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Leguan - edelläkävijä

Leguan Lifts Oy toi vuonna 1994 markkinoille ensim-

mäisenä itsekulkevan tukijaloilla varustetun kompaktin 

henkilönostimen.

Alusta alkaen koneen suunnittelussa käytettiin hyväksi 

Avant Tecno Oy:n osaamista hydraulivetoisten kuor-

maajien tekijänä.

Syntyi konsepti, joka monipuolisena, helppokäyttöisenä 

ja toimintavarmana koneena paitsi löi itsensä markki-

noilla läpi, myös sai paljon seuraajia.

Uusimman Leguan malliston suunnittelussa olemme 

ottaneet taas askeleen eteenpäin. Olemme 

laittaneet peliin sekä oman kahden vuosikymmenen 

kokemuksemme nostimista että Avantin 40 000 

kuormaajan mukanaan tuoman osaamisen  hydraulisten 

mobiilien teosta.

Leguan malliston suunnittelussa tärkeimpiä kriteerejä 

ovat olleet:

• Monipuolisuus 

 - kone sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön

 - konetta voi käyttää hyvinkin vaikeissa maastoissa

• Luotettavuus 

 - korkealuokkaiset komponentit 

 - suora hydrauliohjaus

 - vankka huojumaton rakenne

• Tehokkuus

 - itsekulkevana nelivetona saadaan kone nopeasti 

  lähes mihin tahansa työkohteeseen

• Turvallisuus

 - koneen turvallinen käyttö on koko ajan ollut 

  päällimmäinen ohjenuora konetta suunniteltaessa

Puomisto - ehkä nostimen tärkein osa

Leguanin puomisto on erittäin jämäkkä ja suoran hyd-

rauliohjauksen ansiosta hyvä ajaa. Kaikki liikenopeudet 

ovat portaattomia ja puomiston kaikkia liikkeitä voidaan 

ajaa samaan aikaan.

Puomistossa käytetään modernia ja tukevaa  kolmi-

puomijärjestelmää (125 kaksi puomia). Yläpuomissa on 

lisäksi teleskooppi ja 160 mallissa sen jatkeena tait-

topuomi - jibi. Työkorin kääntö on vakio isommissa 

malleissa.

Kolmipuomirakenteen ansiosta esimerkiksi seinäpin-

noilla työskenneltäessä etäisyys seinästä ei juurikaan 

muutu alapuomia käytettäessä.
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Tukijalat

Leguanin tukijalkojen liikevara on suuri, joten nostinta 

voidaan käyttää hyvinkin kaltevalla alustalla. Jokaisessa 

tukijalassa on oma paineentunnistava tukijalkavalvonta. 

Se takaa koneen turvallisen käytön vaihtelevissakin 

oloissa.Myös tukijalkalautaset voidaan valita käyttötilan-

teen mukaan:

• Yleislautanen on varustettu alustaa vahingoittamat-

tomalla muovipinnalla. Se sopii hyvin sisäkäyttöön 

mutta antaa normaalitilanteessa riittävän tuennan 

myös ulkotöissä

• Isot lautaset on tarkoitettu työskenneltäessä peh-

meällä alustalla ja maastossa

• Erikoislautaset on varustettu tehokkailla luiston-

estoilla. Niitä voidaan käyttää työskennesltäessä 

esimerkiksi lumessa tai laskettelurinteissä

Leguanissa vahva Avant mobiilialusta

Leguan on rakennettu Avant Tecnon kehittämän vahvan 

suljetulla hydraulisella voimansiirrolla varustetun alustan 

päälle. Voit tarpeittesi mukaan valita joko pyörä- tai 

tela-alustaisen mallin.

Pyöräalustainen Leguan soveltuu hyvin sekä ulko- 

että sisäkäyttöön. Jatkuva neliveto takaa erinomaiset 

maasto-ominaisuudet.  Vahva, lähes huoltovapaa ja 

selkeä rakenne on pyöräalustan valtti.

Tela-alusta on oikea ratkaisu silloin, kun liikutaan 

lähes yksinomaan pehmeillä alustoilla: hiekkapohjalla, 

lumessa,  metsässä yms.

Monipuoliset voimanlähteet

Käytämme Leguaneissa vain huippuluokan moottoreita: 

Honda ja Kubota. 

Honda 13 hv:n bensiinimoottori on hyvä ratkaisu silloin, 

kun haetaan myös hieman edullisempaa hintaa. Moottori 

on osoittanut toimintavarmuutensa jo tuhansissa Avanteissa.

Kubota 14 hv:n diesel on erinomainen valinta  silloin, 

kun annetaan painoa pienille käyttökuluille, erinomaiselle 

luotettavuudelle ja vaivattomuudelle. Kubota diesel hyr-

rää jo 30.000 Avantissa.  

Sähkökäyttö (230 V) on lisävaruste kummankin 

polttomoottorin rinnalle. Erinomainen varuste 

työskenneltäessä sisätiloissa - eikä  sähkökäytön äänet-

tömyydestä ole haittaa myöskään ulkohommissa.

Ei ihme, että lähes kaikki myydyt koneet varustetaan tällä 

optiolla.
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Leguanin korikuorma 200 kg

Turvallisuus on Leguanin vakiovaruste. Yksi tärkeim-

mistä tähän liittyvistä asioista on se, että koneessa on 

jatkuva puomiston asennosta riippumaton korikuorman 

valvonta.

Toinen merkittävä etu on se, että 200 kg:n korikuorma 

on sallittu koko työskentelyalueella mukaanlukien tait-

topuomin - jibin - käyttö. Puomistossa ei siis tarvita 

helposti vikaantuvia rajakytkimiä. (130/160)

Työkori voidaan 130- ja 160 malleissa varustaa 

sähköisellä korin käännöllä, mikä omalta osaltaan hel-

pottaa ja tehostaa koneen käyttöä. Korin lisävarusteisiin 

kuuluvat myös mm. sähköpistorasiat ja paineilman tai 

painepesurin letku työkoriin.

Kori on kiinnitetty kahdella pultilla, jotta se on tarvit-

taessa nopea ja helppo irrottaa kuljetuksen ajaksi. Täl-

löin kone on 34 cm (130/160) ja 60 cm (125) lyhyempi 

(katso kuljetuspituus –taulukko).
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Leguan - juuri sinulle tehty

Rakentaminen

Rakentamisen eri vaiheissa Leguanin monipuolisuus 

pääsee oikeuksiinsa. Monipuolisen puomin ansiosta 

ulottumat ovat huippuluokkaa. Koneella pääsee nopeasti 

ja turvallisesti hyvinkin hankaliin paikkoihin. Se soveltuu 

niin ulko- kuin sisäkäyttöön. 

Kaikki rakentamiseen liittyvät työt - runkovaiheen 

tekeminen,  ilmastoinnin ja sähköjen asentaminen, 

muuraukset ja rappaukset, sisustustyöt ja maalaukset 

- ovat Leguanin leipälajeja.

Teollisuuden kunnossapito

Samat ominaisuudet ovat valttia kunnossapidossa. Help-

po ja nopea siirrettävyys, sähkö/polttomoottorikäyttö 

sekä isot ulottuvuudet tekevät sen, että Leguan on oikea 

valinta kunnossapidon vaihteleviin ja monipuolisiin töihin.

Erikoiskäyttö

Leguan on ollut monen hyvinkin erikoisen käyttökohteen 

valinta. Se on valittu loistoristeilijän lisävarusteeksi huol-

totöihin, joulukuusien ja muiden puiden trimmaamiseen, 

pelastustehtäviin jne. Tämä osoittaa koneen monipuoli-

suuden ja sen monet käyttömahdollisuudet.

Vuokraamot

Leguanin asiakaskunta on siis laaja. Se sopii mainiosti niin 

yksityisasiakkaille, rakennusliikkeille, asennusfimoille 

kuin teollisuuden kunnossapitoonkin. Rakenteeltaan 

se on suoraviivainen ja mahdollisia vikaantumiskohtia 

karsien suunniteltu.

Leguanista vuokraamot saavat ja ovat saaneet itselleen 

luotettavan ja tuottavan kumppanin.
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Leguan 125 on ammattikäyttöön suunniteltu kevytrakenteinen ja 

yksinkertainen nostin. Useiden vuosien kokemuksella valmistettu 

nostin on todistanut käytännöllisyytensä jo sadoilla työmailla. 

Vuonna 2010 Leguan 125 sai kevyen uudistuksen, jonka myötä 

nostimeen on lisätty mm. automaattinen seisontajarru ja alustan 

sekä puomiston rakennetta on parannettu.

Leguan 125 on parhaimmillaan, kun nostinta kuljetetaan peräkär-

ryllä usein ja työmaiden maasto-olosuhteet ovat vaihtelevia. 

Nelivetoisen pyöräalustan tai tela-alustan ansiosta Leguan 125 on 

erittäin maastokelpoinen ja ketterä nostin.

Leguan 125-sarja125
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Lisävarusteet
• 230 V sähkökäyttö
• 230 V kaksoispistorasia työkorissa
• kumitela-alusta
• valkoiset telat tai renkaat
• rengaspussit aroille pinnoille
• lisäletku työkoriin paineilmalle tai painepesurille
• GPS-paikannus etäsammutuksella, tilatiedoilla ja hälytyksellä
• tukijalkojen muovisuojat   
• erikoissuuret tukijalkalautaset

• erikoissuuret tukijalkalautaset luistonestoraudoilla
• alaohjaus
• varoitusvilkut tukijalkoihin ja puomistoon
• työkorin ritiläpohja
• apuvirtapistokkeet 12 volttia
• erikoisperäkärry

950 - 1130 mm 
katso taulukko 5160 mm

1690 mm 750 mm 2720 mm

700 mm

2890 mm
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32º17º

Kuljetusmitat LEGUAN 125

Kuljetuspituus 5,16 m

Kuljetuspituus ilman työkoria 4,50 m

Leveys 23 x 8,5 - 12” 1.00 m

Leveys 20 x 8,0 - 10” 1.02 m

Leveys teloilla 1.13 m

Korkeus 23 x 8,5 - 12” 1.84 m

Korkeus 20 x 8,0 - 10” 1.80 m

Korkeus teloilla 1.84 m

LEGUAN 125

Suurin korikuorma 200 kg  / 2 henk.

Suurin työskentelykorkeus (korikuorma) 11,30 m (200 kg), 12,50 m (<135 kg)

Suurin työtason korkeus (korikuorma) 9,30 m (200 kg), 10,50 m (<135 kg)

Suurin sivu-ulottuma (korikuorma) 5,10 m (200 kg), 6,50 m (<135 kg)

Kokonaispituus 5,16 m

Työkorin mitat 1,20 m x 0,70 m

Puomiston kääntö 360º

Mäennousukyky 35 % (20º)

Tuentamitat 2,94 m x 2,89 m

Suurin käyttökaltevuus 22% (13º)

Paino renkailla 1500 kg

Paino teloilla 1650 kg

Moottori Honda 13 hv bensiini

230 V

Suljettu hydraulinen

voimansiirto

4WD

Telat

Ajonopeus 1,6 km/h / 4,1 km/h

Käynnistysakku 12V / 43 Ah

Tekniset tiedot
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Leguan 160 on kovaan ammatti- ja vuokrakäyttöön suunniteltu 

henkilönostin, jonka ominaisuudet eivät jätä ketään kylmäksi. 

Nostimen suunnittelussa on painotettu erityisesti kestävyyttä, 

jämäkkyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä.

Suuri korikuorma koko ulottuvuusalueella, pyörä- tai tela-alusta 

ja jämäkät puomit tekevät Leguan 160:stä oikean valinnan am-

mattilaisille.

Leguan 130 on Leguan 160:n sisarmalli, joka on isomman sisaruk-

sensa tapaan kovaan ammattikäyttöön suunniteltu. Nostimen 

suunnittelussa on painotettu erityisesti kestävyyttä, jämäkkyyttä 

ja käyttäjäystävällisyyttä.

Leguan 160-sarja

Leguan 130-sarja

160

130
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Lisävarusteet
• 230 V sähkökäyttö
• 230 V kaksoispistorasia työkorissa
• kumitela-alusta
• valkoiset telat tai renkaat
• rengaspussit aroille pinnoille
• lisäletku työkoriin paineilmalle tai painepesurille
• Kubotan lohkolämmitin termostaatilla
• GPS-paikannus etäsammutuksella, tilatiedoilla ja hälytyksellä
• tukijalkojen muovisuojat   

• erikoissuuret tukijalkalautaset
• erikoissuuret tukijalkalautaset luistonestoraudoilla
• alaohjaus
• varoitusvilkut tukijalkoihin ja puomistoon
• työkorin ritiläpohja
• apuvirtapistokkeet 12 volttia
• erikoisperäkärry

1000 - 1300 mm 
katso taulukko 4980 - 5200 mm

2120 mm 750 mm 2110 - 2330 mm

700-750 mm

3290 mm
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Kuljetusmitat LEGUAN 130 LEGUAN 160

Kuljetuspituus 5,00 - 5,20 m 4,94 m

Kuljetuspituus ilman työkoria 4,74 m 4,60 m

Leveys 23 x 8,5 - 12” 1,23 m 1,23 m

Leveys 20 x 8,0 - 10” 1,01 m 1,25 m

Leveys teloilla 1,30 m 1,30 m

Korkeus 23 x 8,5 - 12” 1,94 m 2,02 m

Korkeus 20 x 8,0 - 10” 1,91 m 1,99 m

Korkeus teloilla 1,94 m 2,01 m

LEGUAN 130 LEGUAN 160

Suurin korikuorma koko alue 200 kg / 2 henk. 200 kg  / 2 henk.

Suurin työskentelykorkeus 13,10 m 15,90 m

Suurin työtason korkeus 11,10 m 13,90 m

Suurin sivu-ulottuma 6,30 m 6,70 m

Kokonaispituus 5,20 m 4,94 m

Työkorin mitat 1,30 m x 0,75 m 1,30 m x 0,75 m 

Työkorin kääntö 90º (±45º) 90º (±45º)

Puomiston kääntö 360º 360º

Mäennousukyky 35 % (20º) 35 % (20º)

Tuentamitat 3,29 m x 3,26 m 3,29 m x 3,26 m

Suurin käyttökaltevuus 22 % (13º) 22 % (13º)

Paino renkailla 1900 kg 2100 kg

Paino teloilla 2100 kg 2300 kg

Moottori Kubota 14 hv diesel Kubota 14 hv diesel

230 V 230 V

Suljettu hydraulinen

voimansiirto

4WD 4WD

Telat Telat

Ajonopeus 1,5 km/h / 4,5 km/h 1,5 km/h / 4,5 km/h

Käynnistysakku 12V / 43 Ah 12V / 43 Ah

m
Leguan 160

Leguan 130

Tekniset tiedot160130
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Max korikuorma 200 kg

Max työskentelykorkeus 5,00 m

Korkeus (kori ala-asennossa) 1,90 m

Leveys 1,30 m

Paino 435 kg 

Leguan 50 on markkinoiden ainoa pienkuormaajan puomiin pikaliitän-

nällä kiinnitettävä henkilönostin. Se mahdollistaa henkilönostot viiteen 

metriin asti turvallisesti, laillisesti, edullisesti ja yhden käyttäjän voimin.
 

Leguan 50:n mallisuojattu rakenne on yksinkertainen, edullinen ja help-

pokäyttöinen. Nämä ominaisuudet tekevät Leguan 50:stä erinomaisen 

henkilönostimen rakennustyömaille, maatalouteen ja teollisuuteen.
 

Leguan 50 tarjoaa 5,0 m:n työskentelykorkeuden ja 200 kg:n ko-

rikuorman Avant-kuormaajaan liitettynä. Leguan 50:n kiinnittäminen 

Avant-kuormaimeen on hyvin nopeaa ja yksinkertaista Avantin 

työlaitteen pikakiinnityslevyn ansiosta. Avantiin yhdistettynä Leguan 

50:n ajonopeus on paljon suurempi kuin normaaleissa itsekulkevissa 

nostimissa on totuttu. Nelivetoiset peruskoneet ja jopa 25 km/h 

siirtonopeus takaavat ripeän liikkumisen työmaalla. Yhden henkilön 

käyttö puolestaan takaa tehokaan toiminnan.

Leguan 50  50
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Leguan kuljetusperäkärry

Olemme suunnitelleet erityisesti Leguanin kuljetusta varten huip-

puluokan peräkärryn:

• Lisää Leguanin monikäyttöisyyttä, koska silloin sitä voidaan 

käyttää myös hinattavan nostimen tapaan suoraan kärryn 

päältä

• Leguanin kuormaus ja kiinnittäminen kärryyn on helppoa, 

nopeaa ja turvallista, koska kaikki yksityiskohdat on  tarkkaan 

mietitty

• Peräkärry soveltuu hyvin myös Avant kuormaajien kuljetuk-

seen
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www.leguanlifts.com

LEGUAN LIFTS OY
Ylötie 10, 33470 Ylöjärvi

Puh. 03 347 6400 Fax 03 347 6446
leguan@avanttecno.com
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