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Inhoudstabel

Deze catalogus bevat bijna alle AVANT toebehoren die momenteel beschikbaar zijn van 
AVANT Tecno Oy.

AVANT voert een beleid van continue innovatie en weerhoudt zich het recht om de 
specificaties zonder voorafgaande kennisgave te veranderen. 

Het is mogelijk dat niet alle toebehoren in deze catalogus beschikbaar zijn in uw land. 
Raadpleeg uw lokale dealer of contacteer de importeur - Toratrack nv/AVANT Benelux 
(info@avantbenelux.be - www.avantbenelux.be)

Voor het bedienen van sommige toebehoren kan het noodzakelijk zijn dat uw AVANT 
kniklader van bepaalde opties moet voorzien zijn.  Raadpleeg uw lokale dealer of 
contacteer de importeur - Toratrack nv/AVANT Benelux (info@avantbenelux.be - www.
avantbenelux.be)

De compatibiliteitstabellen in deze catalogus zijn indicatief. Niet alle toebehoren werken 
op alle AVANT knikladers. Contacteer uw lokale dealer of contacteer de importeur - 
Toratrack nv/AVANT Benelux (info@avantbenelux.be - www.avantbenelux.be)

De AVANT 200 serie is voorzien van een ander type snelkoppelplaat. Toebehoren voor 
de 200 serie zullen bijgevolg niet passen op de 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie, en 
omgekeerd.
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Grondbak

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

 890 mm 180 l 57 kg A21044

1050 mm 210 l  65 kg A1315

1100 mm 215 l  68 kg A21312

1280 mm 260 l 75 kg A21043

1400 mm 285 l 90 kg A21168

1650 mm 345 l 100 kg A34341

De grondbakken zijn zo ontworpen dat de bestuurder het mes 
van de bak kan zien vanuit de bestuurszetel. De bakken hebben 
een rooster bovenaan om de bestuurder tegen vallende stenen 
te beschermen. Deze grondbakken kunnen voorzien worden van 
tanden. 

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

 960 mm 130 l 57 kg A33032 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

200 serie

• Geschikt voor bijna alle 
graafwerken

• Uitstekend zicht op de rand/
mes van de bak

• Voor het zware werk

G
oederenbehandeling

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Volumebak
De volumebakken zijn bedoeld voor het transporteren van lichte 
materialen zoals sneeuw, zaagsel, mest, houtsnippers en andere 
lichte materialen. 
De bodemplaat van de volumebak is aanzienlijk langer en de 
zijkanten zijn hoger dan bij een grondbak wat het werk enorm 
versnelt. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel
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Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

1050 mm 400 l 95 kg A32755

1100 mm 420 l 99 kg A33993 

1280 mm 485 l  105 kg A32753

1600 mm 610 l 125 kg A32744

1800 mm 685 l 137 kg A33530 

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

 1050 mm 210 l 65 kg A33028 

 1280 mm 260 l 75 kg A33100 

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

200 serie

• Snel en gemakkelijk 
verplaatsen van lichte 
materialen

• Uitstekend zicht op de rand/
mes van de bak

• De hoge achterplaat voorkomt 
dat materiaal over de 
achterkant van de bak valt en 
verhoogt het volume

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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4-in-1 bak

Mes Breedte Volu-
me

Ge-
wicht

Prod.
nr.

 Recht 1100 mm 155 l 152 kg A21245

Recht 1280 mm 170 l  175 kg A21156

Recht 1400 mm 210 l  192 kg A21266 

Getand 1100 mm 155 l 162 kg A21249

Getand 1280 mm 170 l  185 kg A21184

Getand 1400 mm 210 l  202 kg A21269

Deze multifunctionele bak kan gebruikt worden als grondbak, 
schuifblad, nivelleerbak of als grijper. Het voorste gedeelte van de 
bak opent d.m.v. twee hydraulische cilinders. 
De bak kan men ledigen door hem te openen i.p.v. te kippen. Zo 
wordt er aan extra hoogte gewonnen. De bak kan van tanden 
voorzien worden.

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

• Het multifunctioneel 
gereedschap voor groenaanleg 
en -onderhoud

• Veelzijdige bak, geschikt voor 
verschillende werken tijdens 
verschillende stadia op de 
werkplek 

G
oederenbehandeling

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Hoogkiepbak
Met een hoogkiepbak kan de bestuurder de last hoger en verder 
uitkippen dan met een grondbak. De bak kipt aan de voorkant d.m.v. 
een hydraulische cilinder. Samen met de telescopische laadarm 
wordt een kiphoogte bereikt van 2700 mm op de 300 serie, 3150 
mm op de 500 en 600 serie en 3300 mm op de 700 serie. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

G
oe

de
re

nb
eh

an
de

lin
g

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

1050 mm 150 l 120 kg A2631

1280 mm 350 l  160 kg A2824

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

 1050 mm 160 l 120 kg A21092 

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

200 serie

• Verhoogde uitkiphoogte 
• Groter volume dan de 

grondbak. Ideaal om losse en 
lichte materialen mee te laden 
en lossen

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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XL hoogkiepbak

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

1800 mm 900 l  320 kg A21273

500, R, 600 en 700 serie

• Een bak met groot 
volume voor het efficiënt 
transporteren van lichte 
materialen

• Uitkiphoogte haalbaar tot 3,4 m

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

G
oederenbehandeling

De XL hoogkiepbak is ideaal voor het transporteren van grote 
hoeveelheden licht materiaal zoals sneeuw en houtsnippers of 
werken op een recyclagebedrijf. Het uitkiepen gebeurt d.m.v. twee 
hydraulische cilinders. Ook een volle bak kan men vlot uitkippen. 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Breedte Gewicht Productnr.

 900 mm 130 kg A32484 

1050 mm 145 kg A32448

1300 mm 165 kg A33639

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Industriegrijper   
De industriegrijper is een duurzaam en sterk toebehoren voor 
de bouw-, sloop- en recyclagesector. De twee onafhankelijke 
hydraulische klauwen houden de lading stevig in de bak.

Breedte Gewicht Productnr.

 1100 mm 182 kg A36045   

 1300 mm 197 kg A36031    

• Veelzijdige bak met twee 
hydraulische klauwen voor de 
bouw-, sloop- en recyclagesector 

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

• Polyvalente bak voor het 
hanteren van los materiaal

Pelikaanbak
De pelikaanbak combineert een gewone grondbak met een grijper 
en is geschikt voor diverse werkzaamheden. Hij kan gebruikt 
worden voor het transporteren en laden van takken, houtsnippers, 
compost, stro, mest, bouwpuin, enz. Met de grijper naar omhoog 
kan de pelikaanbak ook gebruikt worden als grondbak.

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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G
oederenbehandeling

Nivelleerbak

500, R, 600 en 700 serie

De AVANT nivelleerbak werd met de bouwsector in gedachte 
ontwikkeld. De scherpe achterkant van de nivelleerbak maakt 
het mogelijk achteruitrijdend te nivelleren. Door de verlengde 
onderkant van de nivelleerbak kan de bestuurder het mes van de 
nivelleerbak beter zien wat het werken comfortabeler maakt. 

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

1280 mm 220 l 170 kg A21504

1400 mm 240 l 180 kg A21505 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Perfect zicht op het mes van 
de nivelleerbak

• Scherpe achterkant maakt 
achteruitrijdend nivelleren 
mogelijk

• Ontworpen voor het zware 
werk

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Palletvork

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel
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Model Vork 
Lengte

Ge-
wicht

Productnr.

Std. 850 mm 90 kg A21047

Lang 1100 mm 105 kg A21039 

Lengte Gewicht Productnr.

850 mm 90 kg A33029 

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

200 serie

• Het goede zicht op 
de palletvork en de 
werkomgeving maakt het 
laden en lossen sneller, 
gemakkelijker en veiliger

• De palletvork is een 
productief toebehoren op 
de werf, de boerderij alsook 
op de laadkade van uw 
onderneming 

De AVANT palletvork is het onmisbare toebehoren voor het 
transporteren en heffen van palletten met de AVANT. De 
vorkafstand kan men gemakkelijk aanpassen. De vorken zijn 
vervaardigd uit hoogwaardig staal en ontwikkeld volgens de 
ISO2330 standaard.
Dankzij zijn precieze besturing is een AVANT ideaal voor het laden 
en lossen van palletten. Vergeleken met een gewone heftruck is de 
AVANT uiterst geschikt voor het laden en lossen in de open lucht 
en op ruwer terrein, dit ongeacht het seizoen.

Optie:
Wegklapbaar beschermrek A21512

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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G
oederenbehandeling

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Palletvork met zijschuiver

Vorklengte Gewicht Productnr.

1100 mm 173 kg A21474 

500, R, 600 en 700 serie

De optionele extra A34700 - elektrische stur-
ing van het toebehoren via de joystick - wordt 
aangeraden. 

Met de zijschuiver kan de bestuurder de afstand tussen de vorken 
hydraulisch vanaf de bestuurderszetel regelen. Tevens kan men de 
pallet links of rechts verschuiven om deze bijvoorbeeld dichter bij 
een wand te zetten.
De palletvork met zijschuiver is standaard voorzien van een 
wegklapbaar beschermrek waar grotere lasten tegen kunnen 
steunen.

• Hydraulische zijschuiver en 
vorkversteller

• Wegklapbaar beschermrek

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Afvalbak
Deze afvalbak is uitstekend voor het verzamelen en opslaan van 
afval. De afvalbak kan zoals een grondbak geladen worden en met 
de twee steunvoeten blijft hij gemakkelijk staan. 

Breedte Inhoud Gewicht Productnr.

 950 mm 360 l 120 kg A2838  

 1390 mm 700 l 160 kg   A21126   

• Vervang de afvaltonnen op 
de werf met de afvalbak. Het 
vullen, transporteren en ledigen 
ervan is gemakkelijk met een 
AVANT.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

400, 500 en 600 serie

• Voor het hanteren van 
zwaardere lasten

• Ideaal bij klinkerwerken 
voor het laden en lossen van 
palletten met klinkers

Hefhoogte 1750 mm 

Hefvermogen 1500 kg 

Vorklengte 1100 mm 

Bandenmaat 18 x 7.50 - 8 

Gewicht 300 kg 

Productnr. A32915

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Hefmast
De hefmast verhoogt de stabiliteit en de hefcapaciteit bij zware 
lasten en is aangewezen voor het heffen van zware lasten op pallet 
(stenen, meststoffen), big bags en andere zware materialen. Hij kan 
ook gebruikt worden voor het laden en lossen van vrachtwagens. 
Dankzij de schuim gevulde banden kan er op verharde ondergronden 
vlot en stabiel gereden worden. Met het gebruiksvriendelijk 
snelkoppelsysteem kan men de hefmast eenvoudig aansluiten.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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G
oederenbehandeling

Jib-laadarm
De AVANT jib-laadarm is een simpel en ingenieus toebehoren: het 
heffen en verplaatsen van zware lasten in nauwe ruimtes is geen 
probleem meer als men deze AVANT jib-laadarm heeft. De jib-
laadarm is voorzien van twee lastpunten. Eén aan het uiteinde van 
de jib, voorzien van een pin, en één 400 mm lager. De maximum 
hefhoogte is 4 meter (hoogte van de haak).

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

• Budgetvriendelijk toebehoren, 
geschikt voor diverse heftaken

• De extra haken aan de jib-
laadarm maken het heffen 
veiliger

Hefogen Lengte Gewicht Productnr.

 2 st. 1200 mm 30 kg A32395 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Telescopische jib-laadarm 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

500, R, 600 en 700 serie

• Een uitstekend bereik van 
maximaal 3,05 m voorbij de 
voorste wielen

• De maximale hefhoogte met 
een AVANT 700 serie is 4,75 m

• Een veelzijdig heftoebehoren voor 
het hanteren van diverse lasten 

De telescopische jib-laadarm is een onmisbaar toebehoren voor 
tal van hefwerken op de werf. Het compacte ontwerp waarbij de 
hydraulische cilinder in de jib-laadarm verwerkt is en de traploze 
verstelbaarheid maken dat met de telescopische jib-laadarm ook 
op moeilijk bereikbare plaatsen geladen en gelost kan worden. De 
telescopische jib-laadarm is voorzien van een roterende haak en 
duurzame slijtvlakken op de buitenarm.

Max. lengte 1900 mm

Min. lengte 1300 mm

Hefhoogte* 4,7 m

Max. last op 700 serie* 400 kg

Max. last op 600 serie* 300 kg

Max. last op 500 serie* 250 kg

Max. reikwijdte* 3,05 m

Gewicht 110 kg 

Productnr. A21342

*) Met laadarm en jib-laadarm telescoop
    maximaal uitgestrekt. 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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G
oederenbehandeling

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Trekhaak vooraan

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Gewicht Productnr.

34 kg A35592 

De gemakkelijkste manier om aanhangwagens, woonwagens, 
trailers, e.d. te verplaatsen. Dankzij het ongehinderd zicht op de 
kogel van de trekhaak kan deze gemakkelijk aangekoppeld worden. 
Voorzien van een trekhaak met 50 mm kogel en een Rockinger 
aankoppeling.

• Ontwikkeld als hoge 
druk straatreiniger is het 
toebehoren ook voorzien van 
een lans en 20 m slang

400, 500, R, 600 en 700 serie
Werkdruk 200 bar

Verbruik 5-30 l/min

Inhoud tank 270 l

Sproeikoppen 8 st.

Productnr. A21009 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Hogedrukreiniger
Deze performante hogedrukreiniger heeft een tankinhoud van 270 
l. Het debiet is instelbaar tot max. 30 l/min met een druk van 200 
bar. Standaard uitgerust met een verstelbare sproeistang met 8 
naar onder gerichte sproeikoppen en een lans met een slang van 
20 m. De hogedrukreiniger maakt van uw AVANT een rijdende 
wasinstallatie waarmee u uw machinepark, wagenpark, terrein, 
e.a. gemakkelijk afgespoten kunnen worden.

Terreinonderhoud

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Dozerblad 1400
Het AVANT dozerblad 1400 is ideaal voor het sneeuwruimen, 
grondverzet en werken waar materialen weggeruimd moeten 
worden. Voorzien van een hydraulisch verstelbaar blad en een 
geveerd veiligheidsmechanisme voor als het blad een vast obstakel 
raakt. Een rubberen stootrand is in optie verkrijgbaar. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Budgetvriendelijk dozerblad, 
perfect geschikt voor 
sneeuwruimen

• Geveerd veiligheidsmechanisme 
voor verbeterde veiligheid

200 serie
Bladbreedte 1400 mm

Zwenkhoek ±30 deg

Gewicht 100 kg

Bladhoogte 380 mm 

Productnr. A21093

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Bladbreedte 1400 mm

Zwenkhoek ±30 deg

Gewicht 100 kg

Bladhoogte 380 mm 

Productnr. A2867 Opties:
Verlengstukken van 2 x 180 mm - A48869 - kunnen recht of in V-vorm 
gemonteerd worden, rubberen stootrand - A32383 of ijsmes - A32315

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Terreinonderhoud

Dozerblad 2000

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Twee steunpoten 
verminderen de slijtage op 
het mes en verbeteren de 
manoeuvreerbaarheid

• Sterkere constructie en 
een hoger blad dan op het 
dozerblad 1400 voor sneller en 
efficiënter ruimen

• Zowel geschikt voor grote als 
kleine oppervlakten

• De uiteindes kunnen in secties 
van 250 mm recht of in 
V-vorm versteld worden

• Omkeerbaar mes met een 
rechte en getande kant

Voorzien van een hydraulisch verstelbaar blad, het dozerblad 2000 
is ideaal voor het sneeuwruimen, grondverzet en soortgelijke 
werken waarbij materiaal snel geruimd moet worden. Het blad is 
voorzien van een geveerd veiligheidsmechanisme in geval men een 
vast obstakel raakt. 
Het dozerblad 2000 kan voorzien worden van een hoger blad dan 
het standaard blad van 140 mm. Zo kan er meer sneeuw, grind en 
ander materiaal geruimd worden. De uiteindes kunnen in secties 
van 250 mm recht of in V-vorm geplaatst worden. Het omkeerbare 
mes van het dozerblad heeft een rechte en getande kant. Het 
dozerblad 2000 is standaard voorzien van steunpoten om ook over 
oneffen terrein gelijkmatig te kunnen ruimen.  

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Bladbreedte 2000 mm

Zwenkhoek ±30 deg

Gewicht 165 kg

Bladhoogte 500 mm 

Productnr. A2944 
Opties: Rubberen stootrand 2000 mm A33833

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750



19

Te
rr

ei
no

nd
er

ho
ud

Dozerblad 2500
Voorzien van een hydraulisch verstelbaar blad, het dozerblad 2500 
is ideaal voor het sneeuwruimen, grondverzet en soortgelijke 
werken waarbij materiaal snel geruimd moet worden. Het blad is 
voorzien van een geveerd veiligheidsmechanisme in geval men een 
vast obstakel raakt. 
Het dozerblad 2500 is ideaal bij het sneeuwruimen op grote 
oppervlakten zoals een bedrijfsterrein, grote parking, straten, e.d. 
De uiteindes kunnen in secties van 250 mm recht of in V-vorm 
geplaatst worden. Het omkeerbare mes van het dozerblad heeft 
een rechte en getande kant. Het dozerblad 2500 is standaard 
voorzien van steunpoten om ook over oneffen terrein gelijkmatig 
te kunnen ruimen.  

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Twee steunpoten 
verminderen de slijtage op 
het mes en verbeteren de 
manoeuvreerbaarheid

• Sterkere constructie en 
een hoger blad dan op het 
dozerblad 2000 voor sneller 
en efficiënter ruimen

• Aangeraden voor het 
sneeuwruimen op grote 
terreinen

• De uiteindes kunnen in secties 
van 250 mm recht of in 
V-vorm versteld worden

• Omkeerbaar mes met een 
rechte en getande kant

400, 500, R, 600 en 700 serie
Bladbreedte 2500 mm

Zwenkhoek ±30 deg

Gewicht 260 kg

Bladhoogte 520 mm 

Productnr. A410365  
Opties: Rubberen stootrand 2500 mm A35624

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Sneeuwploeg

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Voor de professionele 
sneeuwruimer

400, 500, R, 600 en 700 serie
Model 1800 mm 2200 mm

Bladbreedte 1500-1800 mm 1800-2200 mm

Bladhoek ±35 deg ±35 deg

Gewicht 280 kg 305 kg

Bladhoogte 770 mm 770 mm 

Productnr. A21048 A34368  

De optionele extra A34700 - elektrische sturing 
van het toebehoren via de joystick - is vereist. 

Optie: 
Steunpoten met glijplaten - 417068

De AVANT sneeuwploeg bestaat uit twee onafhankelijk 
hydraulisch verstelbare bladen. Beide voorzien van een geveerd 
veiligheidsmechanisme in geval het blad een vast obstakel raakt. 
Het geïntegreerde zweefmechanisme zorgt ervoor dat de 
sneeuwploeg de contouren van de ondergrond perfect volgt. De 
hoek van beide bladen kan vanaf de bestuurderszetel onafhankelijk 
ingesteld worden d.m.v. een schakelaar.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Sneeuwschuif

R, 600 en 700 serie
Bladbreedte 2200 mm

Totale breedte 2500 mm

Bladhoek ±30°

Gewicht 375 kg

Productnr. A21493 

De AVANT sneeuwschuif is ontworpen voor het snel ruimen van 
sneeuw op grote terreinen en wegen. De vorm van het blad is 
zo ontworpen dat de sneeuw altijd in beweging blijft. Zo blijft de 
sneeuw niet tegen het blad kleven en wordt de sneeuw verder weg 
geworpen aan de zijkant. 

• De snelle manier om grote 
oppervlakten en wegen 
sneeuwvrij te maken

• Werpt de sneeuw verder uit 
dan een standaard dozerblad

• Geeft minder zijdelingse druk 
op de kniklader waardoor 
deze rechter blijft rijden

Opties: Rubberen stootrand   A21497

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Vleugelbak

R, 600 en 700 serie

De optionele extra A34700 - elektrische stur-
ing van het toebehoren via de joystick - wordt 
aangeraden. 

Volume 730 l

Breedte 1800 - 3010 mm

Gewicht 325 kg

Productnr. A414035

De vleugelbak is ontwikkeld voor het ruimen van sneeuw op grote 
oppervlakten of terreinen waar sneeuw over grotere afstanden 
moet getransporteerd worden. Door de onafhankelijk bestuurbare 
vleugels is de bak zowel geschikt voor het ruimen van sneeuw op 
grote als op kleine oppervlakten. 
Met de vleugelbak kan een groot volume aan sneeuw verschoven 
worden. In open stand staan de vleugels in V-vorm waardoor 2 tot 
3 keer het volume van de vleugelbak verschoven wordt. 

• Groot volume van 730 l
• Onafhankelijk bestuurbare 

vleugels
• Max. werkbreedte van 3 m

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Sneeuwfrees
De AVANT sneeuwfrees is het ideale toebehoren voor het ruimen 
van sneeuw op voet- en fietspaden, openbare wegen en andere 
plaatsen waar de sneeuw gelijkmatig gespreid moet worden. Het 
ontwerp van de AVANT sneeuwfrees maakt hem ook uitermate 
geschikt voor het ruimen van vaste en natte sneeuw. De frees 
breekt de sneeuw op en duwt hem door de ventilator die de 
sneeuw door de uitwerppijp blaast. De uitwerppijp kan 270° 
draaien en wordt elektronisch bediend vanaf de 
bestuurderzetel. De uitwerphoogte wordt 
manueel geregeld (optioneel kan dit 
elektronisch gebeuren).
Messen voor vaste sneeuw 
kunnen optioneel aan de 
zijkanten van de sneeuwfrees 
gemonteerd worden. 
Zij vergemakkelijken 
het opbreken van vaste 
sneeuw en vergroten 
de werkbreedte van de 
sneeuwfrees. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Vernieuwd ontwerp en hydraulica 
- 30% efficiënter

• Ook voor professioneel gebruik
• Twee werkbreedtes, geschikt 

voor alle AVANT knikladers

400, 500, R, 600 en 700 serie
Model 1100 1400

Werkbreedte 1100 mm 1400 mm

Uitwerppijp 270 ° 270 °

Gewicht 225 kg 255 kg

Productnr. A35870 A35847  

Avant 220
Model 1100 mm

Werkbreedte 1100 mm

Uitwerppijp 270 °

Gewicht 225 kg

Productnr. A35940

Opties: 
Messen voor vaste sneeuw - A35295
Elektrische uitwerphoogte regeling - A34845

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van het 
toebehoren via de joystick - wordt aangeraden. Wanneer de 
sneeuwfrees voorzien is van de elektrische uitwerphoogte 
regeling is deze  extra sturing A34700 vereist.

Renewed

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1100

1400
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Roterende borstel 
Een totaal nieuwe serie roterende borstels die nog gemakkelijker 
en verfijnder zijn dan de voorgaande open borstelmodellen. 
Beschikbaar in drie breedtes: 1100, 1500 en 2000 mm. De 1500 mm 
en 2000 mm borstels zijn standaard uitgerust met een elektrische 
zwenkfunctie. Op deze manier gebeurt het zwenken gemakkelijk 
via een schakelaar vanuit het bestuurdersgedeelte. Op de 1100 mm 
borstel gebeurt het zwenken manueel. Ook het zweefmechanisme 
is volledig vernieuwd. In de plaats van op wielen te steunen, rust de 
borstel op de haren zodat het volledige borstelgedeelte vrij zweeft. 
Dit garandeert een geluidsarme werking van de zweeffunctie en 
extra contact van de borstelharen wat het borstelen nog verbetert. 
Voorzien van steunpoten zodat de borstel bij het stallen niet op de 
haren van de borstel rust.

400, 500, R, 600 en 700 serie

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van 
het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

Model 1100 1500 2000

Borstelbreedte 1100 mm 1500 mm 2000 mm

Totale breedte 1370 mm 1770 mm 2270 mm

Borstel Ø 550 mm 550 mm 550 mm

Zwenken manueel elektrisch

Zwenkhoek +/- 25 ° +/- 25 ° +/- 25 °

Gewicht 170 kg 200 kg 260 kg

Productnr. A36067  A35284 A35583 

Optie:
Elektrische zwenkfunctie op de roterende borstel 1100 mm - A36112

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1100

1500

2000
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Borstel met opvangbak
Een totaal nieuwe borstel met opvangbak voor professioneel 
terreinonderhoud door gemeentes en overheden. De belangrijkste 
kenmerken van deze borstel zijn de robuuste constructie, de 
zwevende borstelas met automatische compensatie van de 
borstelslijtage en het speciaal ontworpen sproeisysteem tegen 
stofvorming (in optie). 
Het vernieuwde design met ingesloten borstel zorgt voor een betere 
opvang van het vuil en minder stofvorming tijdens het draaien. 

500, R, 600 en 700 serie

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Model 1500

Borstelbreedte 1500 mm

Totale breedte 1800 mm

Borstel Ø 550 mm

Ledigen opvangbak Hydraulisch
(met twee cilinders)

Volume opvangbak 200 liter

Volume watertank 150 liter

Gewicht zonder zijborstel 425 kg (zonder
sproeisysteem)

Gewicht met 1 zijborstel 450 kg

Gewicht met 2 zijborstels 475 kg

Nieuw

Opties:
Zijborstel - A35698
Sproeisysteem - A35642

Productnr. Zijborstel Sproeisysteem

 A35602 neen neen

 A35918 1 borstel neen

 A35919 1 borstel ja

De optionele extra A34700 - elektrische sturing van 
het toebehoren via de joystick - wordt aangeraden.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Open veegborstel met bak
De volledig nieuwe veegborstel verzamelt het vuil in een opvangbak 
die de vorm van een grondbak heeft. Deze borstel geeft het beste 
resultaat bij het achteruitvegen. Vooruitrijdend vegen wordt echter 
aangeraden bij groter vuil zoals bouwafval, drankbekers, bladeren 
van bomen, e.d. 
De open veegborstel met bak is voorzien van een zweefmechanisme 
waardoor het mes van de opvangbak de contouren van de 
ondergrond volgt ook al is de AVANT niet voorzien van een 
zweefstand.
Na het hydraulische wegklappen van de borstel kan de borstelbak 
als een gewone grondbak geledigd worden. De borstelhoogte kan 
eenvoudig aangepast worden en een optioneel sproeisysteem 
voorkomt stofvorming. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Uitstekend resultaat bij het 
achteruitvegen

• Ook geschikt voor het 
verzamelen van groter vuil 
(bouwafval, bekers, e.d.)

• Grote opvangbak in de vorm 
van een grondbak

• Snel hydraulisch geledigd

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Model 1100 1500

Borstelbreedte 1100 mm 1500 mm

Totale breedte 1356 mm 1764 mm

Inhoud bak 370 l 500 l

Borstel Ø 500 mm 500 mm

Volume watertank 120 l 120 l

Productnr. A35945 A35689

Productnr. met 
sproeisysteem

A36023 A36024Opties:
A35956 - Sproeisysteem voor borstelbak 1100
A35807 - Sproeisysteem voor borstelbak 1500

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1100

1500
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

200 serie

Model Roterende borstel Sneeuwborstel

Borstelbreedte 1050 mm 1050 mm

Borstel Ø 500 mm 550 mm

Borstelmateriaal Nylon Nylon

Gewicht 130 kg 130 kg

Productnr. mech. 
zwenk

A33261 -

Productnr. hydr. 
zwenk

A33539 A21123

• De roterende borstel 
zwenkt manueel (optioneel 
hydraulisch). De sneeuwborstel 
zwenkt hydraulisch.

Optie: A2882 - Elektrisch aangedreven sproeisysteem met een tankinhoud van 80 l

Borstel met opvangbak
AVANT borstels met opvangbak zijn speciaal ontworpen voor 
het vegen van grote domeinen en straten. Dankzij de drie 
grote steunwielen is het comfortabel en eenvoudig werken. De 
opvangbak wordt hydraulisch geledigd met de hendel van de extra 
hydraulische functie. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Roterende borstel / Sneeuwborstel
De roterende borstel van AVANT is 
het aangewezen toebehoren wanneer 
opvang van het vuil niet nodig is. Zelfs 
een dikkere zandlaag wordt in één 
passage weggeveegd. De veeghoogte 
kan d.m.v. de afstandsringen (per 10 
mm) aan de steunwielen ingesteld 
worden en de veeghoek kan manueel 
(optioneel hydraulisch) aangepast 
worden. 

• Krachtige borstel voor het vegen van 
grote oppervlakten

• De vooraan gemonteerde borstel 
veegt naar voor en over de borstel 
in de opvangbak. Zo bevindt de 
opvangbak zich kort bij de machine 
wat de stabiliteit verbetert

• Door dit unieke systeem kan de 
opvangbak volledig gevuld worden

• Hydraulisch ledigen van de opvangbak 
is standaard

• De nylon borstel kan in segmenten 
vervangen worden

200 serie
Borstelbreedte 1050 mm

Borstel Ø 500 mm

Borstelmateriaal Nylon

Inhoud opvangbak 170 l

Productnr. A33263 

De AVANT sneeuwborstel is speciaal 
ontwikkeld voor het ruimen van sneeuw 
op oneffen ondergronden zoals klinkers 
of kasseien. Voorzien van het optionele 
steunwiel kan hij ook gebruikt worden 
als gewone veegborstel.

Optie: A48427 - Extra steunwiel voor het gebruik als gewone roterende borstel

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zand-, zoutstrooier 
vooraan 
De hydraulische zand-, zoutstrooiers zijn ontwikkeld voor het 
efficiënt en snel uitstrooien van hun inhoud. Vooraan gemonteerd, 
kan het als een gewone grondbak gevuld worden. Het speciale 
schroefdesign breekt vastgevroren zand los en voorkomt 
opstoppingen. De geveerde aanvoerplaten verhinderen dan weer 
dat stenen de strooier zouden beschadigen. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• De strooier wordt zoals een 
gewone grondbak geladen 

• Robuust, ook geschikt voor 
professioneel gebruik

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Model 900 1500

Spreidingsbreedte 900 mm 1500 mm

Volume 200 l 500 l

Gewicht 120 kg 270 kg

Bediening hydraulisch hydraulisch

Productnr. A2947 A411401   

200 serie
Spreidingsbreedte 1000 mm

Volume 160 l

Gewicht 135 kg

Bediening hydraulisch 

Productnr. A21114  

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

900

1000

1500
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Centrifugale strooier

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel
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• Voor het snel bestrooien van 
grote oppervlakten 

De centrifugale zand- en zoutstrooier is de juiste keuze voor het 
strooien op grote oppervlakten. De strooibreedte kan aangepast 
worden tussen 2 en 6 m. De strooihoeveelheid kan eenvoudig aan 
de zijkant van het toebehoren geregeld worden.  

400, 500, R, 600 and 700 series
Spreidingsbreedte 0,8-6 m

Inhoud 250 l

Max. gewicht 500 kg

Gewicht 130 kg 

Productnr. A21183 

De centrifugale strooier kan ook achter op de 
AVANT 700 serie gemonteerd worden. Hier-
voor dient de AVANT uitgerust te zijn van 
een dubbelwerkende hydraulische aansluiting 
achteraan (A410489) en de snelkoppelplaat 
achteraan (productnr. A35412).

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Getrokken zand-, zoutstrooier
De getrokken zand-, zoutstrooier is een handige en 
budgetvriendelijke oplossing voor het bestrooien van tuinen en 
wandelpaden. De verdeelschroef wordt mechanisch door de 
wielen aangedreven. Tijdens het transport kan deze ontkoppeld 
worden. Let op! De kniklader moet van een trekhaak voorzien zijn. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Budgetvriendelijke strooier, 
snel en gemakkelijk aan te 
koppelen

• Mechanisch aangedreven via 
de wielen

• Inclusief duurzame regenhoes 
ter bescherming tegen vocht 
en ladingverlies

200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Spreidingsbreedte 1000 mm

Totale breedte 1500 mm

Volume 215 l

Eigen gewicht 55 kg

Bediening Mechanisch 

Productnr. A415430   

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Vacuüm borstel/bladzuiger 
De bladzuiger is hoofdzakelijk bedoeld voor het opzuigen van 
bladeren in tuinen, domeinen en parken. De opgezogen bladeren 
en vuil worden in de opvangbak samengepakt. De zuigmond 
is voorzien van een 1200 mm roterende borstel die ook natte 
bladeren en vastzittend vuil losmaakt en opzuigt. De snelheid van 
de roterende borstel kan traploos geregeld worden.
De bladzuiger kan uitgerust worden met één of twee zijborstels. De 
opvangbak heeft een transparante kap voor het tijdig ledigen. Het 
ledigen gebeurt vanuit de bestuurderszetel d.m.v. het hydraulisch 
openen van de voorklep. Met de laadarm kan de bladzuiger ook in 
een container of aanhangwagen geledigd worden.

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

R, 600 en 700 serie
Werkbreedte 1200 mm

Inhoud opvangbak 800 l 

Gewicht 330 kg

Productnr. A34714 

• Uitgerust met het Optifloattm 

-system
• Kan vanuit de bestuurderszetel 

geledigd worden 

De optionele extra A34700 - elektrische stur-
ing van het toebehoren via de joystick - wordt 
aangeraden.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Hoogwerker Leguan 50 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

AVANT en haar dochteronderneming Leguan Lifs hebben de 
krachten gebundeld en een hoogwerker ontwikkeld die eenvoudig 
aan de snelkoppelplaat van een AVANT te koppelen is. Het resultaat 
is een betaalbare, handige en gebruiksvriendelijke hoogwerker 
waarmee de functionaliteit van een AVANT op de bouwwerf nog 
verder uitgebreid wordt. 
De Leguan 50 wordt zoals elk AVANT gereedschap rechtstreeks 
aangesloten op de snelkoppelplaat wat een snelle en gemakkelijke 
aan- en afkoppeling garandeert. 
De hoogwerker is ontwikkeld volgens de geldende richtlijnen en is 
CE gekeurd. De maximale (veilige) belasting is 200 kg. Er kan dus 
veilig met twee personen op gewerkt worden. 

400, 500, R, 600 en 700 serie
Max. belasting 200 kg

Max. werkhoogte 5,0 m

Hoogte (met werkplatform omlaag) 1900 mm

Breedte 1300 mm 

Gewicht 435 kg

Productnr. A34812 

• Betaalbare hoogwerker met een 
werkhoogte tot 5 m

• Veilige manier om onderhoudswerken 
aan gebouwen te verrichten zoals 
herstellingen, verfwerken, het 
wisselen van lampen, enz. 

• De maximum belasting is 200 kg - 
1 of 2 personen 

• Gemakkelijke bediening - ook voor 
1 persoon 

• Gekoppeld aan de AVANT lader zodoende 
dat de Leguan 50 snel en gemakkelijk op 
elk terrein gebruikt kan worden

• Deze Leguan 50 maakt de AVANT 
nog functioneler op de bouwwerf

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Hydraulisch kiepende aanhangwagen
De hydraulisch kiepende aanhangwagen van AVANT is beschikbaar 
in twee modellen met een laadvermogen van 1200 of 1800 kg. 
Beide zijn voorzien van een hydraulische kiepfunctie. Alle zijwanden 
kunnen verwijderd worden. Extra zijpanelen zijn een optie op het 
model 1200, standaard op het model 1800. 

Let op! De AVANT kniklader dient uitgerust te zijn met een 
dubbelwerkende hydraulische aansluiting achteraan en een 
trekhaak.

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

400, 500, R, 600 en 700 serie

• Robuuste en veelzijdige 
kiepaanhangwagen. Ideaal voor 
grondverzet of lichter werk

• Alle zijpanelen kunnen 
verwijderd worden met een 
volledig vlakke laadbodem als 
resultaat

• Beide modellen zijn hydraulisch 
kiepend

Model 1200 1800

Laadvermogen 1200 kg 1800 kg 

Breedte 1125 mm 1350 mm

Lengte 1710 mm 2240 mm 

Banden 23x8,50-12 26x12-12 

Hoogte zijkant 280 mm 560 mm 

Productnr. A2949   A21200   

Optie: Extra zijwanden voor het model 1200 - A45193

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1100

1800
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Manueel kiepende aanhangwagen

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Breed inzetbaar door de 
afneembare zijwanden

• Door de grote banden ook 
geschikt voor natte en drassige 
ondergrond

AVANT aanhangwagens met manuele kiepfunctie zijn handig 
voor het transporteren van tuinafval, teelaarde, mulch, enz. Alle 
zijwanden kunnen verwijderd worden zodat deze aanhangwagen 
perfect geschikt is voor het transporteren van hout of lange 
voorwerpen. Dankzij de grote banden kan er ook over natte en 
drassige ondergrond gereden worden. Beschikbaar als enkel- of 
dubbelasser.

200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Model Enkelasser Dubbelasser

Eigen gewicht 100 kg  130 kg 

Totaal gewicht 500 kg  800 kg 

Laadvlak 650 x 1750 mm  

Totale breedte 1200 mm

Productnr. A21110   A21111  

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Grasmaaier 1000

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Stevige en krachtige 
grasmaaier

• Geïntegreerd 
zweefmechanisme - de maaier 
volgt de contouren van de 
ondergrond

De AVANT grasmaaier 1000 is een robuuste en krachtige 
grasmaaier speciaal ontworpen voor de AVANT 200 serie. 
Standaard uitgevoerd met mulching kan hij eenvoudig omgebouwd 
worden tot een grasmaaier met achteruitworp voor meer 
vermogen bij het maaien van lang gras. De maaihoogte kan d.m.v. 
de afstandsringen aan de 4 rubberen steunwielen in stappen van 10 
mm ingesteld worden. Met het geïntegreerde zweefmechanisme 
volgt de grasmaaier de contouren van de ondergrond.

200 serie
Model 1000

Maaibreedte 1000 mm  

Aantal messen 2 st. 

Maaihoogte   n. 30 - 100 mm   

Gewicht 95 kg   

Productnr. 218 A21076   

Productnr. 220 A21109  

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

A21076

A21109
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Tuin en park

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Grasmaaier 1200 • Krachtige maaier
• Mulching, achter- of zijuitworp. 

Alle benodigde onderdelen 
standaard meegeleverd

• Geïntegreerd zweefmechanisme, 
volgt de contouren van de 
ondergrond

De grasmaaier 1200 is voor de semiprofessionele markt ontwikkeld. 
De maaier is voorzien van twee messen. 
De grasmaaier 1200 kan gebruikt worden met achter- of zijuitworp 
maar ook als mulcher. Alle benodigde onderdelen worden standaard 
meegeleverd. De maaihoogte kan d.m.v. de afstandsringen aan de 
4 rubberen steunwielen in stappen van 10 mm ingesteld worden. 
Met het geïntegreerde zweefmechanisme volgt de grasmaaier de 
contouren van de ondergrond.

400, 500, R, 600 en 700 serie
Maaibreedte 1200 mm

Aantal messen 2 st.

Maaihoogte 25 - 100 mm

Gewicht 170 kg 

Productnr. A21046    

Avant 220
Maaibreedte 1200 mm

Aantal messen 2 st.

Maaihoogte 25 - 100 mm

Gewicht 170 kg 

Productnr. A21127    

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

A21076

A21109
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Grasmaaier 1500

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Voorzien van het Optifloattm –
system

• Meer maaikracht voor 
moeilijke omstandigheden

• Zijuitworp standaard, mulching 
kit in optie

• Afgeronde kanten 
  è minder schade aan bomen en 

gebouwen

De grootste grasmaaier van AVANT is bedoeld voor de professionele 
markt. Deze krachtige maaier geeft een perfect resultaat, ook 
tegen hogere maaisnelheden en in moeilijkere omstandigheden. 
Met het Optifloat-systeem en steunend op 4 grote wielen volgt 
de maaier de contouren van de ondergrond. De maaier is tevens 
voorzien van een beveiliging dat de messen stopt bij het optillen 
van de maaier.

Maaibreedte 1500 mm

Aantal messen 3 st.

Maaihoogte 25 - 100 mm

Hoogte 450 mm

Gewicht 220 kg 

Productnr. A34528     

R, 600 en 700 serie

Optie: Mulching kit - A34530
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218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Tuin en park

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Grasmaaier met opvangbak 1200
• Krachtige maaier met 

opvangbak
• Kan dienst doen als bladzuiger
• Kan ook gebruikt worden als 

een maaier met zijuitworp

Met de AVANT grasmaaier met opvangbak is het vlot maaien en 
wordt het maaisel direct opgevangen. Door de goede zuigkracht kan 
deze grasmaaier ook dienst doen als bladzuiger. De mulchingmessen 
van de maaier vermalen het maaisel, de bladeren e.a. alvorens 
het in de opvangbak samen te pakken. Het vermalen materiaal is 
ideaal om te composteren. De opvangbak heeft een inhoud van 210 
l wat voldoende is voor kleine en middelgrote oppervlakten. De 
opvangbak kan via de voorklep eenvoudig geledigd worden en met 
de AVANT laadarm kan dat rechtstreeks in een aanhangwagen of 
container gebeuren.

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Maaibreedte 1200 mm

Aantal messen 2 st.

Maaihoogte 25 - 100 mm

Vol. opvangbak 210 l 

Productnr. A21316   

Productnr. 220 A21315  

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Grasmaaier met opvangbak 1500

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Voorzien van het Optifloattm –
system

• Meer maaikracht voor het 
zwaardere maaiwerk

• Kan ook gebruikt worden als 
een maaier met zijuitworp

• Afgeronde kanten è minder 
schade aan bomen en 
gebouwen

Deze grasmaaier is ontwikkeld voor de professionele markt en 
heeft een maaibreedte van 1500 mm en een opvangbak van 800 
l. Door de goede zuigkracht kan deze grasmaaier ook dienst doen 
als bladzuiger. De mulchingmessen van de maaier vermalen het 
maaisel, de bladeren e.a. alvorens het in de opvangbak samen te 
pakken. Het vermalen materiaal is ideaal om te composteren. 
Geschikt voor grote oppervlakten.
Het ledigen van de opvangbak gebeurt hydraulisch. Met de AVANT 
laadarm kan ook rechtstreeks in een aanhangwagen of container 
geledigd worden. 

R, 600 en 700 serie
Maaibreedte 1500 mm

Hoogte 1100 mm

Aantal messen 3 st.

Maaihoogte 25 - 100 mm

Vol. opvangbak 800 l 

Productnr. A34495   

Tu
in

 e
n 

pa
rk

De optionele extra A34700 - elektrische stur-
ing van het toebehoren via de joystick - wordt 
aangeraden.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Tuin en park

Klepelmaaier

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Vernieuwd zweefsysteem - 
Vertifloat tm

• Meer maaikracht door 
vernieuwd mesdesignDe klepelmaaier is ontworpen voor het maaien van lang gras, 

onkruid, struiken en soortgelijke vegetatie. Het snijdt gemakkelijk 
door 20 mm dikke takken. 
De vrij bewegende messen beschadigen minder snel bij het raken 
van een obstakel. Dit bespaart op onnodige kosten bij het maaien 
op ongekend terrein. 
De klepelmaaier is aangewezen wanneer men veel maaikracht 
nodig heeft en een ruw eindresultaat mag. Ideaal voor het maaien 
van weiden, velden, bermen en soortgelijke.

R, 600 en 700 serie
Maaibreedte 1300 mm 1500 mm

Maaihoogte 25 - 100 mm

Aantal messen 68 st. 42 st.

Gewicht 290 kg 315 kg

Productnr. A21364    A21362    

Maaibreedte 1100 mm

Maaihoogte 25 - 100 mm

Aantal messen 60 st.

Gewicht 260 kg

Productnr. A21386  

Productnr. 200 A21387  

200, 400, 500 en R serie

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1100

1300

1500
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Maaibalk
De AVANT maaibalk is geschikt voor het maaien van lang gras 
op weiden, velden en bermen. Voorzien van twee bewegende 
maaimessen. Dit type maaier mulcht het gras niet, zo kan het o.a. 
gebruikt worden voor paardenvoer. De maaihoek kan manueel 
versteld worden (elektrische hoekverstelling optioneel). 

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Maaibreedte 1450 mm

Totale breedte 2540 mm

Totale hoogte 1765 mm

Gewicht 100 kg

Productnr. A35676   

Productnr. 200 A35790   

Optie: 
Elektrische maaihoekverstelling - A35975

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Tuin en park

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Maaibalk op hydraulische arm
• Veelzijdig toebehoren voor 

het snoeien van hagen of het 
maaien van hooi

Veelzijdig toebehoren voor het snoeien van hagen en struiken en 
het maaien van lang gras. De hydraulisch bediende arm geeft een 
goed bereik en kan zowel links als rechts van de kniklader gebruikt 
worden. De sterke maaibalk kan door takken van max. 25 mm 
snijden.

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Bereik 3500 mm

Snijbreedte 1200 mm

Gewicht 225 kg

Productnr. A411395    

Productnr. 200 A410726    

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Klepelmaaier op hydraulische arm

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel
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• Uitstekend zicht op het ganse 
werkvlak 

• Groot bereik van 3,5 m
• Vloeiend en precies 

bestuurbaar d.m.v. joystick

Met een klepelmaaier op hydraulische arm kan men op plaatsen 
maaien waar men met de machine niet kan komen. Zo wordt 
het maaien van bermen, grachten, oevers en andere moeilijk 
bereikbare plaatsen gemakkelijk en veilig. De hydraulische arm laat 
een vloeiende en precieze controle van de klepelmaaier toe. 
Het is aangeraden om de AVANT te voorzien van een cabine L, 
LX of DLX om de bestuurder te beschermen tegen wegvliegende 
stukken. Indien gemonteerd op een AVANT 600 worden de extra 
zijgewichten (A49063) aangeraden voor meer stabiliteit.

600 en 700 serie
Bereik 3500 mm

Maaibreedte 1000 mm

Gewicht 350 kg

Productnr. A410727    

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Tuin en park

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Kantensnijder
• De kantensnijder snijdt 

de kanten precies af voor 
een mooie afwerking van 
bloembedden, inritten, 
wandelpaden, e.d.

• Het overtollige gras wordt 
met de hydraulische mini-frees 
vermalen

De AVANT kantensnijder is het ideale toebehoren voor het 
afboorden van gazon, hagen, bloembedden, e.d. Het snijwiel snijdt 
de boord van het gazon af waarna de hydraulische mini-frees de 
aarde en het gras ophaalt. Door de instelbare snijdiepte en precieze 
controle kan elk gazon mooi afgewerkt worden. De kantensnijder 
kan men zowel links als rechts van de machine monteren. Door de 
mini-frees links of rechts van het snijwiel te monteren heeft men de 
keuze het gazon langs binnen of van buiten af te snijden.

400, 500, R, 600 en 700 serie
Snijdiepte max. 150 mm

Gewicht 65 kg

Productnr. A21068     

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Hydraulische frees
• Een budgetvriendelijke en 

robuuste frees
De hydraulische frees is een essentieel toebehoren voor 
grondbewerking. Deze frees is ontworpen voor zwaar gebruik en is 
uitgerust met een hydraulische motor en kettingaandrijving. De frees 
is instelbaar tot 150 mm. Ideaal voor nauwkeurige werkzaamheden 
aan tuinperken, zaaibedden en andere freeswerken. De frees kan 
uitgerust worden met een kruimelrol die het afstellen van de 
bewerkingsdiepte vergemakkelijkt en de bewerkte grond gelijk 
maakt.

200, 300, 400, 500, R, 600 and 700 series
Werkbreedte 1000 mm 1300 mm 

Werkdiepte 50 - 150 mm 

Gewicht 160 kg 180 kg 

Productnr. A2808      A21163

Productnr. 200 A21102      -

Opties:
- Kruimelrol voor 1000 mm frees - A2972
- Kruimelrol voor 1300 mm frees - A21164

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1000

1300
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G
roenvoorziening

Overtopfrees

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

De overtopfrees van AVANT is een professioneel toebehoren ter 
voorbereiding van zaaibedden. De overtopfrees freest de grond 
en begraaft eventuele stenen en andere objecten tot een diepte 
van 150 mm. In één passage bekomt men een gefreesde en licht 
aangedrukte toplaag. 
De werkdiepte is trapsgewijs instelbaar via de kruimelrol aan 
de achterzijde. Ook verkrijgbaar is een aparte zaaier die op de 
overtopfrees gemonteerd kan worden.
De overtopfrees wordt veelal gebruikt wanneer de grond degelijk 
gefreesd moet worden. Een overtopfrees freest intenser en dieper 
dan een rotoreg. 400, 500, R, 600 en 700 serie

• Professionele en efficiënte frees
• Uitstekend resultaat met 

slechts één passage 
• Kan voorzien worden van een 

zaaier è een behandeld en 
ingezaaid gazon in één passage

Model 1130 1300 1500

Werkbreedte 1130 mm 1300 mm 1500 mm 

Rolbreedte 1320 mm 1500 mm 1700 mm 

Werkdiepte 0 - 150 mm 0-160 mm

Gewicht 218 kg 250 kg 290 kg 

Gewicht met 
zaaier

250 kg 290 kg 330 kg 

Productnr. A21010       A21237 A410303

Opties:
- Zaaier voor 1130 - A21011
- Zaaier voor 1300 - A21238
- Zaaier voor 1500 - A410304

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1130

1300

1500
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Rotoreg • Professionele en efficiënte 
rotoreg

• Perfecte afwerking in slechts 
één passage

• Kan voorzien worden van een 
zaaier è perfect ingezaaid 
gazon in één passage

• Vereist minder vermogen dan 
een overtopfrees

De rotoreg is een uitstekende egaliseerder voor plaatsen waar de 
grond perfect egaal moet zijn. Het bewerkt alleen de toplaag en 
zorgt voor de perfecte afwerking die nodig is voor het inzaaien. 
De werkdiepte is instelbaar via de kruimelrol aan de achterzijde. 
Een op de rotoreg monteerbare zaaier is in optie verkrijgbaar. 
Daarmee bekomt men een behandeld en ingezaaid gazon in slechts 
één passage. 
De rotoreg wordt meestal gebruikt voor lichte 
grondbewerking. De grond wordt niet zo intens en diep 
bewerkt als met een overtopfrees. 

Opties:
- Zaaier voor 1350 - A21011
- Zaaier voor 1500 - A21238
- Zaaier voor 1700 - A415800

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Model 1200 1350 1500 1700

Werkbreedte 1050 mm 1220 mm 1400 mm 1550 mm

Rolbreedte 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1700 mm

Werkdiepte 0-160 mm

Gewicht 180 kg 220 kg 250 kg 290 kg

Gewicht met 
zaaier

- 260 kg 290 kg 330 kg

Productnr. -       A21077       A21185 A21431

Productnr. 200 ser A21116       -       - -

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1200

1350

1500

1700
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G
roenvoorziening

Nivelleerrek

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Een simpele en goedkope oplossing voor het egaliseren van grote 
oppervlakten. Het AVANT nivelleerrek kan ook gebruikt worden 
voor het verdelen van zand, mulch of kiezel. 
Het nivelleerrek gebruikt men meestal voor:
- voorbereidende nivelleerwerken aan zaaibedden
- het verdelen van teelaarde in tuinen
- het nivelleren van inritten en voetpaden
Het nivelleerrek kan ook gebruikt worden voor het transporteren 
van graszoden, gereedschappen, e.a.

• Budgetvriendelijk toebehoren 
voor het verdelen van grind of 
andere bodembedekkers

• Maakt manueel nivelleren 
haast overbodig

Breedte Gewicht Productnr.

1200 mm 85 kg A33031 

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

200 serie

Breedte Gewicht Productnr.

1200 mm 85 kg A32411 

1500 mm 95 kg A33537  

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Cultivator 
• Een prijsbewust toebehoren 

voor het verwijderen van 
stronken, wortels, grote 
stenen, enz. 

• Elimineert een pak manueel 
werk

De cultivator is een budgetvriendelijk en onmisbaar werktuig bij 
grondwerken. Met de cultivator kunnen wortels en zelfs grote 
stenen moeiteloos uit de grond gehaald worden. De vervangbare 
tanden garanderen een lange levensduur van het toebehoren. 
De cultivator werkt door de drie tanden in de grond te duwen achter 
het te verwijderen object. Eens in de grond wordt de cultivator 
naar binnen gedraaid en met de laadarm omhoog bewogen om 
wortels, boomstronken, stenen, e.a. uit de grond te trekken.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte 500 mm

Werkdiepte +/- 300 mm

Gewicht 50 kg 

Productnr. A44412

200 serie
Breedte 500 mm

Werkdiepte +/- 300 mm

Gewicht 50 kg 

Productnr.   A46332     

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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roenvoorziening

Zeefbak • Multifunctioneel: de 
groenaanlegger kan de 
gewenste teelaarde aanmaken 
met dezelfde machine als 
waarmee hij de rest van de 
werken uitvoert

• Bespaart tijd en geld: er moet 
geen aparte teelaarde meer 
aangevoerd worden

• Stevig ontwerp, ontwikkeld 
voor professioneel gebruik

Door zijn uniek ontwerp is de zeefbak van AVANT het aangewezen 
toebehoren voor het sorteren van materialen met verschillende 
diameters. De materialen worden van mekaar gescheiden zonder 
de grote stukken te vermalen.
Met de zeefbak zeeft men teelaarde voor groenaanleg, kwekerijen of 
de verkoop. Het voordeel van de zeefbak is dat scherpe voorwerpen 
niet vermalen worden en zo niet in de teelaarde terecht komen. De 
gezeefde teelaarde is dus veilig te gebruiken in tuinen en parken. 
Met de AVANT zeefbak kan men de samenstelling van de 
teelaarde ook aanpassen door er turf, zand, zout, e.a. onder te 
mengen. Verschillende toepassingen vereisen immers een andere 
samenstelling van de teelaarde.
De zeefbak is ook ideaal voor het aanmaken van zuivere vulgrond 
voor het aanvullen rond ondergrondse tanks, leidingen en kabels. De 
aanwezige aarde kan gezeefd worden en als zuivere vulgrond gebruikt 
worden om beschadigingen aan de ondergrondse tanks, leidingen 
en kabels te voorkomen. Zo 
bespaart men het transport 
van gezuiverde vulgrond uit.
Ook bij afbraak- en 
bouwwerken komt de 
zeefbak goed van pas voor 
het sorteren van divers 
bouwpuin wat het recycleren 
vergemakkelijkt.

500, R, 600 en 700 serie 
Breedte 1100 mm

Volume 180 l

Zeefvlak 0,33 m²

Mesafstand 27 mm

Zeefopening 0-22 mm

Gewicht 245 kg

Productnr. A413784

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Stronkenboor

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel
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Een nieuwe, snellere en veiligere manier voor het verwijderen van 
boomstronken!
De stronkenboor is een efficiënte, gemakkelijke en veilige manier 
voor het verwijderen van boomstronken. De boorkop met 3 
messen heeft een lage draaisnelheid met een hoge koppel waardoor 
er veilig kan gewerkt worden in nauwe ruimtes of in de buurt van 
voetgangers. 
Met de stronkenboor 
kunnen gaten van 
250 of 350 mm in de 
boomstronk geboord 
worden. De hydraulische 
aandrijving met planetaire 
overbrenging garanderen 
een hoge koppel en 
soepel boren. De 
boorlengte bedraagt 500 
mm. De vervangbare 
messen zijn vervaardigd 
van een uiterst hard 
materiaal voor een lange 
levensduur, ook in stenige 
grond.

• Nieuwe, veilige manier om 
boomstronken te verwijderen

• Eenvoudig ontwerp, 
gemakkelijk in gebruik 

400, 500, R, 600 en 700 serie

Model XHD92

Max. koppel 5873 Nm

Boorlengte 500 mm

Gewicht 300 kg

Productnr. motor A33571

Boren:
Boor Ø 250 mm - A33572 
Boor Ø 350 mm - A33573 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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G
roenvoorziening

Stenenklem
• Schaarklem voor:
 - Stoepranden
 - Betonproducten
 - Natuursteen
• Het schaarmechanisme is 

volledig mechanisch

De mechanische stenenklem is eenvoudig te monteren op de 
AVANT jib-laadarm. Dankzij de grote grijpkracht kan de stenenklem 
overweg met betonproducten, stoepranden, natuursteen, e.a. 
zware lasten. 
De stenenklem is voorzien van:
- hijsoog voor het bevestigen aan de AVANT jib-laadarm
- automatisch lossen van de last
- vervangbare rubbers op de grijper
De stenenklem kan het beste gebruikt worden op een AVANT met 
een telescopische laadarm. Met de AVANT jib-laadarm (A32395) en 
de telescopische laadarm volledig gestrekt is het maximum bereik 
2100 mm, gemeten vanaf de voorste banden. Met de telescopische 
jib-laadarm (A21342) wordt dit 3050 mm.
Let op! Om de stenenklem te gebruiken moet men over een jib-
laadarm (A32395 of A21342) beschikken.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Klembreedte 50 - 480 mm 

Klemhoogte 170 mm 

Klembreedte 420 mm 

Hefcapaciteit 900 kg 

Gewicht 55 kg

Productnr. A21179 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Hydraulische legklem

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel
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Met de hydraulische legklem van AVANT kan er vlot beklinkerd 
worden. De legklem neemt een hele laag klinkers van de pallet en 
legt ze op hun plaats. 
De hydraulische legklem is voorzien van:
- afstelbare grijpers, aanpasbaar volgens het legpatroon
- hydraulische rotatie
- aanduwsysteem dat de klinkers tegen de voorgaande rij duwt en 
verkomt dat ze scheef gaan liggen. Dit bespaart veel manueel werk 
en tijd.
Let op! De AVANT jib-laadarm 
(A32395) is vereist voor het 
gebruik van de hydraulische 
klinkerklem.

• Voor het professioneel en snel 
beklinkeren

• Vermindert de handenarbeid 
en het zware hefwerk

400, 500, R, 600 en 700 serie
Grijpbreedte 575 - 1245 mm 

Totale breedte 990 - 1480 mm 

Hefcapaciteit 400 kg 

Gewicht 230 kg 

Productnr. A21180 

De optionele extra A34700 - elektrische stur-
ing van het toebehoren via de joystick - wordt 
aangeraden.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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G
roenvoorziening

Pottenklem
• De eenvoudigste manier om 

planten, bomen, vaten, e.d. 
op te tillen en te verplaatsen 
zonder deze te beschadigen

• Uitstekend toebehoren voor 
de boomkwekerij en de 
groenaanleg 

Voor het optillen en verplaatsen van ronde objecten zoals tonnen, 
planten- en boompotten is er de pottenklem. Met de afstelbare 
grijpkracht en de zacht rubberen voering van de kleine grijpers kan 
de pottenklem ook delicate en fragiele objecten oppakken. 

400, 500, R, 600 en 700 serie
Min. Ø 250 mm 

Max. Ø 1200 mm 

Max. belasting 650 kg 

Gewicht 95 kg

Productnr. A34290 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Graafarm 170 
Speciaal voor de AVANT 200 serie is er de graafarm 170. De focus 
ging uit naar een eenvoudig en uiterst gebruiksvriendelijke graafarm 
die het best tot zijn recht komt op kleine werkterreinen met 
weinig ruimte. De snelheid van de graafarm kan traploos ingesteld 
worden. Zo kunnen ook minder ervaren gebruikers er gemakkelijk 
mee werken. Door het frame zo laag mogelijk te houden heeft de 
bestuurder een ongehinderd zicht op de werken. 

• Een krachtige compacte graafarm
• Gemakkelijk aan en af te 

koppelen aan uw AVANT
• Traploos instelbare snelheid van 

de graafarm 
• Budgetvriendelijke en eenvoudig 

te bedienen graafarm

Max. graafdiepte 1700 mm 

Standaard bak 250 mm 

Gewicht 180 kg 

Productnr. A33748 

200 serie

Optie: 
Bak 400 mm -  A415230 
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218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Graafarm 210
De graafarm 210 heeft een eenvoudig en uiterst gebruiksvriendelijk 
ontwerp. De snelheid van de graafarm kan traploos ingesteld 
worden. Zo kunnen ook minder ervaren gebruikers er gemakkelijk 
mee werken. Door het frame zo laag mogelijk te houden heeft de 
bestuurder een ongehinderd zicht op de werken. 

• Een krachtige compacte graafarm
• Gemakkelijk aan en af te koppelen 

aan uw AVANT
• Traploos instelbare snelheid van de 

graafarm 
• Budgetvriendelijke en eenvoudig te 

bedienen graafarm

Max. graafdiepte 2100 mm 

Standaard bak 400 mm (A415230) 

Gewicht 190 kg 

Productnr. A33747 

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Optie:
Bak  250 mm A415232 
Bak  750 mm A35564 
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Graafarm 260
• Sterke professionele graafarm 

met een goed bereik
• Hydraulische steunpoten
• Snelkoppelsysteem op de 

graafbak
• Zwenkhoek van 170° met 

constante snelheid
• Dozerplaat op het frame
• Verschillende maten van 

graafbakken

Max. graafdiepte 2600 mm 

Breedte 1300 mm

Zwenkhoek 170 º

Standaard bak 400 mm

Gewicht 420 kg 

Productnr. A35248 

500, 600 en 700 serie

Opties:
Bak 250 mm met tanden - A414301
Bak 750 mm zonder tanden - A35230
Bak 1000 mm zonder tanden - A35383
Snelwissel S30-150 met tiltadapter op de 
graafarm - A35249 

33
00

26
00
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00

3500

De graafarm 260 is een volledig nieuwe graafarm van AVANT 
en vervangt de 220 en de 250. Het nieuwe model heeft tal van 
verbeteringen t.o.v. de oudere modellen. Zo zwenkt de arm 
voortaan d.m.v. twee cilinders i.p.v. slechts één cilinder en een 
ketting. Het nieuwe systeem heeft minder speling bij het zwenken 
van de laadarm en is onderhoudsvriendelijker. De steunvoeten 
worden nu hydraulisch aangestuurd d.m.v. het bedieningspaneel 
van de graafarm. Zo kan de bestuurder de steunvoeten gemakkelijk 
instellen vanuit de bestuurderszetel. Een extra hydraulische functie 
is nu standaard voorzien op de laadarm. Zo kunnen hydraulische 
toebehoren zoals de hydraulische snelwissel, de zwenkbak of de 
draaiadapter nu ook gebruikt worden met de graafarm.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Mini graafarm
De AVANT mini graafarm voor kleine occasionele graafwerken met 
een max. diepte van 1500 mm (1200 mm - 200 serie). Hij wordt 
rechtstreeks aan de snelkoppelplaat gekoppeld en bediend met de 
hendel (voetpedaal - 200 serie) van de extra hydraulische functie. 
Het zwenken van de graafarm gebeurt d.m.v. het stuurwiel.
Dankzij het snelkoppelsysteem (niet voor 200 serie) kan de bak 
van de mini graafarm snel veranderd worden. Indien nodig kan 
deze ook omgekeerd aangekoppeld worden. Een draaiadapter is 
optioneel beschikbaar. 

• Nieuw: optionele draaiadapter 
(niet voor 200 serie) voor de 
mini graafarm

• Snel te monteren op uw 
AVANT

• Eenvoudig te transporteren 
van werf naar werf

• 1m50 kiephoogte
• Budgetvriendelijk

Graafdiepte 1200 mm 

Kiephoogte 1500 mm 

Bak 250 mm 

Gewicht 45 kg 

Productnr. A33153 

200 serie

400, 500, R, 600 en 700 serie

Opties:
Draaiadapter - A35320
Bak 250 mm met tanden - A414301
Bak 750 mm - recht mes - A35230
Bak 1000 mm - recht mes - A35383

Graafdiepte 1500 mm 

Standaard bak 400 mm 

Bakken 250/400/750/1000 mm 

Gewicht 130 kg 

Productnr. A35317 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Sleuvengraver
Met de AVANT sleuvengraver kunnen gemakkelijk smalle 
sleuven gegraven worden zonder de omliggende ondergrond te 
beschadigen. De sleuvengraver maakt een mooie rechte sleuf die 
naderhand gemakkelijk met de bak of het dozerblad kan gevuld 
worden. De planetaire aandrijving met krachtige hydromotor 
garandeert een zorgeloze werkervaring. 
De sleufdiepte is modelafhankelijk max. 900 of 1200 mm. De 
breedte, afhankelijk van de sleufketting, 100, 150 of 200 mm. De 
sleufketting is met wolfraam verstrekt voor een langere levensduur. 
De sleuvengraver is ideaal voor het leggen van kabels of smalle 
leidingen.
De graafsnelheid is 2 ~ 3 keer sneller dan met een minigraver.
De combinatie van kniklader met sleuvengraver laat de ondergrond 
ongeschonden achter na de werken. Ideaal voor tuin- en 
parkwerken.

• De snelle en propere manier 
om sleuven te graven voor 
het leggen van kabels en het 
plaatsen van drainage

• Graaft sleuven van max. 
200 mm breed. De aarde 
wordt rechts van de machine 
gehoopt

• Minimale beschadigingen van 
de ondergrond 

Graafbreedte 100 mm 150 mm 

Graafdiepte 900 mm 900 mm 

Productnr. A33555 A33557

300, 500, R, 600 en 700 serie

Andere modellen (kettingbreedte en 
graafdiepte) zijn beschikbaar. Gelieve uw 
lokale AVANT dealer te contacteren. 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Grondboor • Ruime keuze aan grondboren 
met verschillende vermogens 
en koppel  

• Brede waaier aan boren van Ø 
75 mm tot Ø 900 mm

• De vervangbare 
wolfraamtanden op alle 
boren garanderen een lange 
levensduur van de boor, ook 
bij professioneel gebruik 

200 serie

300, 400, 500, R, 600 and 700 series

Met zijn verschillende boordiameters is de krachtige hydraulische 
grondboor perfect voor het graven van gaten voor omheiningpalen, 
plantgaten voor bomen, e.d. Bij de standaard grondboor wordt de 
boor rechtstreeks door de hydromotor aangedreven. De heavy 
duty grondboor is voorzien van een 
planetaire aandrijving voor meer 
koppel. Aangewezen wanneer er in 
harde ondergrond of met een groot 
boor gewerkt wordt. 
Vervangbare wolfraamtanden en 
boorkop zijn standaard kenmerken 
van de boren. Zo kan er zowel in een 
harde ondergrond als in zandsteen 
geboord worden. In combinatie met 
een AVANT kniklader heeft men een 
ongehinderd zicht op de werken en 
wordt de ondergrond minimaal belast. Model Boor Koppel Productnr.

Direct drive 75-300 mm 1355 Nm A21100  

HD 35 75-400 mm 1886 Nm A34436 

HD 45 75-600 mm 2452 Nm A33552  

HD 58 75-750 mm 3017 Nm A33551  

HD 72 75-900 mm 3874 Nm A34032  

Boor    75 mm A34225
Boor  100 mm A33601
Boor  150 mm A33608 
Boor  200 mm A33609
Boor  225 mm A33610
Boor  250 mm A33611
Boor  300 mm A33612 
Boor  350 mm A33613
Boor  400 mm A33614

Boor  450 mm A33615
Boor  500 mm A33616 
Boor  600 mm A33617
Boor  750 mm A33618
Boor  900 mm A33619
Verlengstuk  500 mm A33546
Verlengstuk  800 mm A32532
Verlengstuk  1000 mm A33554

Model Boor Koppel Productnr.

Direct drive 75-300 mm 1355 Nm A21096  

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Hydraulische hamer
• Kwalitatieve geluidsdemping: 

AVANT hamers zijn krachtig 
en stil

• Deze hamers zijn perfect 
afgesteld op de AVANT 
kniklader

• De AVANT hamers 
worden gebruiksklaar 
afgeleverd waaronder alle 
leidingen, koppelingen en 
montagebeugels

300, 400, 500, R,600 en 700 serie
Model Slag-

energie
Ge-

wicht
Product

nr.

AVANT B70 112 J 70 kg A33811   

AVANT B110 180 J 110 kg A33812  

AVANT B160 270 J 160 kg A33813  

De hydraulische hamers van AVANT zijn speciaal ontworpen voor 
de AVANT knikladers. Met een keuze uit drie modellen vindt u de 
juiste hydraulische hamer voor uw AVANT.
Een AVANT kniklader met hydraulische hamer is een uiterst 
efficiënte en veelzijdige combinatie die met zijn compacte afmetingen 
haast overal kan geraken. Zo kunt u eerst de hydraulische hamer 
gebruiken voor de sloopwerken om daarna, met behulp van de 
grondbak, alles snel en 
gemakkelijk op te ruimen. 
De hydraulische hamers van 
AVANT zijn de snelste, beste 
en gemakkelijkste keuze 
voor uw AVANT kniklader. 
Alle leidingen, koppelingen 
en montagebeugels zitten bij 
de hamer. Bovendien wordt 
de hydraulische hamer 
gebruiksklaar afgeleverd. 

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

B70

B110

B160
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500, R, 600 en 700 serie
Max. opening 400 mm 

Max. snijkracht   750 kN 

Max. drukkracht 240 kN 

Rotatie 360° (non stop)

Gewicht 350 kg 

Productnr. A34357 

• Geluidsarm en trillingsvrij 
slopen

Hydraulische schaar
De hydraulische schaar van AVANT is ontwikkeld voor professionele 
sloopwerken. De hydraulische schaar gaat moeiteloos door beton 
en baksteen en ook het wapeningsstaal wordt ermee doorgeknipt. 
De messen van de 
hydraulische schaar zijn 
vervangbaar. Vanuit de 
bestuurderzetel kunt u  
de hydraulische schaar 
roteren.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Beton mengbak
• De gemakkelijke manier om 

beton te maken als er geen 
elektriciteit aanwezig is

• Het gemixte beton kan 
moeiteloos getransporteerd 
worden

• De mengbak kan vanaf de 
grond geladen worden

• Het beton kan tot op een 
hoogte van 2 m gestort 
worden en d.m.v. de 
stortkoker nauwkeurig 
gestuurd worden

500, R, 600 en 700 serie

De beton mengbak is handig als er geen elektriciteit voorhanden 
is of als het beton op een moeilijk bereikbare plaats moet worden 
gestort. De mengbak kan als een gewone grondbak geladen 
worden. Het mengen gebeurt hydraulisch. Om het beton uit te 
storten moet men alleen het luik openen en met de stortkoker het 
beton leiden. 

Volume Gewicht Productnr.

270 l 490 kg A21406  

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Betonmolen
De betonmolen is handig als er geen elektriciteit beschikbaar is 
of als het beton op een moeilijk bereikbare plaats moet worden 
gestort. Het beton kan gemakkelijk gestort worden door de molen 
uit te kippen.

Trilplaat
De trilplaat wordt gebruikt voor het verdichten van de aarde en 
is gemakkelijk aan de AVANT te koppelen. Het verdichten gaat 
snel, comfortabel en veilig - de bestuurder heeft een minimale 
blootstelling aan de trillingen en het geluid. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Volume 80 l

Aandrijving Hydraulisch

Gewicht 55 kg

Productnr. A2950

• Budgetvriendelijk toebehoren 
voor het occasioneel 
aanmaken van beton.

• De gemakkelijke manier om 
beton te maken als er geen 
elektriciteit beschikbaar is

• Het gemixte beton kan 
moeiteloos getransporteerd 
worden

400, 500, R, 600 en 700 serie
Gewicht 150 kg 

Plaatgrootte   285 x 500 mm 

Slagenergie 900 kg 

Slagsnelheid 2000 x/min.

Productnr. A21012 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Asfaltschraper
De asfaltschraper is ideaal voor het uitvoeren van kleine 
herstellingen aan geasfalteerde en geplaveide oppervlakten. Dit 
toebehoren schraapt de asfalt tot 80 mm diep af waardoor het 
herstellen van kuilen, wegranden, sleuven, e.a. gemakkelijk en snel 
uitgevoerd kan worden.

R, 600 en 700 serie
Werkbreedte 300 mm

Aandrijving Hydraulisch

Gewicht 260 kg

Productnr. A21230

Mestvork 200 serie

200 serie
Breedte Gewicht Productnr. 

900 mm 65 kg A33065

Dit veelzijdige toebehoren dient voor het grijpen, heffen en 
verplaatsen van diverse materialen. De klauw van de mestvork 
wordt hydraulisch geopend en heeft voldoende grijpkracht om zich 
in elke last vast te bijten. De totale breedte is 900 mm waardoor hij 
perfect door smalle doorgangen kan en gemakkelijk gebruikt kan 
worden in kleine ruimtes.
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Standaard voorzien van 
een 500 mm hydraulische 
zijschuiver

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Landbouw

Mestvork

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

De robuuste mestvork is voorzien van een krachtige hydraulische 
cilinder en kan aan elke AVANT kniklader gekoppeld worden. De 
vervangbare bodempinnen zijn van versterkt staal. De tanden van 
de klauw grijpen diep in elk type voeder. De klauw kan helemaal 
open om ronde balen te pakken.

• Compact model, ideaal voor 
het verdelen van voer in 
smalle en nauwe ruimtes

• Door de afgeronde zijkanten 
blijft de draaicirkel beperkt

Breedte Gewicht Productnr. 

800 mm 85 kg A2868  

900 mm 100 kg A31512

1050 mm 120 kg A31519  

Let op! AVANT 500, R, 600 en 700 serie al-
leen met montagebeugel A34037

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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XL mestvork
De nieuwe XL mestvorken van AVANT zijn beschikbaar in 3 
verschillende breedtes en passen perfect op de 500, R, 600 en 700 
serie. Het nieuwe model kan tot 30% meer voer transporteren 
en met de open constructie van de grijper wordt het zicht niet 
gehinderd wanneer deze omhoog staat. 
Sterke duurzame constructie met twee cilinders en gesmede 
vastgeschroefde pinnen zowel onder - als bovenaan.

500, R, 600 en 700 serie

• XL mestvorken zijn ideaal 
voor grote veehouderijen

• Open grijperconstructie voor 
een beter zicht met de grijper 
omhoog

• Grijper met twee cilinders 
voor meer grijpkracht

Breedte Gewicht Productnr. 

1100 mm 190 kg A21385

1300 mm 200 kg A21384

1500 mm 215 kg A21380 

Optie:
Montagebeugel die de kiphoek vergroot met 17° - A34587

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Landbouw

Schuifblad voor mestvork
Het schuifblad voor de mestvork is speciaal ontworpen voor het 
vegen van de voedergang alvorens nieuw voer aan te brengen. 
Deze plaat wordt rechtstreeks op de mestvork gemonteerd wat 
het werk versnelt omdat er niet van toebehoren moet gewisseld 
worden. Het blad heeft onderaan een rubberen lip voor een 
optimaal veegresultaat. 

Let op! Alleen te gebruiken met een AVANT mestvork.

• De eenvoudigste manier om 
de voedergang te vegen 

• Direct op de mestvork te 
monteren door de vork in 
de schuifplaat te rijden en te 
vergrendelen met de grijper

Op de mestvork
Breedte 1200 mm 

Verbreding  550 mm 

Gewicht 50 kg 

Productnr. A2936 

Optie:
Verlengstuk - A46337

Op de XL mestvork
Breedte 1650 mm 

Verbreding  550 mm 

Gewicht 75 kg 

Productnr. A35512 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Voederbak
Met de voederbak kan het voeder snel aan het vee verdeeld 
worden. In de bodem van de voederbak zit een hydraulisch 
aangedreven transportband die het voeder links of rechts uitwerpt. 
De voederbak wordt, zoals een grondbak, vanaf de grond gevuld. 
De inhoud is voldoende voor +/- 10 koeien. Op 10 minuten heeft 
men het voeder voor +/- 50 koeien verdeeld.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

• De snelle en eenvoudige 
manier om veevoeder te 
verdelen

• Het voeder kan links of rechts 
uitgeworpen worden zonder 
de voederbak aan te passen

Volume 650 l 

Breedte 1370 mm 

Gewicht 240 kg 

Productnr. A21000

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Voederschroef
De gemakkelijkste manier om niet gegeten voeder snel terug voor 
het vee te brengen. Bij het verplaatsten van het voeder wordt het 
gemengd en het vers voeder blijft vanboven. Met de voederschroef 
is een rijsnelheid van >10 km/u mogelijk. Het voeder kan zowel 
links als rechts verplaatst worden door de rotatierichting van de 
schroef aan te passen. Met de schraper achteraan de voederschroef 
wordt de voedergang tevens proper gehouden.

• Snel en eenvoudig voeder voor 
het vee brengen

• Werkt in twee richtingen
• Hoge efficiëntie, ook op 

grotere boerderijen
• De schraper houdt de 

voedergang proper

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte 1400 mm 

Totale breedte 1635 mm 

Gewicht 120 kg  

Productnr. A21506

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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• Robuuste en sterke 
constructie snijdt ook door 
stevig verpakt voeder

• De 1000 mm silosnijder pakt 
voeder voor 8 koeien, de 1300 
mm versie voor 12 koeien

• De open structuur van de 
grijper geeft een goede 
zichtbaarheid, ook bij het 
verdelen van het voeder

• Lichte, sterke constructie
• De onderste pinnen zijn van 

gehard staal

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte  1000 mm 1300 mm 

Gewicht 245 kg 280 kg

Productnr. A21276 A21257

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Silosnijder
Krachtige en robuuste silosnijder met twee hydraulische cilinders. 
Met de silosnijder kunt u gemakkelijk een stuk uit de silo snijden 
en aan het vee verdelen. De snijmessen zijn van een speciaal staal 
vervaardigd en snijden vlot door het voeder. Ze laten een zuiver 
snijvlak achter. Zo komt er geen lucht aan het voeder waardoor 
dit kan opwarmen. Door de open structuur van de grijper blijft de 
zichtbaarheid goed, ook met geopende grijper. De onderste pinnen 
zijn van gehard staal.

Carrouselborstel
De hydraulisch aangedreven borstel is het aangewezen toebehoren 
om materiaal opzij te vegen of van de muren weg te vegen. De 
borstel kan in beide richtingen roteren en is vooral handig in een 
boerderijomgeving. Door de laadarm omhoog te bewegen kan er 
ook in de hoogte geborsteld worden.

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Sterke borstel, veegt efficiënt
• Met de geïntegreerde 

zijschuiver kan er ook langs 
muren geveegd worden

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte 1000 mm 

Borstel Ø 1000 mm

Borstel mat. Nylon  

Gewicht 70 kg

Productnr. A2971  

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Strovork
Met de strovork voor ronde balen is het heffen, verplaatsen en 
uitpakken van ronde balen gemakkelijk en veilig. De strovork 
voor vierkante balen maakt het opheffen en transporteren van 
uitgepakte vierkante balen dan weer gemakkelijk en veilig. Het 
eenvoudige, sterke design garandeert een lange levensduur.

400, 500, R, 600 en 700 serie
Model Vierkante balen Ronde balen

Breedte  1005 mm 1220 mm 

Lengte 1145 mm 1150 mm 

Gewicht 58 kg 55 kg

Tanden 3 st. 2 st.

Productnr. A410225 A410224

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Ronde balenklem
Met de ronde balenklem kan men balen voer, hooi, e.a. heffen en 
transporteren zonder de verpakkingsplastiek of -net te beschadigen. 
De stevige, lichte constructie laat de grootst mogelijke effectieve 
last toe. (zie tabel)

• Met de ronde balenklem 
transporteert u alle balen 
zonder de verpakking te 
beschadigen

• Met de combinatie AVANT 
- balenklem kunt u de balen 
drie hoog stapelen

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
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Gewicht 120 kg 

Max. gewicht baal

   Avant 400 serie 400 kg 

   Avant 520 550 - 650 kg 

   Avant 528 850 - 950 kg 

   Avant 600 serie 950 - 1050 kg 

   Avant 700 serie 1100 - 1200 kg 

Max. klembreedte 1500 mm 

Baal Ø  950 - 1450 mm 

Productnr. A21166

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Vierkante balenklem
Met de vierkante balenklem kan men balen voer, hooi, e.a. 
heffen en transporteren zonder de verpakkingsplastiek of -net te 
beschadigen.

400, 500, R, 600 en 700 serie
Gewicht 140 kg 

Max. gewicht baal 1000 kg 

Baal Ø  80 - 120 cm  

Productnr. A410798 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Mestvork
De AVANT mestvork is speciaal ontworpen voor het lossen van 
mest en soortgelijke materialen. De sterke tanden dringen diep 
door in de aangedrukte mest en mogen zwaar belast worden.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

VERNIEUWD

Breedte 1100 mm 

Vorklengte 1100 mm 

Tandlengte 1000 mm 

Hoogte        415 mm 

Gewicht 60 kg 

Productnr. A36038  

• Vernieuwd: de mestvork 
is voortaan voorzien van 
opgeschroefde tanden uit 
gehard staal 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Stroblazer
Met de stroblazer kan men snel en eenvoudig stro verdelen in de 
koeienstal door er met uw AVANT langs te rijden. Het stro wordt 
3~4 m ver geblazen afhankelijk van het toerental van de motor. 
De stroblazer kan overweg met gekapt stro, zaagsel, turf en kleine 
houtsnippers. 
In optie kan de stroblazer van een rubberen schuifblad voorzien 
worden om het mestrooster te reinigen. Een zijborstel is ook 
beschikbaar.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Volume 665 l  

Hoogte 1270 mm

Breedte 1460 mm 

Gewicht 120 kg 

Productnr. A21066 

La
nd

bo
uw

Graan- en meelverdeler
De AVANT graan- en meelverdeler is een bak van 300 l met 
onderaan een hydraulische motor die een schroef van Ø 200 mm 
aandrijft. Bedoeld voor het verdelen van graan, meel, e.a. De 
uitworp is standaard aan de rechterkant, maar kan op aanvraag 
ook met linker uitworp geleverd worden.
De verdeler kan zoals een gewone grondbak vanaf de grond gevuld 
worden.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Volume 300 l 

Breedte 1100 mm 

Gewicht 90 kg 

Productnr. A1194 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

Optie:
Rubberen schuifblad voor het reinigen van het mestrooster - A46033
Zijborstel om de achterkant van de stal te reinigen - A33025
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Landbouw

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Duwborstel
De duwborstel is een handige en budgetvriendelijke borstel 
voor het vegen van kleine oppervlakten. Deze borstel heeft 
geen bewegende onderdelen en duwt het vuil voor zich uit. De 
duwborstel is ook geschikt als invoegborstel bij klinkerwerken. 

200 serie
Breedte 1300 mm 

Gewicht 34 kg 

Productnr. A34076 

• Een handige, 
budgetvriendelijke borstel

• Geen bewegende onderdelen 
è minder stof bij het vegen

• Ideaal voor het vegen van 
paarden- of veestallen, of 
andere kleine oppervlakten

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte 1300 mm 

Gewicht 34 kg 

Productnr. A34055 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Pistesleep
De pistesleep is bedoeld voor het loswerken en het nivelleren 
van de rijpiste. De eg met twee rijen geveerde tanden werkt de 
ondergrond los waarna de nivelleerder de piste gelijk trekt en de 
kruimelrol voor een mooie afwerking zorgt. De pistesleep zal de 
onderliggende lagen van de rijpiste niet beschadigen. 
De pistesleep heeft:
- een zijschraper om de kanten van de piste gelijk te trekken.
- een kruimelrol voor een mooie afwerking.
- grote wielen om bij eventueel contact de zijkant van de pistewand 
niet te beschadigen.
- hydraulisch verstelbare steunwielen voor het transport van de 
pistesleep buiten de piste.
Let op! De kniklader moet voorzien zijn van een enkel- of 
dubbelwerkende extra hydraulische functie achteraan en een 
trekhaak.

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Werkbreedte 1350 mm 

Gewicht 240 kg

Productnr. A21302 

• Een professionele pistesleep 
die de rijpiste in perfecte 
toestand houdt

• Kan aan verschillende 
pistesoorten aangepast 
worden

• Eens aangepast is de 
pistesleep handig in gebruik

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Landbouw

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Big bag lifter
Met de big bag lifter kan men big bags gemakkelijk opheffen en 
transporteren. Dit eenvoudige gereedschap maakt het laden van 
meststoffen of het stapelen van big bags enorm gemakkelijk.

400, 500, R, 600 en 700 serie
Haakhoogte 1200 mm 

Breedte 1000 mm 

Gewicht 80 kg 

Productnr. A21162  

• Een budgetvriendelijk en 
efficiënte manier om big bags 
te transporteren

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Puinbak 
De puinbak is bedoeld voor het verzamelen van de stenen na het 
eggen van de velden.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte 1050 mm 1370 mm 

Baardiameter 22 mm 30 mm

Gewicht 95 kg 250 kg

Productnr. A2999 A415432

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

1050

1370
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Pow
er packs

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Generator
Maak elektriciteit met uw AVANT! 
Er zijn twee modellen beschikbaar: de 3,5 kVA met een vermogen 
van 2x 230V en de 6,5 kVA met een vermogen van 2x 230V en 1x 
380V. De generatoren dienen voor het aandrijven van elektrische 
gereedschappen of toestellen maar kunnen ook dienst doen als be-
trouwbare noodgeneratoren. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Compressor
Met een compressor op uw AVANT heeft u altijd perslucht bij de 
hand, waar u ook bent. Met een max. debiet van 400 l/min. bij 8 bar 
kan het meeste persluchtgereedschap aangedreven worden. Ook 
grote banden kunt u moeiteloos opblazen op plaatsen waar geen 
elektriciteit voorhanden is.

Montage Productnr.

Vooraan A35409 

Achteraan* A35456 

*) Montageset achteraan is inbegrepen - 
hydraulische koppeling achter (dubbelwerkend) 
is vereist - niet moeglijk voor de R serie 

Vermogen Aansluiting Montage Productnr.

3,5 kVA 2 x 230V Vooraan A35407 

3,5 kVA 2 x 230V Achteraan* A35454 

6,5 kVA 2x230V & 1x400V Vooraan A35408

6,5 kVA 2x230V & 1x400V Achteraan* A35455

*) Montageset achteraan is inbegrepen - hydraulische 
koppeling achter (dubbelwerkend) is vereist - niet 
moeglijk voor de R serie 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

Model 218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

3,5 kVA

6,5 kVA
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Hogedrukspuit
Krachtige hogedrukspuit van AVANT met 20 m slang en sproei-
er, gemakkelijk transporteerbaar met uw AVANT. Beschikt over 
een constante waterdruk van max. 30 l/min. bij een druk van 200 
bar. Het water kan vanuit 3 m onder machineniveau aangezogen 
worden. Ideaal voor wanneer men het water uit een reservoir, 
meer of beek haalt.

Montage Max. waterdruk Productnr.

Vooraan 30 l/min @ 200 bar A35411 

Achteraan* 30 l/min @ 200 bar A35457 

*) Montageset achteraan is inbegrepen - 
hydraulische koppeling achter (dubbelwerkend) 
is vereist - niet moeglijk voor de R serie 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Max. Ø Min. Ø Gewicht Productnr.

 900 mm 180 mm 50 kg A33503 

300, 400, 500, R, 600 and 700 series

Max. Ø Min. Ø Gewicht Productnr.

 900 mm 180 mm 50 kg A34822

200 serie

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Gemakkelijk te monteren op 
de palletvork

• Basistoebehoren voor het 
zetten van omheiningen of 
bosbeheer 

400, 500, R, 600 en 700 serie
Breedte 845 mm

Hoogte 990 mm

Gewicht 180 kg

Productnr. A415691

Boomstammenklem 
De boomstammenklem kan eenvoudig op de AVANT palletvork 
gemonteerd worden. Met de boomstammenklem kan men 
gemakkelijk één of meerdere boomstammen heffen en verplaatsen. 
De klem is voorzien van een krachtige hydraulische cilinder en 
kan vlot omgaan met grote stenen, takken, stronken en andere 
vergelijkbare materialen.
Vereist:
Palletvork 850 mm (A33029) voor de 200 serie
Palletvork 850 mm (A21047)
Palletvork 1100 mm (A21039)

Boomstammenklem heavy duty 
Een uiterst sterke boomstammenklem voor gebruikers die vaak 
boomstammen, takken, e.d. moeten transporteren.  De grijper 
heeft een stevige grip op het hout en de onderste tanden zijn 
speciaal ontwikkeld voor het grijpen van grotere stammen. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Lier
Met de hydraulische lier van AVANT kan men boomstammen, 
palen, boten, e.a. verslepen. De lier is eenvoudig te monteren op 
de snelkoppelplaat en is voorzien van een veiligheidsscherm, 30 m 
kabel met lierhaak en een sterke hydromotor. 
De lier is gebruiksvriendelijk en kan door één persoon bediend 
worden. Door de hendel van de extra hydraulische functie in de 
open stand te vergrendelen kan de kabel gemakkelijk afgerold 
worden. Eens de kabel 
aan het gewenste object 
bevestigd is, kan de 
bestuurder door het 
bedienen van de hendel 
van de extra hydraulische 
functie, de kabel langzaam 
oprollen. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Een krachtige, compacte 
hydraulische lier voor tal van 
toepassingen

• De lier wordt aan de 
snelkoppelplaat gekoppeld, 
hierdoor kan men de laadarm 
gebruiken om met de lier 
materialen op te heffen.

200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Max. trekkracht 1000 kp

Max. treksnelheid   2,3 m/s 

Kabellengte 30 m

Gewicht 105 kg 

Productnr. A33130

Productnr. 200 A33151

Boomschaar
De boomschaar van AVANT is een efficiënt toebehoren om bomen 
te knippen, bestemd voor bosuitdunning, bomen vrij te maken of 
soortgelijke werken waar kleinere bomen moeten geknipt worden. 
De sterke grijper heeft een stevige grip op de boomstam en de 
hydraulische cilinder duwt het mes tegen de stam om deze te 
knippen. De boomstam kan gemakkelijk en snel getransporteerd 
worden met de AVANT. Indien nodig kan het snijmes 180 graden 
weggedraaid worden zodat het achteruit wijst. Zo kan men deze 
boomschaar ook als klem gebruiken. 

400, 500, R, 600 en 700 serie
Boomstam Ø   max. 190 mm 

Opening klem  770 mm

Gewicht 110 kg

Productnr. A35831 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Houtkliever
• Een prijsvoordelige en 

krachtige houtkliever
• Max. te klieven diameter is 400 mm
• 2 modellen: één voor 

bloklengtes van max. 600 mm 
en één voor lengtes van max. 
1000 mm

De AVANT houtkliever is het juiste toebehoren voor het veilig en snel 
klieven van blokken voor het aanleggen van uw brandhoutvoorraad. 
Dit toebehoren is uitgerust met handbedieningen voor een optimale 
veiligheid: er zijn 2 hendels die men tegelijkertijd moet activeren. 
De houtkliever is uitgerust met een hydraulische cilinder die de 
blok tegen het mes aandrukt. 
De hoogte van het mes is verstelbaar en bepaalt of de blok in twee 
of vier delen wordt gekliefd. De houtkliever heeft een automatische 
terugslag die kan worden bijgesteld met de eindschakelaar. De 
stopschakelaar voorkomt dat de machine werkzaam is terwijl het 
veiligheidsscherm niet naar beneden staat.
Het transport van deze kliever is eenvoudig - dit
gereedschap is bevestigd aan de snelkoppelplaat
van uw AVANT.

200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. Ø 400 mm 400 mm 

Max. bloklengte 650 mm 1000 mm 

Kloofcapaciteit +/- 30 blokken/min

Splijtkracht 7,6 tons 10 tons

Gewicht 150 kg 250 kg 

Productnr. A413181    A413195

Productnr. 200 A413194 -

B
osbeheer

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Houtzaag / Houtkliever

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

De AVANT houtzaag / kliever is een efficiënte machine om 
brandhout te maken. Deze machine combineert een kettingzaag 
en een hydraulische houtkliever. 
De hydraulisch aangedreven kettingzaag zaagt de stam in blokken, 
waarna de houtblokken automatisch op kliefplaat 
vallen die op hun beurt worden gesplitst. 
De positie van het kliefmes is aanpasbaar 
naargelang de diameter van het hout. 
Dit nieuwe model is uitgerust met een 
apart systeem met olietank voor het 
smeren van de 
kettingzaag. De 
transportband is 
verkrijgbaar als 
optie voor de 
400-700 serie.

200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
Max. Ø 300 mm 

Max. bloklengte 450 mm 

Zaagblad 13” 

Splijtkracht 5,6 tons

Lengte transportband 2,3 m

Gewicht 310 kg 

Gewicht transportband 75 kg 

Productnr. A415435    

Productnr. 200 A415434      

• Krachtige en veilige 
houtverwerking

• Geautomatiseerde handelingen 
maken het werk veilig en 
efficiënt 

• Optioneel met transportband 

Optie:
Transportband - 65673

B
os

be
he
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218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

200, 400, 500, 600 en 700 serie
Houtdiameter max. 300 mm 

Bloklengte max. 600 mm 

Zaagblad Ø  700 mm

Klief schroef Ø  100 mm

Gewicht 175 kg 

Productnr. A35823 

Productnr. 200 A35824 

Brandhoutmachine
Met de brandhoutmachine van AVANT is het gemakkelijk een 
voorraad brandhout aan te leggen. Met de 700 mm cirkelzaag 
wordt het houtblok op lengte gezaagd waarna men de blok met de 
hand op de klieftafel moet leggen waar het gekloven wordt. 

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

Max. Ø hout 100 mm 

Maalgrootte +/- 12 mm

Hakselaar Hydraulische motor met 
directe aandrijving

Draaibare
uitwerppijp

180°
(montage voor uitwer-

ping naar rechts of links)

Gewicht 210 kg

Productnr. A415436 

Productnr. 200 A416180  

Houthakselaar CH100
De houthakselaar CH100 kan ook met de lichtere AVANT 220 en 
400 serie gebruikt worden. Ideaal voor het hakselen van hout op 
kleinere schaal. Met manuele aanvoer.

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Houthakselaar CH150
De AVANT CH150 is een krachtige houthakselaar die zelfs de meest 
weerbarstige takken moeiteloos de hakselaar intrekt. De hakselaar 
is voorzien van twee aanvoerrollen, gestuurd door het toerental 
van de hamermolen. Wanneer het toerental van de hamermolen te 
laag is, vallen de aanvoerrollen stil tot dat de hamermolen terug op 
snelheid is. Zo valt de hakselaar niet stil.
De CH150 is ontwikkeld om aan de hoge eisen van de professionele 
markt van groenaanleg en -onderhoud te voldoen.

R35, 635, 640 en 700 serie
Max. Ø hout 150 mm 

Aanvoerrollen 2 st.

Rotatie uitwerppijp 270 °

Gewicht 490 kg

Productnr. A414031    

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

• Krachtige houthakselaar voor 
professioneel gebruik

• Automatische aanvoerrollen 
met toerentalbescherming wat 
het verhakselen eenvoudiger 
en efficiënter maakt

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Houttrailer met kraan
De AVANT houttrailer met kraan is een gebruiksvriendelijke en 
efficiënte manier om boomstammen uit het bos naar de weg te 
transporteren. Het aankoppelen van de houttrailer is niet meer dan 
de trailer aan de trekhaak te hangen en de hydraulische leidingen op 
de (optionele) achterste hydrauliek van de AVANT aan te sluiten. 
De houttrailer kan optioneel voorzien worden van een hydraulische 
vierwielaandrijving bediend vanaf het bedieningspaneel van de 
AVANT. Dit verbetert aanzienlijk de offroad eigenschappen van de 
combinatie wat belangrijk is voor boswerkzaamheden.
De kraan kan voorzien worden van een op afstand bedienbare lier 
die gemakkelijk door één persoon bediend kan worden.

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

200, 400, 500, R, 600 en 700 serie

• Voor de actieve doe-het-zelver of 
kleine onderneming in bosbeheer

• Dezelfde stevige constructie die men 
bij grote houttrailers ziet

• Krachtige kraan die met een lier kan 
uitgerust worden 

• De optionele vierwielaandrijving 
geeft deze combinatie uitstekende 
offroad capaciteiten

 

Max. belasting 1500 kg 

Lengte laadvlak 2,6 m

Volume laadvlak 1,7 m3 

Hefcapaciteit lader 2,0 m:350 kg/
3,2 m:250 kg 

Bereik 3,2 m

Lengte 3,8 m   

Gewicht (trailer + laadarm) 300 kg

Productnr. (trailer + laadarm) A34818

Productnr. (trailer + laadarm + 4x4) A34819

Productnr. (trailer + laadarm + 4x4 + lier) A34820
Adapterkit voor 200 serie - A34821

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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400, 500, R, 600 en 700 serie
Max. draaihoek +/- 12,5°

Gewicht 65 kg 

Productnr. A34148  

• Zorgt voor flexibeler werken

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

De draaiadapter wordt tussen het toebehoren en de snelkoppelplaat 
van de kniklader gemonteerd. Met de draaiadapter kan het 
toebehoren max. 12,5° in beide richtingen gedraaid worden. 
Met de draaiadapter kan men:
- de ondergrond vormen met een gewone grondbak.
- palletten rechthouden bij het rijden op een helling.
- palletten laden die op een schuine ondergrond staan.
De draaiadapter is bedoeld voor niet hydraulisch aangedreven 
toebehoren. Met een 2de extra 
hydraulische functie is het 
wel mogelijk een hydraulisch 
aangedreven toebehoren 
te bieden zoals een 4-in-
1 bak. 

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Draaiadapter

Elektrische sturing van toebehoren via joystick
Met deze optie kunnen de elektrische functies van de toebehoren 
bediend worden met de joystick. De extra bedieningsknoppen 
worden boven op de AVANT joystick gemonteerd en langs de 
multiconnector komt een 7-polig contact waarop de bedrading van 
het toebehoren wordt aangesloten. De elektrische functies van het 
toebehoren worden nu ook bediend met de rechter duim. Functies 
zoals de elektrisch regelbare uitwerphoogte van de sneeuwfrees, 
het openen van de klep van de grasmaaier met opvangbak of het 
bedienen van het sproeisysteem op de roterende borstel. 

400, 500, R, 600 en 700 serie
 Model Productnr.

Elektrische sturing van
Toebehoren via joystick

A34700

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

AVANT biedt een aantal adapterplaten aan die gemakkelijk gelast 
kunnen worden op
zelf ontwikkelde toebehoren:
- een voorwerp dat u veilig wilt optillen met uw AVANT
De AVANT adapterplaten passen perfect op uw AVANT wat u een 
hoop meet- en paswerk bespaart.

300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
 Model Productnr.

Montagebeugels
300/400/500/R/600/700 serie

A31566

Draaiadapter 10 mm, 
300/400/500/R/600/700 serie

A2471 

Draaiadapter 20 mm, 
300/400/500/R/600/700 serie

A2472 

Adapter voor toebehoren 
200 serie op 300-700 serie

A35590

200 serie
 Model Productnr.

Adapterplaat A46529

Adapter voor toebehoren 
300-700 serie op 200 serie

A33126

Zeer compatibel Compatibel Niet compatibel

Adapterplaat

Schroefpaal adapter

200, 300, 400, 500, R, 600 en 700 serie
 Model Productnr.

Schroefpaal adapter 65826

Met de schroefpaal adapter kan een 
AVANT voorzien van grondboor snel 
en gemakkelijk schroefpalen in de grond 
schroeven. De adapter wordt op de 
boorinstallatie gemonteerd en is geschikt 
voor schroefpalen met een diameter van 
60 mm. De adapter past op alle AVANT 
boorinstallaties. De boorinstallatie 
moet gekozen worden in functie van de 
diameter van de schroefpaal en hoe hard 
de grond is.

Nieuw

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750

218 220 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750
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www.avantmachinery.be

Officieel erkende invoerder voor AVANT:

AVANT voert een beleid van constante innovatie en weerhoudt zich het 
recht om de specificaties zonder voorafgaande kennisgave te veranderen. 

© 2015 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

      

      
      
      
    
      
      
      

































 


















 


















Multiconnector: druk en retour (65251) Multiconnector: druk en vrije retour 
(65371)

Multiconnector: druk, retour en vrije 
retour (65250)

Adapter: Oude snelkoppelingen naar
multiconnector (A414508)

Multiconnector parking (65594)

Multiconnector systeem

Voor meer informatie over welke multiconnector bij welk toebehoren hoort, 
gelieve contact op te nemen met uw lokale dealer of de invoerder.

AVANT Tecno OY
Ylötie 1

33470 YLÖJÄRVI
FINLAND

e-mail: sales@avanttecno.com

Tiensesteenweg 240
3800 Sint-Truiden - België

T +32 (0)11 68 78 65
F +32 (0)11 68 07 63

info@avantmachinery.be


