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avant 225

Spara
Kraftfull maskin utrustad med bensindriven Kohler 2-cylindrig insprutningsmotor med 25 hk. Extern hydraulik på 50 l/min i en pump.
Tillräckligt med kraft för bl.a. snöslunga och klippaggregat 1500 mm.
Avant 200-serien är de små, kompakta kraftpaketen. Serien har de
minsta midjestyrda kompaktlastarna som lätt kommer åt i trånga
utrymmen. De är utrustade med lättmanövrerad kontrollenhet och
kan även utrustas med 6-funktioners joystick. Sedan 2016 är samtliga
modeller i 200-serien utrustade med samma fäste som de större
maskinerna. JUST NU KAMPANJ PÅ AVANT 225, SPARA 16.300:-

16.300:-

153.200:-

136.900:-

AVANT 200-SERIEN
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, bensin
Snabbkoppling, yttre hydraulik
Vikt, kg

220
995
620
1/30
4 funktioner (std)
Kohler 2-cyl, 20hk
Std
700

POPULÄRA TILLVAL
Fjädrande sits
Arbetsbelysning LED 700 lumen
Joystick
y
6-funktionerns
Flytläge

PRIS

PRIS

3.200:3.500:7.700:900:-

3.200:3.500:7.700:900:-

Se alla tillval
ppå nordfarm.se

225
995
640
1/42
4 funktioner (std)
Kohler 2-cyl, 25hk
Std
700
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AVANT 423 FRÅN 199.900:-

Utrustad med Kubota trecylindrig dieselmotor med 22 hk vilket ger
lägre bränsleförbrukning. Katalysator som standard.
Låg egenvikt: 1030 kg. Externhydraulik 34 l/min i en pump.
Avant 400-serien är de små stora maskinerna som passar vid
många typer av arbete. De kan utrustas med de flesta av de stora
maskinernas tillval, samtidigt som smidighet och låg vikt bibehålls.
Serien har låg arbetsvikt och är lätt att transportera mellan olika
arbetsplatser. Maskinerna passar också att användas på ytor med
begränsad belastningskapacitet.

Se alla tillval på nordfarm.se
FODER/ENSILAGEGREP
FRÅN 14.100:-

Kraftig hydraulcylinder, härdade spjut i
bottendel och stadiga platta pinnar i
överdel gör den lämplig för de flesta foder.

AVANT 423
Bredd, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

990-1080
700
1/34
4 funktioner (std)
Kubota D902, 22hk
600
1030-1080

POPULÄRA TILLVAL
Teleskoputskjut
Arbetsbelysning LED 700 lumen
Joystick 6-funktioners
Kulkoppling 50 mm
Sidovikter par 80 kg

10.600:3.500:7.700:700:3.900:-

PRIS

AVANT | 423

1.599:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Scanna QR-koden
för att höra mer om Avant 423

HÖGTIPPANDE SKOPA
FRÅN 15.300:-

Utrustad med hydraulcylinder som trycker
och tippar skopan över sin främre kant,
vilket ger avsevärt högre tipphöjd.

Missa inte våra jubileumserbju

Avant 423 pris från 199.900:-

FODERBORDSKRAPA
4.400:-

Rengöringsbladet garanterar ett gott
resultat tack vare gummiskrapan på
undersidan. OBS! Fungerar endast
tillsammans med Avants
foder/ensilagegrepar.

d an d e n

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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AVANT 500-SERIEN
Sveriges mest
älskade Avant

avant 528

Spara
Med tillval parallellföring
950 kg
ökar lyftförmågan med ca 15% upp till

48.000:-

287.900:-

Hanterar förflyttning av tunga ensilagebalar lätt och smidigt. Drivs av
Kubota trecylindrig dieselmotor. Externhydraulik 36 l/min i en pump.

239.900:-

KAMPANJMODELLEN AVANT 528 förenar kompakt konstruktion
med stor lyftkraft. Har snabbkoppling för yttre hydraulik - vilket gör
att du snabbt och enkelt kan byta mellan olika redskap. De har även
utrustats med teleskoputskjut, vilket ger bättre lyfthöjd och räckvidd.
Frihjulskoppling och fjädrad sits med värme ger en mer bekväm
arbetsmiljö oavsett årstid. Uppfyller de nya emissionskraven.
AVANT 500-SERIEN
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

523
1130
900
1/34
4 funktioner (std)
Kubota D902, 22hk
600
1200 + 170

528
1130
950
1/36
4 funktioner (std)
Kubota D1105, 26hk
600
1250 + 170

530
1130
1050
1/36
4 funktioner (std)
Kubota D1105, 26hk
600
1250 + 170

POPULÄRA TILLVAL
Parallellföring
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Joystick 6-funktioners
Sidovikter par 180 kg
Kulkoppling 50 mm

PRIS

PRIS

PRIS

10.600:8.100:7.700:7.600:-

10.600:8.100:7.700:7.600:-

10.600:8.100:Std
7.600:-

700:-

700:-

700:-

Se alla tillval
ppå nordfarm.se
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AVANT 600-SERIEN

Även de minsta modellerna medd
K\GUDXOë¶GHK¶JWQRJDWWGULYD
de allra tyngsta redskapen!

Modellen Avant 640 hanterar krävande redskap och tunga lyft tack
vare en kraftfull hydraulik och är också den första serien som erbjuder
dubbla hydraulpumpar. Lyfthöjd upp till 2,8 meter.
AVANT | 640

3.249:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Avant 640 pris från 399.900:-

Scanna QR-koden för att höra mer om Avant 640

AVANT 600-SERIEN
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

630
1290
1200
2/44
4 funktioner (std)
Kubota D1105 3-cyl, 26hk
600
1330 + 170

POPULÄRA TILLVAL
Parallellföring
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Joystick 8-funktioners
LX-hytt
Sidovikter par 180 kg
Kulkoppling 50 mm

PRIS

PRIS

PRIS

10.500:8.100:14.900:48.000:7.600:-

10.500:8.100:14.900:48.000:7.600:-

10.500:8.100:14.900:48.000:7.600:-

700:-

700:-

700:-

Se alla tillval
på nordfarm.se

Missa inte våra jubileumserbju

635
1290
1200
2/50
4 funktioner (std)
Kubota V1505 4-cyl, 26hk
600
1360 + 170

640
1290
1400
2/50
4 funktioner (std)
Kubota V1505 4-cyl, 26hk
600
1420 + 170

d an d e n

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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AVANT 700-SERIEN
Scanna QR-koden
för att höra mer om
Avant 735

AVANT | 735

3.129:-/mån

Leasingavgift från, beräknat på 30% inbyte/
första hyra, 60 mån avtalsperiod, 30% restvärde

Avant 735 pris från 385.900:-

1400

26

3,0

14

Avant 735-modellen ovan är utrustad med Kubota V1505 Stage Vmotor. En utmärkt och ekonomisk maskin för lyft och materialhantering, som klarar pallar upp till 1400 kg.
Avant 735 har en stark bomkonstruktion och ett högre oljeflöde för
redskap med dubbel pump på hela 50 l/min. En lyfthöjd på upp till
3080 mm gör den till en oslagbar partner på gården!
Som tillval finns bland annat luftkonditionering
och luftfjädrad sits för DLX-hytt!
AVANT 700-SERIEN
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg

I standardutförande utrustad med:
• Teleskopbom
• TM drivsystem – mer kraft för drivning och till extern hydraulik
• Stark Poclain kolvmotor
• Stor bränsletank 63 l
• Multikopplingssystem för hydraulredskap
• Joystick med 8 funktioner
• Frihjulskoppling
• Större hjul som standard
• Hydraulmanövrerad parkeringsbroms
• ROPS-båge + FOPS-skyddstak
• 2 LED-lampor (1000 lumen)
• Hydrostatisk fyrhjulsdrift
• Fälg med 5 bultar, standarddäck 320/60-12 traction
• Helfjädrande sits med värme, säkerhetsbälte och armstöd
• Inbyggd 170 kg bakvikt
735
1295
1200
2/50
8 funktioner (std)
Kubota V1505 4-cyl, 26hk
700
1800

POPULÄRA TILLVAL
Kulkoppling 50 mm
Parallellföring
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Hytt DLX med AC
Luftfjädrad förarstol (endast med DLX-hytt)
Sidovikter par 180 kg

Se alla tillval
på nordfarm.se

755
1295
1330
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI, 57hk
700
1970

760i
1450
1600
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI, 57hk
700
2100

PRIS

PRIS

PRIS

700:10.500:8.100:102.900:-

700:10.500:8.100:102.900:-

700:10.500:8.100:102.900:-

11.100:7.600:-

11.100:7.600:-

11.100:7.600:-

AVANT 760 FR 494.900:-

Nordfarm oc
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kampanj
avant 860i

1900

57

3,5

30

störst och starkast

Avant 860i med hela 1.900 kg lyftkapacitet och 3,5 meters lyfthöjd.
d
d.
Fortsatt nätta mått och vikt från 2.500 kg ger Avant 860i maximal
styrka kombinerat med en fantastisk smidighet! Avant 860i levereras
ras
med Kohler KDI 1903 TCR 42kW/57 hk turbodieselmotor, EU Stage V
och US Tier 4 final.

Spara

84.000:-

559.900:-

475.900:-

Hydrostatisk drift med en hydraulisk drivmotor på varje hjul och
två hastigheter är välkända egenskaper hos Avant. Maxhastighet på
30 km/h och externt hydraulflöde för redskap 80 l/min.
Hydrauliskt teleskoputskjut är standard, ett utskjut på 825 mm ger en
lyfthöjd på hela 3,5 meter till redskapsfästet – tack vare lyfthöjden
AVANT 800-SERIEN
Bredd med standardhjul, mm
Dragkraft, kp
Extern hydr, ant. pumpar/lit/m
Joystick
Motor, diesel
Längd, teleskoputskjut, mm
Vikt, kg
POPULÄRA TILLVAL
Kulkoppling 50 mm
Parallellföring
Arbetsbelysning LED 2500 lumen
Hytt DLX med AC
Luftfjädrad förarstol (endast med DLX-hytt)
Sidovikter par 180 kg

860i
1490
2100
2/80
8 funktioner (std)
Kohler KDI, 57hk
825
2540
PRIS
700:10.500:8.100:102.900:11.100:7.600:-

kan du lasta mixervagnar och släp med höga sidor. Snabbkoppling
för yttre hydraulik gör att du med en hand snabbt, enkelt och utan
oljespill kan byta mellan hydrauliska redskap.
ROPS/FOPS-certifierad öppen hytt som
standard. Hytt (tillval) monteras med antivibrationsfästen vilket ger en tyst och
vibrationsfri arbetsmiljö. Effektiv uppvärmning och ventilation samt stora
fönster gör hytten användarvänlig
– den kan också utrustas med
luftkonditionering.

Missa inte våra jubileumserbju

d an d e n

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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FOSSILFRIT T
Inga utsläpp, minimal
ljudnivå och låg driftskostnad!

Eldrivna
e5 och e6
AVANTe6

AVANTe5

Litiumjonbatteri, ger upp
till tre gånger längre
arbetcykel vid hårt
arbete. Laddningstid
1 timme med snabbladdare, arbetstid
ca 2-6 timmar.

Utrustad med AGM-batteri med
mar,
uppladdningstid på ca 5 timmar,
arbetstid ca 1-4 timmar.

Avant e5

Avant e6

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

e5 arbetscykel i timmar

Vid normal arbetsdag

4h

2h

4h

Vid tung arbetsdag

1,5h

1,5h
1 5h
1,
5h

på

e6 arbetscykel i timmar

Vid normal arbetsdag

2h

spara upp
tdirlifltsk3os4tn%aden

Inga utsläpp, minimal ljudnivå
nivå
Batteridrift Litiumjon
Inbyggd laddningsenhet 220V
Laddningstid 0-100% 220V 6 tim
Laddningstid med 32A snabbladdare
0-100% 1 timme
• Driftstid 2-6 timmar/laddning

Inga utsläpp
Minimal ljudnivå
Batteridrift AGM
Inbyggd laddningsenhet 220V
Laddningstid 220V 0-100% 5 timmar
Driftstid 1-4 timmar/laddning

1h

jämfört med
en dieselmaskinn

E6 snabbladdningsstation för
litiumjon-batteri finns både för
400V/16A och 400V/32A

3h

Vid tung arbetsdag

2h

2h

2h

2h

1h

2h

1h

2h

= Arbetstid

= Laddtid

Nordfarm oc
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HYTTER & REDSKAP
Tänkta, konstruerade och tillverkade för lantbruket

Med över 250 redskap och en stor del av dem riktade mot
lantbruket så går det enkelt och snabbt att dra slutsatsen att
Avant är designad för lantbrukare.
Att stora maskiner är oumbärliga vet vi och att små
minilastare under de senaste 15 åren har blivit nästan lika
viktiga har vi lärt oss. Med Avant har du med dig en enda
smidig maskin som kan utrustas med en arsenal av olika
redskap. Och markpåverkan är givetvis minimal!

Finns även L-hytt och
LX-hytt, två enklare
hytter. Se nordfarm.se
för mer information!

DLX-HYTT från 74.500:-

Utrustad med värmare, ljudisolering, radio, luftfilter, vägtrafikutrustning
och arbetsljussats samt stänkskärmar fram och bak. En luftfjädrad
förarstol, luftkonditionering och blixtljusramp finns som tillval.
AC-enheten kan monteras på taket eller bakom bakrutan för lägre maskinhöjd. Rymliga och ergonomisk hytt, modern maskindesign när den
är som bäst. AC är tillgänglig för Avant 635, 640 och 700-serien.

GT-HYTT för 800-serien från 74.500:-

Montering med gummifästen för minskade vibrationer och mycket låg
ljudnivå i hytten. Sikt över bakhjul är bättre tack vare större bakruta.
Utrustad med värme, ljudabsorberande interiör, vindrutetorkare, kupéfilter samt stänkskydd både bak och fram. Som tillval finns luftkonditionering, luftfjädrad sits, radio, vägtrafikutrustning, sats med arbetsbelysning, varningsfyr med fyra lampor, roterande varningsfyr.

Missa inte våra jubileumserbju

d an d e n

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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stubbfräs
29.600:- Storsäljare!

grävaggregat 260
grävarm
skopa 400 mm 93.500:- från 14.200:-

Enkel och effektiv. Klinga monterad Bomsvängning med två hydrauliska
med sidan mot maskinen ger
cylindrar. Exakta rörelser vid sväng
mycket bra sikt över arbetet.
och grävning. Svängvinkel 170o.

För mindre grävjobb. Monteras
direkt på snabbfästplattan. Drivs
med styrspak, joystick samt ratt.

timmergripwww.nordfarm.se
13.000:-

Monteras på pallgaffelramen.
Kan lyfta och transportera enstaka
stockar, timmer och kvistbuntar.
Kraftig hydraulcylinder
som kan lyfta stenar
och staketstolpar.

högtippande skopa
från 15.300:-

Högtippande skopa är det rätta valet när du behöver
nå längre och högre. Skopan är utrustad med en hydraulcylinder som trycker och tippar skopan över sin främre kant,
vilket ger avsevärt högre tipphöjd än med en vanlig skopa.

UNIVERSALSKOPA
FRÅN 3.800:-

Finns med rak eller tandad kant.
Smala hål vid den övre delen av
skopan förbättrar sikten.

PALLGAFFLAR
FRÅN 6.100:-

Justering av gafflarna är enkelt
tack vare snabblåset. Gafflarna är
tillverkade i stål av högsta kvalitet.

storsäckslyft
teleskopisk 6.900:-

Passar gödsel- och utsädessäckar.
Lyftkroken kan justeras mellan
1200-1800 mm.

stenuppsamlare från 12.700:-

Huvudsakligen avsedd för att samla in lösa
stenar från fält som redan blivit harvat.

slagklippare
från 34.400:-

Trumfräs för klippning av långt
gräs, buskar och liknande.
Klarar upp till 20 mm tjocka
trädgrenar.
Storsäljare!

klippaggregat
från 33.900:-

Robust och effektiv klippare,
flytande system för optimal
kontakt med marken även på
ojämna gräsmattor. Mulchingeffekt samt säkerhetsventil.

Storsäljare!

Nordfarm oc
h Avant firar 30 år!
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ensilageutmatarskopa 30.800:-

Passar speciellt för kort ensilage
samt foder som gjorts med fullfodervagn. Skopan kan tiltas
för enkel lastning från marken.

FODERSKRUV
22.200:-

Fodret flyttas, blandas och färskt
foder förs upp till toppen. Valfri
rotationsriktning. Plastskrapa på
bladets baksida rengör foderbord.

VINKELPLATTA TILL
FODERGREP 12.000:-

För att flytta oätet ensilage på
foderbordet tillbaka till boskapen.
Kan förflytta både åt höger och
vänster.

GÖDSELGREP
13.700:-

Starka pinnar av hållfast smidesstål
tränger in i kompakt gödsel och tål
hög belastning. Mycket användbart
redskap för att hantera gödsel.

jordborr fr 22.700:- planeringsverktyg
Stort utbud av borrar och
15.100:flera drivenheter.

Slitstål för att skära och bryta mark
samt gallerparti som effektivt tar bort
stenar. Harvspetsar kan ställas i fem
nivåer för att luckra upp mark.

fodergrep Fr 13.800:-

Kraftig hydraulcylinder, härdade spjut
och stadiga platta pinnar.
Öppningsbar upp till 90° så att den
kan greppa t.ex. en rundbal.

multifunktionsenhet
för jordborr
19.800:- exkl borr

Direktdrivet
aggregat för
jordborr, går att
använda till
många olika
redskap.

RUNDBALSKLYV
25.100:-

Delar även frusna balar.
Klyvning går snabbt tack vare
skärbladets form och stark
hydraulisk cylinder. Kan
även transportera balar.

foderutmatarskopa
från 36.300:-

Tack vare den starka hydrauliska
matarskruven på Ø210 mm som kan
roteras i båda riktningarna
kan materialet fördelas till höger
eller till vänster.

FLYTGÖDSELBLANDARE
19.700:-

Hydrauliskt driven propeller rör om
gödseln. Byggd för att passa mellan
spalten, 25 mm tjock och 490 mm
bred. Vattenanslutning i överkant
av ramen.

högtryckstvätt
ä
från 46.800:-

Med tvättrör för marktvätt och
tvättpistol med 20 m slang.
Kombinerar låg vattenförbrukning
med högt vattenflöde.

balgrip 20.700:-

Transportera inplastade balar
utan att skada plasten.
Robust men lätt konstruktion ger
bästa effektivet vid lastning.

Missa inte våra jubileumserbju

ströskopa 47.600:-

Utrustad med 300 mm brett bälte.
Bandhastighet är steglöst justerbar.
Utrustad med en blandningsaxel
som fördelar materialet jämnt.

d an d e n

Maskinerna på bild kan vara extrautrustade. Mer fördjupning och information om alla maskiner finns på nordfarm.se
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