Elektrische shovel AVANT e6
NU op MIA-VAMIL lijst !

 Zero Emission
 Minimaal geluidsniveau
 Tot 1.000 kg hefvermogen
De Avant e6 staat sinds 20 september positief op de Milieulijst MIA/Vamil. U
kunt deze machine terugvinden onder artikel F3410.
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en
de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MIA
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het
investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
Vamil
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door
uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
De AVANT e6 houdt vast aan alle bekende en vertrouwde functies van
Avant-shovels: eenvoudig in gebruik en even wendbaar als alle andere
Avant-modellen, want de machine is voorzien van een star knikpunt
en het originele Avant-snelwisselsysteem voor het eenvoudig aan- en
afkoppelen van alle toebehoren op de telescopische arm. Het enige grote
verschil met de rest is dat de e6 een volledig elektrisch aangedreven,
en bijgevolg een zeer stille, emissievrije en kosteneffefficiënte machine
geworden is! De Avant e6 heeft een standaard geïntegreerde batterijlader, waardoor
de batterij overal opgeladen kan worden aan een 230 volt / 10 A stopcontact.

"De AVANT e6 is zeer kostenefficiënt
en kan makkelijk zware lasten aan."
Specifiek voor diegenen die vaak in gesloten binnenruimtes werken waar een
verlaagd geluidsniveau, de beperking van uitstoot van schadelijke gassen en de
compacte afmetingen van de machines van zeer groot belang zijn, is de e6 uiterst
interessant, zowel vanuit het oogpunt van arbeidsveiligheid als op vlak van
werkcomfort.
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Algemene informatie
Geen uitstoot

Stabiel

Minimaal geluidsniveau

Compact en krachtig

Kostenefficiënt

Uiterst wendbaar

Elektrisch aangedreven

Duurzaam

Lader gemonteerd in de machine

Compatibel met alle AVANT toebehoren

Technische informatie
Volledig elektrisch aangedreven
Lithium accu met 14,5 kWh / 288 Ah capaciteit
Geïntegreerde lader
4 hydrostatisch aangedreven wielen
OptiDrive™ rijsysteem
Variabele rijpomp
Elektrisch inschakelbare sperfunctie
Elektro-hydraulische handrem
Olietoevoer hydraulische functie: 30 l/min
Hydraulische oliekoeler
Geveerde bestuurderszetel met armsteunen en veiligheidsgordel
ROPS veiligheidsframe met FOPS dak
2 LED lichten geïntegreerd vooraan
Multiconnector op de laadarm
Telescopische laadarm

Werkcyclus AVANT e6 in
verschillende toepassingen:
normale arbeid
zware arbeid
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Afmetingen en gewicht
Lengte

2570 mm

Breedte

1030 - 1420 mm*

Doorrijhoogte

1985 mm*

Hefhoogte

2,82 m

Standaard banden

23x10,5-12 (gazon of tractie)

Gewicht

1400 kg

* afhankelijk van bandenkeuze

Snelheid, kracht, hoogte en wendbaarheid
10 km/u
1000 kg (recht en geknikt)
1100 kg
2820 mm
Draaicirkel

995 / 2050 mm (binnen/buiten)

** last genomen met Europallet op 400mm van de snelkoppelplaat, inclusief het gewicht van het aanbouwwerktuig (70kg) alsook een tegengewicht en zijgewichten.

Ga langs bij één van de 40 AVANT-centers in België en Nederland:
onderhoud, service en verhuur steeds in uw buurt
www.avantmachinery.nl

