Suomi

R-sarja

Uudenlainen
R-sarja

Made in Finland

Avantin R-sarja eroaa muista Avantin mallisarjoista ohjaustapansa vuoksi.
R-sarjassa kuljettaja istuu kuormaajan takarungossa kun taas muissa Avantin
mallisarjoissa istutaan eturungon puolella. Ohjaustapaa lukuunottamatta
R-sarja on pyritty pitämään hyvin lähellä muita Avantin malleja ja R-sarjan
koneet perustuvatkin hyvin paljon seuraaviin Avant-malleihin.
R20 = Avant 520
R28 = Avant 528
R35 = Avant 635
Suuri kuormankäsittelykyky, sivusuunnassa jäykkä ohjausnivel,
teleskooppipuomi ja kompaktit ulkomitat ovat kaikki yhteisiä tekijöitä
sekä R-sarjan että muiden Avantin kuormaajasarjojen kanssa. R-sarjan
ohjaustavan edut tulevat parhaiten esille käytävillä tai ahtaissa sisätiloissa
ajettaessa. Vaikka kääntöympyrä on sinällään täysin sama kuin Avantin
tutuilla sisarmalleilla, R-sarjan koneita on helpompi kääntää ahtaissa
tiloissa, sillä niiden ohjaamo ei käänny ohjattaessa pyörälinjan
ulkopuolelle.

AVANT R20

AVANT R28

AVANT R35

850 kg

900 kg

1050 kg

20 hv
diesel

28 hv
diesel

37,5 hv
diesel

2,8 m

2,8 m

2,8 m

12 km/h

12 km/h

14 km/h

S
AUX 31 l/min

S
AUX 38 l/min

S
AUX 66 l/min

1365 kg

1400 kg

1480 kg

2550 mm

2550 mm

2550 mm

Ylivoimaiset ominaisuudet
luokassaan

Jäykkä keskinivel

Sivusuunnassa jäykkä keskinivel on tämän kokoisessa kuormaajassa
todella tärkeä. Koneen kaatumisvaara vähenee oleellisesti, koska
jäykän nivelen ansiosta ylimääräisiä heilahduksia ei tapahdu ja
koneen koko paino pitää konetta pystyssä.

Teleskooppipuomi

Teleskooppipuomi on oleellinen osa koneen vakautta. Normaalisti
puomi on aina sisässä, jolloin kuorma on mahdollisimman lähellä
konetta. Teleskooppia käytetään silloin kun tarvitaan maksimi
nostokorkeutta ja ulottumaa.

Kurottajatyyppinen epäkeskeinen puomi
• Loistava näkyvyys työhön ja työlaitteelle
• Lisää tarkkuutta, työtehoa ja turvallisuutta
• Kone kurottaa - ei kuljettaja

Ensiluokkainen ergonomia

•Erinomaiset tilat isollekin kuljettajalle.
•Kaikki hallintalaitteet juuri oikeilla paikoilla.
•Kuljettajalla erinomainen tuntuma sekä ajon että hydrauliikan
hallintaan.
•Kuljettajan ei tarvitse ajon aikana kurkotella enempää sivulle
kuin eteenkään päin.
•Koneeseen on vaivaton nousta ja poistua.

AVANT R-sarja - tehoa
maatalouteen
R-sarja on suunniteltu erityisesti asiakkaille
• joille on tärkeää helppo ajettavuus käytävillä
• jotka ovat tottuneet takarungosta ohjattavaan koneeseen.
Vaikka R-sarjan ohjaustapa on erilainen muihin Avantin
malleihin nähden, tarjoaa se hyvin pitkälti samoja
ominaisuuksia, joista Avant-kuormaajat ovat tulleet
tunnetuksi jo tuhansilla tiloilla.
• Monipuolisuus - yli 100 erilaista työlaitetta
• Vakavuus - matala painopiste ja kiinteä runkonivel
• Teleskooppipuomi - erinomainen ulottuma tarvittaessa
• Tehokkuus - pieni omapaino ja erinomainen nostokyky

Käyttäjät erittäin tyytyväisiä
Käyttäjät ovat olleet AVANTeihin erittäin tyytyväisiä.
Tuhansilla maatiloilla Suomessa AVANT on osoittanut
tehonsa ja on nykyään yksi tärkeimmistä työtä
helpottavista koneista. Ja koneet ovat todella kovassa
käytössä. Usein AVANTtiin kertyy enemmän tunteja
kuin traktoreihin.

R-sarja verrattuna muihin Avant-malleihin
Normaali Avant-kuormaaja

R-Sarja

• Kuljettaja istuu lähempänä työlaitetta –
Parempi näkyväisyys
• Suurempi kaatokuorma, koneen ollessa
linkussa
• Matalampi – R sarjan koneet ovat 10 cm
korkeampia, kuin normaali Avantit
• Kaikki Avantin työlaitteet sopivat
• Kaikki ohjaamomallit (L, LX ja DLX) ovat
saatavilla

• Helpompi peruuttaa
• Helpompi opetella ajamaan, jos kuljettaja on
tottunut takarungosta ohjattuun koneeseen
• Helpompi kääntyä käytävillä
• Kaikki työlaitteet, esim. kaivurit eivät käy
R-sarjaan.

2110 - 2140 mm

235/263

2305 - 2335 mm
2790 - 2820 mm

60

0m

m

Tekniset tiedot, lisävarusteet ja
työlaitteet

930 mm

1200 mm
2567 mm

Renkaat
Renkaat
27 x 8.50 - 15
23 x 10.50 - 12
26 x 12.00 - 12

Leveys
990 mm
1100 mm
1290 mm

437 mm

990 -1290 mm

Malli

R20

R28

R35

Pituus

2550 mm

2550 mm

2550 mm

Leveys (vakiorenkailla)

1100 mm

1100 mm

1280 mm

Korkeus (vakiorenkailla)

2110 mm

2110 mm

2140 mm

1365 kg

1400 kg

1480 kg

23 x 10,50-12"

23 x 10,50-12"

26 x 12,00-12"

Voimansiirto

Hydraulinen neliveto

Hydraulinen neliveto

Hydraulinen neliveto

Työntövoima

900 kp

950 kp

1100 kp

Ajonopeus

12 km/h

12 km/h

14 km/h

Työhydrauliikka

31 l/min

36 l/min

66 l/min

Paino
Rengaskoko (vakio)

Öljynjäähdytin

Vakio

Vakio

Vakio

995 / 2135 mm

995 / 2135 mm

898 / 2205 mm

Nostokorkeus

2790 mm

2790 mm

2820 mm

Kaatokuorma

850 kg

900 kg

1050 kg

Max. murtovoima / 50cm

1050 kg

1100 kg

1250 kg

Moottorityyppi

Kubota D722

Kubota D1105

Kubota V1505

Teho

14 kW (20 hv)

21 kW (28 hv)

28 kW (37,5 hv)

Diesel

Diesel

Diesel

Kääntösäde sisä/ulko

Polttoaine

Lisävarusteilla voit lisätä koneen työtehoa ja käytön mukavuutta.
Työtehopaketti

Vakaaja

Joystick

Työvalosarja

Lohkolämmitin

Ajon vapautusventtiili

Luistonesto

Vetokoukku

Urakointipaketti

Takasivupainot, 180 kg

Muut varusteet

Hydrauliikan takaulosotto Hydraulinen pikakiinnituslevy Työlaitteen ohjauskytkinpaketti

Tieliikennesarja

HD-suojasarja

Katalysaattori

Lumiketjut

HD Renkaat

Puomin kellunta

Kattomajakka

Sääsuoja

Ohjaamo L

Laajin ja laadukkain
työlaitevalikoima
Lyömätön yhdistelmä syntyy
vasta kun hyvään peruskoneeseen
löytyy juuri siihen suunniteltu
työlaitevalikoima.
Pyydä Avantin työlaitekuvasto
lähimmästä jälleenmyyntipisteestäsi
tai tutustu työlaitteisiin internetissä
osoitteessa www.avant.fi

Avant Tecno Oy
Ylötie 1
33470 Ylöjärvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511
e-mail: sales@avanttecno.com

Tutustu laajaan AVANT kuormain- ja työlaitevalikoimaan internetissä osoitteessa:

www.avant.fi

www-sivuilta on ladattavissa myös videoita,
joissa näet AVANTit tositoimissa.
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