tekniset tiedot

355 mm
995 - 1025 mm

Malli
Moottori
Toimintatapa
Polttoaine
Moottorin teho

385 mm

1170 mm
1910 mm

AVANT 220

AVANT 225

Kohler CV640

Kohler ECV730 EFI

4-tahti

4-tahti

bensiini

bensiini, elektroninen
polttoaineen ruiskutus

14,9 kW (20 hv)

18,6 kW (25 hv)

Työhydrauliikka
• Etuhydrauliikka (vakio)

30 l/min

42 l/min

• Takahydrauliikka (lisävaruste)

7 l/min

7 l/min

10 km/h

10 km/h

Max ajonopeus
Renkaat

20 x 8.00-10 Nurmi/TR

20 x 8.00-10 Nurmi/TR

Työntövoima

620 daN

640 daN

Kaatokuorma *)

350 kg

350 kg

Nostokorkeus

1400 mm

1400 mm

700 kg

700 kg

Korkeus

1880 mm

1880 mm

Leveys

995 - 1025 mm

995 - 1025 mm

Pituus

1910 mm

1910 mm

Omapaino
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