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Kabiny pro nakladače Avant
Na každý požadavek nabízí Avant Tecno odpovídající kabinu.
Avant – kabina L
Jednoduché a ekonomické řešení tam, kde není zapotřebí plnou kabinu s topením. Je to zakrytí pravé a zadní části stroje.
Dále je doplněno čelní sklo – vrstvené a bezpečnostní se stěračem.
Součástí kitu není výbava pro provoz na pozemních komunikacích.
Možnost dovýbavy na již dodaný stroj
Příslušenství pro kabiny LX
Maják magnetický včetně držáku
Zpětná zrcátka
Výbava pro provoz na pozemních komunikacích ( maják, světla přední a zadní, trojúhelník, blinkry )
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Nakladače Avant 2018
Kabina LX – nový design kabiny (pouze 200/400/500/600/700/R/E)

Úplně nový design kabiny koncepčně vychází z DLX kabiny. Kabina LX je vybavena všemi okny z bezpečnostního
skla, na dveřích dole je bezpečnostní klapka.
Topení je realizováno stejně jako u kabiny DLX
– proud vzduchu jak na okno, tak i na paty
obsluhy. Topení je umístěno v prostou pod
sedačkou – nebrání při nastupování nebo
vystupování
Zadní blatníky volitelné pro 528/600/700
Standardní výbava
 Závislé topení vodní s ventilací.
 Stěrač
 Pracovní světla vpředu
 ROPS
 Rozšířený přístrojový panel
 Blatníky na přední nápravě
 Možnost odejmutí pravého okna a dveří
bez použití nářadí.
 Střecha s ochranou FOPS

Výbava na přání
 Integrovaná výbava pro provoz na pozemních komunikacích
 Pracovní světla , zpětná zrcátka
 Zadní blatníky

Tuhá rámová konstrukce –
nová koncepce. Nová
koncepce rámu vpředu
rozšířená zajišťuje podstatně
lepší výhled obsluhy na práci a
zároveň poskytuje obsluze
dostatečnou ochranu pře
pádem a otočením.

Umístění vodního topení.
Toto umístění nepřekáží ve
dveřích (ve sloupku) při
nastupování nebo vystupování
a umožňuje rozvod tepla
k patám obsluhy
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Avant - kabina DLX (pouze 500/600/700)
Zcela nová kabina DLX.
Kabina je s kompletní skleněnou výplní – bezpečnostní sklo.
 Závislé topení vodní s ventilací.
 Stěrač
 Integrovaná výbava pro provoz na pozemních komunikacích
 Pracovní světla vpředu a vzadu
 Sedačka Grammer
 Vnitřní čalounění
 Kvalitní audio soustava
 Zpětná zrcátka
 ROPS a FOPS
 Rozšířený přístrojový panel
 Klimatizace – na přání u modelu 600 a 700
 Blatníky na obou nápravách, na přední na přání)

Příslušenství
Klimatizace – pouze pro AV635 a 700
U strojů AV635 je pak omezen okruh přídavné hydrauliky na 60 litrů/min při 210 barech.
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