
Een onderneming met geschiedenis!
AVANT Machinery is opgericht in het jaar 
2000 met als kernactiviteiten de verkoop, 
verhuur en service van tuin - en grond-
verzetmachines. Na de aanstelling als 
invoerder van AVANT-knikladers (FIN) 
begint de uit bouw van een dealernetwerk, 
eerst in België, later ook in Nederland. De 
distri butie wordt inmiddels verzekerd door  
50 AVANT Centra. 

In 2020 werd een nieuwe afdeling in het 
leven geroepen: TORA Equipment met als 
kerntaken regionale diversificatie en 
customers service innovation. Zo creëren 
we een soort van ‘best of both worlds’: 
sterke groei op (inter-) nationaal niveau en 
stevige verankering in de regio.

EEED: ecologisch – economisch - 
ergonomisch & duurzaam
De knikladers leggen conceptueel de lat op 
het hoogste niveau op het vlak van veilig-
heid door een unieke stabiliteit. Daarbij 
komt polyvalentie, via de toebe horen, als 
bijkomende troef voor projectie op een 

breed cliënteel. Zo bewijst AVANT hoe je 
een, oorspronkelijk, niche product conver-
teert in een volumeproduct. Via TORA 
EQUIPMENT komen er nog een aantal 
belangrijke merken bij (o.a. Wacker-
Neuson, Engcon, Dinolift, e.a.) en kunnen 
we spreken van een heuse One Stop Shop 
in het hart van Haspengouw!

Verhuur: Special Renting als toevoeging 
aan de One Stop Shop
Bijkomende troefkaart voor groei, naast 
verkoop en service, is verhuur op korte, 
middellange en lange termijn. Een uit-
gebreid gamma aan diverse grondverzet-
machines en hoogwerkers staat steeds 
paraat. De meeste toebehoren (+200) 
voor AVANT behoren tot onze belang-
rijkste assets. Daarbij krijgt de klant 

uitgebreide instructies zodat hij meteen de 
beste rendabiliteit bereikt zonder verder 
tijdverlies. 

Het welzijn van de medewerker bepaalt 
het welzijn van de klant
Ergonomisch-vernieuwde werkplaatsen en 
kantoren, opgebouwd met aangename 
materialen en voorzien van airco, een 
intern communicatienetwerk via TV-
screens, wekelijks vers fruit en de optie tot 
een zeer voordelig fietsleasing systeem 
tegen loonruilformule: het is fijn werken bij 
ons! 

The future is ours!
We nemen vanaf dit jaar zelf de hand-
schoen op als toekomstig producent en 
onze net opgerichte R&D-afdeling is al 
naarstig aan het tekenen aan nieuwe 
ontwerpen van speciale toebehoren voor 
o.a. de paardenwereld en installateurs van 
zwembaden. Wait and see! 

Onze nominatie komt vooral ons team toe, dat met een nooit aflatende inzet onze 
uitdagende projecten heeft gerealiseerd. Tevens dank aan al onze klanten en  
leveranciers die samen met ons deze sterke groei hebben waar gemaakt.
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