
GEOTRAC 114 ep / 134 ep
Uue põlvkonna võimsus

www.lindner-traktoren.at



Enam kui 60 aastat Lindneri traktoreid
S14 MUDELIST GEOTRAC SEERIANI

Uus tehnoloogiakeskus Austrias, Kundlis asuvas tootmistšehhis

LINDNER TRAKTORID

-

-

KR Mag. Hermann Lindner

tegevjuht

Pereettevõte Lindner Tractors and Transporters

Austriast on tootnud põllumajandusmasinaid
 
mägi- ja rohumaatöödeks ning metsandus- ja
 
kommunaalmasinaid juba aastast 1948. Kasutades
 
lennukite ehitamisel saadud kogemusi tegi Lindner 

endale nime täisveoga masinate asjatundjana,
 
alustades Austrias esimesena nelikveoga traktorite 

tootmist. Juba nende esimesed sõidukid paistsid
 
teiste seast silma tänu nende väledusele maastikul,
 
kompaktsele ja robustsele ehitusele ning kvaliteet-

setele osadele. “Meie vanaisad rajasid selle 

ettevõtte, keskendudes uuenduslikkusele ja

ja edumeelsusele mis on meie edu tugi-
 
taladeks ka tänapäeval. Oleme algusest 

peale seadnud sihiks põllumajanduses 

toimuvate muudatustega sammu pidamise 

ja talunike vajadustega kohanemise. Kaas-

aegne tehnoloogia, funktsionaalne disain ja

uuenduslikud ideed kombineerituna parima 

võimaliku klienditeenindusega on meie 

põhiväärtusteks. Meie kaubamärgiks on

usaldusväärsus ja traditsioonilisus. Meie
 
Meie Kundlis, Austrias asuva tehase suure-

pärase väljaõppega töötajad ehitavad 

kaasaegseid masinaid, mille professionaalsed 

lahendused muudavad asjatundjate üles-

anded lihtsamaks.”

Lindner'i prioriteediks on klientide rahulolu.
 
Täisveoga traktorite spetsialistina on Lindner

juba aastakümneid rõõmustanud enda
 
kliente praktiliste ja uuenduslike toodetega. 

Traditsioone austav ja tulevikku vaatav
tehnoloogialiider:

Kliendikesksed lahendused, jäigad kvali-

teed inõuded,  rahvusvahe l ine  koos töö
 
juhtivate mootorite, käigukastide ja hüdraulika-

spetsialistidega ning motiveeritud arendus-

meeskond asetavad meie traktorid igas olu-

korras l i idripositsioonile. Kundli ’s, ette-

võtte peakorteris asuv värskelt asutatud

arendus- ja tehnoloogiakeskus toetab suhtlust 

Lindner'i ja selle arenduspartnerite, tarnijate ja

 müügimeeskonna vahel. Fundamentaalsed
 
muudatused mägi- ja rohumaa põllumajanduses

masinate kooskasutuse abil mitmes piirkonnas
 
töötamise tihenemine ning üldine eesmärk
 
suuremate pindade katmiseks motiveerisid
 
Lindner'i arendus meeskonda looma uut 

“Seeria 4” Geotrac liini. 

Juhatus: Kr Mag. Hermann Lindner, Ing. Stefan Lindner, 
Rudolf Lindner
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Tõhus rohumaal, põllul ja metsas
GEOTRAC SEERIA 4 ep

Lindner'i “tõhusa võimsuse” programm optimeerib jõudluse ja kütusekulu

TÖÖKAS ABIMEES SINU PÕLDUDEL

VILGAS PÕLDUDEL

-

VÕIMAS MOOTOR METSATÖÖDEKS 

MULJETAVALDAV MUNITSIPAAL-

Lindner on enda “ep” mudelitega täiustanud ja 

optimeerinud kõik eduka Seeria 4 funktsioonid. 

32 edasi- ja tagurpidi käiguga, 4-astmeline 

topeltsiduriga ZF käigukast leiab õige kiiruse

igaks otstarbeks. Tänu automatiseeritud funkt-

sioonidele kulgevad isegi pikad tööpäevad 

probleemideta. 4-sagedusega jõusiirdevõll 

võimaldab töötada väiksema mootori kiirusega, 

mis säästab kütust. 

Väikesed mõõtmed ja pöörderaadius tagavad 

vilkuse põllul ja frontaallaadurina kasutamisel. 

Aksiaalkolbpumpa kasutav võimas Bosch-Rexroth'i 

hüdraulika vähendab kütusekulu kuni 15%. 

Pump toimetab kohale ainult vajamineva kogu-

se kütust – lõpmatult varieeruvalt mahus kuni 

121 liitrit/min. Multifunktsionaalne käetugi teeb 

täpse juhtimise ülimalt lihtsaks. 

560 Nm pöördemomendiga Perkins Power 

pakub tohutut tõmbejõudu igas olukorras. 

Tahkosakeste filtrisüsteem tähendab, et vaja 

pole muid vedelikke peale diisli ja õli. Valikulise 

statsionaarseks kasutamiseks mõeldud pesaga 

mootorit on võimalik juhtida vintsile kinnitatud 

kaugjuhtimispuldi abil. Mugav panoraamkabiin

KASUTUSES

Toestatud esihüdraulikat on võimalik kõigest 

silmapilguga kohandada lumekoristusseadmete 

kinnitusplaadiks. Eesmine käivitushalduriga 

jõusiirdevõll ja 48/48 käiguline aeglustiga käigu-

kast teevad masinast täiusliku abimehe lume 

koristamisel. IBC monitor ja tahavaatekaameraga 

sisepeegel, soojendusega esiklaas ning soojen-

dusega panoraam-tahavaatepeegel tagavad 

nähtavuse igast küljest. Uuenduslik LED- ja 

halogeenlampidel põhinev valgustus lubab 

tõrgeteta töötada ka öösiti.  

optimaalse kaitse igas olukorras

ROPS ja FOPS konstruktsiooniga tagab juhi



MUGAV PANORAAMKABIIN

TÄIELIK NÄHTAVUS

Optimaalne nähtavus uuendusliku turvasüsteemiga
KABIIN

Uuenduslik kõrge nähtavusega frontaallaaduri 

esiklaas frontaallaaduri kasutamisel tagab ulatus-

liku vaatevälja. Täielik nähtavus maapinnast 

maksimaalse tõstmiskõrguseni. Katuseossa 

paigaldatud päikesekate kaitseb juhti otsese 

päikesevalguse eest. Soovi korral saab tõmmatava 

päikesesirmiga katta terve esiklaasi. Uued laia 

vaateväljaga panoraam-tahavaatepeeglid on 

elektriliselt reguleeritavad ja mõlemas osas 

soojendusega. Tahavaatekaamera pilt kuvatakse 

IBC sisepeeglil. Keerukate olukordadega toime-

tulekuks on võimalik kasutada kuni kahte 

soojendusega infrapuna-tahavaate või külg-

kaamerat, mille pilt kuvatakse IBC monitoril.

Tänu laiadele turvaklaasist ustele on mugavasse panoraamkabiini ronimine lihtsamast 

lihtsam. LED-tuledega kabiinivalgustus tagab turvalise ligipääsu ka pimedas. B-piilari 

võimalikult kaugele tagasi lükkamisega on saavutatud maksimaalne nähtavus. Kabiini 

konstruktsioon on suuresti inspireeritud optimaalset nähtavust pakkuvast helikopteri kok-

pitist. Täielikult avanev tagaaken, reguleeritavad külgaknad ja 3-kiirusega puhur loovad 

meeldiva töökeskkonna. Automaatne kliimaseade tekitab kabiinis mugava toatempera-

tuuri. Kabiini katusele paigutatud filtrikorpusele pääseb hõlpsalt ligi.
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Hea nähtavusega aken libistatava päikesesirmiga

360°

VSG

FOPS

ROPS

100°

MUGAVUS JA TURVALISUS

 

K õ r g e  n ä h t a v u s e g a  a k n a d  o n  m o o t o r i m ü r a  s u m -

m u t a m i s e k s  e r i l i s e  h o o l e g a  i s o l e e r i t u d .  Ta l v e l
 
j ä ä t u n u d  a k e n d e  p u h u l  l o o b  s t a n d a r d v a r u s t u s s e
 
k u u l u v  e s i k l a a s i s o o j e n d i  s e k u n d i t e g a  t ä i u s l i k u
 
n ä h t a v u s e .  L i s a k s  s o o j e n d a b  s e e  m e e l d i v a l t
 
k a b i i n i  e s i o s a .  S t a n d a r d v a r u s t u s s e  k u u l u v a d
 
u l t r a - p u k k l a a g r i d  j a  h ü d r o m e h a a n i l i n e  k a b i i n i
 
v e d r u s t u s  t a g a v a d  o p t i m a a l s e  s õ i d u m u g a v u s e
 
L i s a va l i k u l i n a  o n  ko o s  s u ru õ h u s ü s te e m i g a  k ä t t e -

saadav  ka  pneumaat i l ine  kab i in ivedrus tus ,  m i s
 
muudab valutuks isegi pikad tööpäevad künklikel põldudel. Kabiin
 
o n  v a r u s t a t u d  k a  u u e n d u s l i k u  t u r v a s ü s t e e m i g a .
 
J u h i p u u r  o n  v a r u s t a t u d  R O P S  ( ü m b e r r u l l u m i s -

k a i t s e )  j a  F O P S  ( k u k k u v a t e  o b j e k t i d e  v a s t a n e

kaitse) konstruktsioonidega. Sedasi on juht 

kaitstud nii traktori kallakust alla rullumisel, kui 

ka langevate objektide eest, mida võib ette 

tulla näiteks metsatöödel. 

Lisaks on esiklaas valmistatud lamineeritud 

turvaklaasist (LSG), mis ei lase objektidel läbi 

klaasi kabiini tungida. 



ERGONOOMILINE TÖÖKESKKOND

KÕIK KÄEULATUSES

Mugav ergonoomika
KOKPIT

Kokpit on ehitatud optimaalset juhiergonoomikat silmas pidades. Kõik juhtseadmed on jaotatud 

gruppidesse, õrnalt valgustatud ja ergonoomiliselt juhi ümber paigutatud. Mugavat rooli on võima-

lik sättida soovitud kõrgusele ja vajaliku nurga alla. Lisaks on GEOTRAC mudelitele võimalik 

tellida juurde hi-fi helisüsteem, mille juurde kuulub ka integreeritud Bluetooth käed-vabaks 

kõnesüsteem. Siselagi on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning varustatud sisseehitatud 

lugemistulede ja võimsate stereokõlaritega, mis loovad kabiinis hubase elutoalaadse õhkkonna. 

Alati põlevad muutuva valgustugevusega LED tuled valgustavad kõiki vajalikke juhtseadmeid ja 

teevad need hõlpsalt leitavaks isegi pimedas – sellist mugavust näed ainult luksuslimusiinides. 

Raadiokonsool asub juhi vaateväljas. Arvukad õhuavad toovad kabiini meeldivat värsket õhku.

Multifunktsionaalset, 5-nupuga juhtkangiga 

käetuge kasutatakse frontaallaaduri või esi-

hüdraulika ja hüdraulika juhtimiseks. Mikrolülitid

tagavad ligipääsu erinevatele funktsioonidele, 

nagu automaatne elektrohüdrauliline haake-

süsteem (EHR) või hüdrauliline jõuülekanne. 

Soovi korral on kättesaadav ka multifunktsio-

naalne juhtkang 9 funktsiooninupuga, mille abil 

on võimalik käigu vahetamine koormuse all ja 

eelseadistatud käiguvahetus kõigest nupu-

vajutusega. Pro-Comfort põrutusi summutava 

õhkvedrustusega iste GRAMMER'ilt kuulub 

standardvarustusse. Reguleeritav, 7-asendiga 

seljatugi, iste, nimmetugi ning peatugi ja käetoed 

muudavad istme mugavaks igale juhile.
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Tahavaatekaamera pilt kuvatakse IBC sisepeeglis Standardvarustusse kuuluv hoiulaegas, topsihoidja ja päikeseprillid

Süsteemi olek

Sõiduki olek/aktiivsed rikked

Olekuriba

Comfort-Shift

Eelvaliku sümbol FRRS

Sõidukiirus

Suruõhuvarustus

Kütusemõõdik

Jõusiirdevõlli kiirus Tagumine jõusiirdevõll

Vee temperatuur

FRRS (maantee-maastik)

Seljatoe taga asub aga hõlpsalt ligipääsetav 

dokumendilaegas. Kokkuvolditav peidetud 

turvavööga kõrvalistuja iste võimaldab kabiinis 

mugavalt ka kahekesi sõita. Uus istmekate 

pärineb mootorrataste sektorist, see on pestav

ja kulumiskindel. Kui kõrvalistuja istet ei kasuta-

ta on istmepind võimalik kokku voltida. Ligipääs 

käsipidurile on tagatud igas olukorras. Küljel

paiknevas hoiulaekas saada aga hoida 

vajalikke asju. Lihtsalt ligipääsetav hoiulaeka 

taga asuv topsihoidja suudab ära mahutada 

kuni 1.5-liitrise pudeli. Lindneri traktorijuhile 

mõeldud päikeseprillid kaitsevad silmi isegi 

tugevas päikesevalguses töötades.

Traktorit puudutav informatsioon kuvatakse selgelt standardvarustusse kuuluval Lindner'i I.B.C.

monitoril (intelligentne pardakompuuter). Minimaalse tagasipeegeldusega eriklaasist ekraan on

loetav isegi eredas päikesevalguses. Pardakompuutri menüüs liikumine on tänu valgustatud 

funktsiooninuppudele ja pöördnupule lihtne ning intuitiivne. Lindner'i I.B.C. monitori abil on 

võimalik kuvada ja kontrollida paljusid erinevaid funktsioone. Monitor on reguleeritav, mis tähendab, 

et kuvatakse just vajaminevat informatsiooni. Lisaks peamisele infole, nagu pöörete arv, masina 

kiirus, indikaatorid ja aeg, on ekraanil võimalik kuvata valikuliste tahavaate- või külgkaamerate pilti, 

kütusekulu või hüdrauliliste mehhanismide seadeid. EHS hüdraulika peenreguleerimine toimub 

just nimelt Lindner'i I.B.C. monitori abil.

Monitor annab traktori elektroonikast täieliku 

ülevaate ja kuvab vajadusel ka tähtsaid sõnu-

meid. Uuenduslik I.B.C. sisepeegel võib integ-

reeritud ekraanil kuvada tahavaatekaamera pilti 

ja GPS-i andmeid. Sisse ehitatud käed-vabaks 

kõnesüsteem võimaldab ka sõidu ajal turvaliselt 

mobiiltelefoniga rääkida.

Aeg/töötunnid päevas/
töötunnid kokku



PARIMAD OMADUSED

KOKPIT

KABIIN

TAGATULED
LED tagatuled ja juhtpaneel

LED tagatulesid iseloomustab hea nähtavus, 

madal energiakulu ja väga pikk tööiga, ületades 

suisa 10,000 tunni piiri. Tagatulede korpusel 

tõsteseadme ja jõusiirdevõlli kõrval asuv juhtpaneel 

on ligipääsetav kõigest nupuvajutusega. Standard- 

varustusse kuulub kaks tagaossa paigaldatud töötuld. 

BOSCH' i  aksiaa l -

kolbpump vähendab 

kütusekulu kuni 15%.

Võimas BOSCH-Rexroth'i 

hüdraulikasüsteem on aksiaalkolbpumbaga kombineerituna veelgi tõhusam. 

Maksimaalset väljasurvet, milleks on 121 l/min kohandatakse pidevalt vas-

tavalt reaalsele vajadusele. See aitab vältida jõukadu ja vähendab kütuse-

kulu kuni 15%. Võimalik on lisada ka kuni 5 kahepoolset juhtmehhanismi.

HÜDRAULIKA

Selge vaateväli frontaallaaduri kasutamisel ja 

IBC tahavaatepeegel. Panoraamvaatega mugav 

kabiin tagab optimaalse nähtavuse igas suunas 

ja on varustatud ROPS ja FOPS turva -

konstruktsioonidega. Frontaallaaduri selge vaate-

väljaga esiklaas tagab turvalisuse isegi maksi-

maalse tööraadiuse juures. Uuenduslikus IBC 

sisepeeglis kuvatakse tahavaatekaamera pilt või 

GPS-andmed ning see on varustatud mobiiltelefoni 

kasutamist võimaldava käed-vabaks süsteemiga.

IBC monitor ja multifunktsionaalne käetugi

Sõidukit puudutav informatsioon kuvatakse selgelt 

ja loogiliselt IBC monitoril. Ekraanivaadet kohanda-

takse automaatselt lähtuvalt hetkeolukorrast. Süstik-

revers, hüdraulika või jõusiirdevõlli seaded, kaamera 

või digitaalne logi: Juht näeb kõike. Multi-

funktsionaalne käetugi võimaldab hüdraulilisi- ja 

sõidufunktsioone hõlpsalt kontrollida. 
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ESITULED

ESITELG

MOOTOR

-

JÕUÜLEKANNE

LED päevatuli ja halogeenlampidega esituled

Eredad H7 esituld tagavad öösiti ideaalse nähtavuse. 

Bi-halogeen lampides toimub kaugtuledelt lähituledele lülitu-

mine peegli abil ning sealjuures ereduse osas järeleandmisi 

tegemata. Eriti eredate super-LED pirnidega varustatud päeva-

tuled teevad traktori liikluses kergesti märgatavaks ja tarbivad 

samal ajal väga vähe elektrit.

144 hj ja 560 Nm 4.4-liitriselt 

Perkins Turbo mootorilt

Kõrge pöörde-

momendiga 4-silindrine 

mootor tahksosakeste 

filtriga vastab heitkoguste 

piirväärtuste kategooriale 3b. 

Filtrite süsteem on isereguleeriv 

ja hooldevaba kuni 8000 tundi. Kui sõidukit kasutatakse trans-

portimiseks ja jõusiirdevõll on aktiivne tõuseb normaalne 

võimsus 133 hj-lt 144 hj peale. Mootori meeletu 560 Nm pöörde-

moment on kasutatav isegi madalate pöörete juures.

Eraldiseisev vedrustus integreeritud esi-

hüdraulikaga. Jõuline esitelg on valikuliselt 

kättesaadav ka eraldiseisva vedrustusega ja 

50 km/h variandina. Koos EFH varustuse toega 

on tellitav ka integreeritud, 3500 kg tõstejõuga 

esihüdraulika. Tõsteaisade asemele on vähese 

pingutusega võimalik paigaldada kinnitusplaat 

teepuhastuseks. Eesmine käivitushalduriga 

varustatud jõusiirdevõll käivitub kõigest nupu-

vajutusega.

4-astmeline topeltsiduriga täisautomaatne käigukast

32/32-käiguga ZF käigukast on soovi korral kättesaadav 

täiendavate aeglustushammasratastega. Täisautomaatne 

käigukast lubab vahetada 4 võimsusvoogu manuaalselt 

või automaatselt. Comfort Shift võimaldab kasutada 

sidurit kõigest nupuvajutusega. Vähendatud mootorikiiruse 

juures suudab traktor sõita pööretel 2050 p/min kiirusega 

50 km/h ja pööretele 1750 p/min kiirusega 43 km/h. 

Standardvarustusse kuulub ka proportsionaalne nelikveovõll.



PERKINS - 4-SILINDRILINE TURBODIISEL

Perkins Power
MOOTOR / JAHUTUS

GEOTRAC 114 ep ja GEOTRAC 134 ep sõidavad PERKINS 4-silindrilise ühisanum-

sissepritse ja vahejahutiga turbodiisel mootoriga. Transporttööde ajal ja väga vähest 

jõudu vajavate ülesannete täitmisel jääb mootor ÖKO režiimi. Maksimaalne võimsus 

on kättesaadav kõigest sekundi murdosa jooksul. Võimsuse reguleerimine toimub 

dünaamiliselt vastavalt käsil olevale ülesandele. Selle tulemusena töötavad 

Seeria 4 ep mudelid optimeeritud kütusekuluga igas võimsusvahemikus. 

GEOTRAC 114 ep standard väljundvõimsus on 133 hj / 98 kW pööretel 2200 p/min ja 530 Nm 

jõumoment pööretel 1400 p/min.

Geotrac 134 ep standard väljundvõimsus on 133 hj / 98 KW – püsivalt raske koormuse all. 

Kergtranspordi ajal või PTO-režiimis töötades on maksimaalseks väljundvõimsuseks 

144 hj / 106 kW. 560 Nm jõumoment tagab igal ajal tohutu tõmbejõu.

I
N
F
O

4.4-liitrised mootorid on toodetud 
PERKINS'i poolt Peterborough's / 
Inglismaal. Need vastavad värs-
keimale heitkoguste piirväärtuste 
kategooriale (etapp 3b) ja on 
märkimisväärsed just tohutult suu-
rema jõumomendi tõttu. Tänu tahkis-
osakeste fi l t r isüsteemi le pole 
täiendavaid vedelikke vaja kasutada. 

EP kiirusepiirajaga varustatud Geotrac 
Seeria 4  ep traktor id suudavad 
mootorikiirust salvestada. Kui pöörete 
arvu piiriks seatakse näiteks 1900 p/min 
on ühes töötunnis võimalik säästa kuni 
1 liiter kütust. 



11 

JAHUTUSSÜSTEEM

GEOTRAC 114  ep / 134 ep  

VÕIMSUSKÕVER   Geotrac 134 ep
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Suur õhuvõre ja õhukanalid tagavad optimaalse 

jahutuse. Radiaatorite mõõdud võimaldavad puhas-

tamist neid kapoti alt välja võtmata. Standardvarustusse 

kuuluvad nõudlusele reageerivad viskoossed tiivikud. 

iivikulabade pööramisega puhutakse õhuvõre regu-

laarsete ajavahemike tagant puhtaks. Gaasiamordid 

teevad ühes tükis kapoti avamise eriti turvaliseks ja 

lihtsaks.



Valmistatud Saksamaal
KÄIGUKAST

VÕIMAS ZF JÕUÜLEKANNE

 

Muutuvtootlikkusega mahtpump

1 Mugavussidur

2 Koormusvahetus +

3 Koormusvahetus –

4 Maantee/maastik
1

2

3

4

KIIRUSDIAGRAMM

4-punktiline jõusiirdevõll tagab opti-
maalse jõusiirdevõlli kiiruse madalatel 
mootoripööretel. Sedasi säästetakse 
kütust, mootoriosi ja mootori töö on 
märgatavalt tõhusam. Vähendatud 
pöördevahemiku 1750 p/min juures on 
kiiruseks 43 km/h.

ZF 4-astmelisel koormusvahetusega käigukastil on 32 edasi- ja 32 tagurpidikäiku. Võimalik on 

valida kiiruste vahel 30, 40 või 50 km/h. 40 km/h versiooni puhul on kõrgeima mootorikiiruse korral 

pöörete arvuks 1650 p/min. See tagab optimaalse kütusekulu juures maksimaalseks kiiruseks 

43 km/h. Neljaastmeline koormusvahetusega täisautomaatne käigukast kuulub standardvarustusse. 

Koormusvahetuse astmed valitakse traktori nutika elektroonika poolt automaatselt. Vajadusel on 

koormusvahetust võimalik piirata kahe või kolme koormusvahetuse astmeni (kättesaadaval on 6 

programmi). Eriti nõudlike tööde jaoks on Lindner'i insenerid töötanud välja Speedmatching režiimi, 

kus käikude vahetamisel kasutatakse mootorite väljundvõimsust maksimaalsete pööreteni ja 

valitakse optimaalne koormusvahetuse aste (maksimaalse kasutatava võimsusega). Süstikrevers 

(Power Shuttle) on kasutatav roolil oleva sõidusuuna hoova või multifunktsionaalse käetoe kaudu. 

Süstikreversi reaktsioon (5 astet) on reguleeritav IBC monitori kaudu: Standardvarustusse 

kuuluva mugavussiduri ja automaatse sõidurežiimi vahetamise (FRRS) nupud asuvad käigukangil. 

Soovi korral on kättesaadav ka aeglustiga 48/48 käiguline versioon.

Selles režiimis on võimalik sõita kiirusel 290 m/h. 

Valikuliselt on kättesaadav ka liikuv jõusiirdevõll. 

Vastupidav jõusiirdevõll on 4 sagedusega 

(540, 540E, 1000, 1000E). See võimaldab kasutada 

mootorit optimaalse kütusekuluga mistahes 

ülesande täitmiseks. Jõusiirdevõlli käivitushaldur 

lubab valida kolme käivituskõvera vahel, 

sõltuvalt lisaseadme vajadustest. Jõusiirdevõlli 

juhitakse kabiinis oleva juhtkonsooli või ühel 

tagumistest poritiibadest asuva kaugjuhtimispuldi 

abil.
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GEOTRAC 114  ep / 134 ep  

BOSCH-Rexroth'i tehnoloogia Lindner'i oskusteabega
HÜDRAULIKA

VÕIMAS HÜDRAULIKA

BOSCH-Rexroth'i võimas hüdraulikasüsteem kasutab 

eraldi õliringet ja on varustatud aksiaalkolbpumbaga, 

mille väljundiks 45-liitrise õlimahu juures on 121 l/min. 

Kahe ringega süsteem eraldi pumpadega käigukasti, 

rooli ja hüdraulika jaoks eriti nõudlikes olukordades, 

samas säästlikkuse osas järeleandmisi tegemata, on 

valikuliselt kättesaadav ka Lindner-Powerlink ühen-

dusega. Koormustundlik süsteem on äärmiselt õhus 

ja säästlik, kuna süsteemi pumbatakse täpselt vaja-

minev kogus õli.

GEOTRAC 114 ep standardvarustusse kuulub kaks 

kahepoolset ujuvasendiga juhtseadet. Neile muutuv-

vooga koormustundlikele juhtseadmetele on võimalik 

lisada kuni kolm täiendavat juhtseadet ehk siis kokku 

võimalik 5 hüdroväljavõtet. Alternatiivina mehaanilistele 

juhtseadetele on kättesaadaval ka kuni neli elekt-

roonilist proportsionaalkontrollerit (EHS). Seda

soovitatakse eriti frontaallaaduri täppis-

juhtimiseks

Geotrac 134 ep standardvarustusse kuulub 

kaks multifunktsionaalsel käetoel asuvat elekt-

roonilist juhtseadet ja üks mehaaniline juht-

seade fiksaatoriga. Elektroonilisi juhtseadmeid 

on võimalik reguleerida Lindner'i I.B.C. monitori 

abil. Juhil on lõpmatult reguleeritav kontroll voo-

mahtude üle ning programmeerida on võimalik 

ajavahemikke, ujuvasendit või lukustumist. Lisaks 

on kõikide elektriliste juhtseadmete puhul võimalik 

määrata prioriteetsed funktsioonid. Sedasi saab 

juht määrata hüdraulilise jõu juhtseadmetesse 

suunamise järjestuse. 

Kõik hüdraulilised ühendused on varustatud 

väga kvaliteetsete hüdrauliliste liidestega.

Kõik ühendused on varustatud eraldi lekke-

anumatega. 

GEOTRAC traktorid on varustatud 
eraldatud õliringetega käigukasti ja 
rooli + hüdraulika jaoks. Sedasi on 
võimatu lisaseadmetest tuleva saas-
tunud õli sattumine käigukasti. 
Aksiaalkolbpump pumpab välja ainult 
vajaliku koguse õli, mis vähendab 
kütusekulu kuni 15%.



ESITELG ESIHÜDRAULIKA

Uskumatu manööverdusvõime 50º pööramisnurgaga
ESIKINNITUS

Eraldiseisev rataste vedrustus

Võimas telg

Võimas es i te lg  maks imaa lse  lubatud te l je -

koormusega 3800 kg kuulub standardvarustusse. 

Valikuliselt on kättesaadav vedrustatud esitelg 

eraldiseisva rataste vedrustusega. Kiirustel kuni 

50 km/h tagab hüdrauliline vedrustus optimaalse 

stabiilsuse ja sujuva sõidukogemuse. Süsteem 

säilitab maksimaalse mugavuse isegi suure koor-

musega vedude ajal. Tasandi haldamise süsteem 

võimaldab esitelge 20 cm võrra tõsta või langetada. 

Sedasi on kõrgust maapinnast vajadusel võimalik tõsta, 

näiteks metsatööde ajal rööpasse sõidetud teede läbi-

miseks. Väga madalal asuvate kinnituspunktidega lisa-

seadmete ühendamine pole alla lastud hüdraulilise 

vedrustusega samuti probleemiks. 

Val ikul isel t  on kättesaadav võimas eesmine 

jõusiirdevõll. Jõusiirdevõlli kiiruseks on 1000 p/min. 

Integreeritud jõusiirdevõlli käivitushaldur tagab 

sujuva, tõhusa ja turvalise jõuülekande. Soovi 

korral võib Lindner lisada esihüdraulikale kokku 

volditavad tõsteaisad, mis suudavad tõsta kuni 

3500 kg. Lisaks saab hüdraulikaplokile tellimisel 

l isada ka elektr i l ise proportsionaalklapi,  mis 

võimaldab esihüdraulika eriti täpset kontrollimist. 

Esihüdraulika komponendid on toodetud täisvalu 

meetodil ning suudavad seetõttu taluda äärmuslikke 

koormusi. Käigukasti plokile poltidega kinnitatud 

latt kaitseb GEOTRAC'i esiosa tugevate põrutuste eest. 

Lindner'i esihüdraulikale saab kõigest mõne liigutu-

mõne liigutusega paigaldada ka kinnitusklambri 

lumesaha jaoks. Lisaseadmete kaitsmiseks sõidu-

mugavuses järeleandmisi tegemata on kätte-

saadaval ka EFH (elektrooniline esitõstuki 

kontroller) ja vibratsioonisummutus. Süsteemi on 

tagumise hüdraulikaga samaväärselt lihtne kasu-

tada. Maksimum- ja miinimumkõrgust on võimalik 

piirata selgelt korraldatud juhtpaneeli kaudu. 

Tõstmiskiirus on samuti lõpmatult reguleeritav. 

Vibratsioonisummutuse aktiveerimine toimub 

kõigest nupuvajutusega. Lisaseadme koormus-

vähendust on samuti võimalik kontrollida multi-

funktsionaalse käetoe abil.
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UUENDUSLIK VALGUSTUS

GEOTRAC 114  ep / 134 ep  

Profid töötavad igal ajal
VALGE JA NÄHTAV

GEOTRAC Seeria 4 ep hiilgab uuendusliku 

valgustusega, mis täidab ka nende professio-

naalsete kasutajate vajadusi, kes kasutavad 

meie masinaid ka väljaspool tavalisi töötunde. 

GEOTRAC on esimene traktor, mis on varustatud 

kaasaegseima LED-valgustite tehnoloogiaga. 

Kuna valgustavatel dioodidel on ääretult pikk 

tööiga – praktiliselt 10,000 töötundi – kestavad 

päevatuled ja tagurdus- ning pidurituled terve 

traktori eluea ja on peaaegu hooldusvabad. 

GEOTRAC'i  standardvarustusse kuuluvad 

võimsad H7-bi-halogeen ja HB3 ellipsoidtuled. 

6 esilampi ja 2 tagumist töötuld tagavad optimaalse 

valgustuse isegi hämaruses ja pimedas. 4 eesmist 

katusele paigutatud tuld valgustavad ümbrust 

suurepäraselt näiteks lumesaha 

või muu lisaseadme kasutamisel. Lisa-

varustusena on kättesaadaval halogeen ja 

XENON töötuled veelgi tõhusamaks valgus-

tamiseks. Talvisteks hooldus- ja munitsipaal-

töödeks pakume lisaks pöörlevaid märgu-

tulesid ja aerodünaamilisi valgusribasid.

Valikuline infrapuna tahavaatekaamera 

tagab juhile nähtavuse isegi pimedas. 

Kaamerad on vee- ja põrutuskindlad 

ning soojendusega. Seega tohib 

neid kasutada iga ilmaga ja 

isegi jäistel temperatuuridel.
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PERKINS 1204E-E44TA, ühisanumsissepritse, vahejahuti;
Silindreid / võimsus: 4 / 4,400 ccm, tahkisosakeste filter oksü-
datsiooni katalüsaatoriga – suletud süsteem; aku pealüliti elektriline, 
käsigaas pluss kiirusekontroll, ep-mootori kiirusepiiraja

Panoraamkabiin, külgnihkega mugavusplatvorm, panoraamvaatega 
lakitud toonitud klaas, frontaallaaduri selge nähtavusega sirm, turva-
puur ROPS ja FOPS konstruktsioonidega, komposiit-turvaklaasist 
esiklaasid (CSG), väljalükatavad külgaknad ja tagaaken, kõrvalsõitja
 iste, ukselukud, salongi polsterdus, Grammer iste (õhkvedrustus), 
raadio, LED-sisetuled koos ukseautomaatikaga, kütte- ja kliima-
süsteem 3 kiirusega võimsate puhuritega, käivituslukk, alalisvoolu 
pistik (3 haru), signaalpesa, reguleeritava kõrguse ja nurgaga mugav 
rool, automaatne suunatule väljalülitus, tõstetud summuti, sammu-
lised kojamehed, tagumine hoiualus, topsihoidja, reguleeritavad 
ventilatsiooniavad, ühes tükis mugavalt avatav kapott, elektriline tuule-
klaasi soojendus, Lindner I.B.C. monitor, mehaaniline kabiini 
vedrustus, automaatne kliimaseade

32/32-käiguga ZF-STEYR koormusvahetusega jõuülekanne 
nelja-astmelise koormusvahetusega, automaatfunktsioon (APS), auto-
maatne sõidurežiimi vahetus (FRRS), piduriõli blokeerimissüsteem, 
surveringlusega määrimne, 30, 40 km/h (valikuline 50 km/h), mitme-
kettaline märgsidur, hooldusvaba, süstikrevers reguleeritavate valiku-
tega, mugavussidur pedaali või juhtkangi abil, võimas nelikvedu – 
aktiveeritav nupuvajutusega, iselukustuv esidiferentsiaal

Hüdrostaatiliselt juhitavad mitmekettalised tagumised märgpidurid, 
tagaosas automaatse kõikide rataste aktiveerimisega iga pidurduse 
korral (Opti-Stop), sõidupidur, pidurivõimendi

Võimas tagumine jõusiirdevõll, 540 / 540E / 1000 / 1000E, vaba sam-
muga proportsionaalne jõusiirdevõlli käivitushaldur, jõusiirdevõlli juhti-
mine toimub traktori tagaosas paremal või vasakul asuva kaugjuhtimis-
puldi abil

BOSCH-Rexroth'i võimas 3-ringeline hüdraulikasüsteem, aksiaalkolb-
pump, koormustundlik, töösurve: 200 bar max., väljasurve: 121 l/min, 
45 liitrine õlimahuti, tilkumisvastased ühendused eraldatud lekke-
kogumisnõudega, elektrooniline asendi haldus (EHR) AHC ja 
vibratsioonisummutusega, tagumine tõstejõud: 6,600 kg

2 x H7-bi-halogeentuled
  4 x H7-ellpisoid esituled (lähi- ja kaugtuled)
  2 x H3 tagumised töötuled
  2 x LED-päevatuled
 2 x taga- ja pidurdustuled LED tehnoloogiaga, integreeritud tagumine 
suunatuli
  2 x suunatuli integreeritud asenditulega

Mootor                            PERKINS 1204E-E44TA
                                         Ühisanumsissepritse, vahejahutus

Nimivõimsus:                   133 hj / 98 kW
Max jõumoment:             530 Nm pööretel 1400 p/min
Heitetase:                        heitkoguste piirväärtus 3b
                                          (tahkisosakeste filter ja oks. 
                                       katalüsaator)
Silindreid / võimsus:        4 / 4400 ccm
Paagi mahutavus:           145 l
Standardne lisavarustus: Juhtseadmed: 2 x kahepoolne 
mehaaniline L-S juhtseade voomahu haldusega / 4 kaldeliini 
+ 1 tagasivooluliin, nelikveo, jõusiirdevõlli ja diferentsiaal-
lukustuse haldus, sisepeegel.
Standardrehvid: 440/65 R24 & 540/65 R34

Mootor                             PERKINS 1204E-E44TA
                                          Ühisanumsissepritse, vahejahutus

Nimivõimsus:                    133 hj / 98 kW
Max võimsus:                    144 hj / 106 kW
Max jõumoment:              560 Nm pööretel 1400 p/min
Heitetase:                          heitkoguste piirväärtus 3b
                                           (tahkisosakeste filter ja oks. 
                                        katalüsaator)
Silindreid / võimsus:         4 / 4400 ccm
Paagi mahutavus:            145 l

Standardne lisavarustus: Juhtseadmed: 2 x kahepoolset 
EHS d-a juhtseadet, juhitavad juhtkangi ja multifunktsionaalse 
käetoe abil, 1 x mehaaniline L-S juhtseade voomahu haldusega / 
6 kaldeliini + 1 tagasivooluliin, nelikveo, jõusiirdevõlli ja diferent-
siaallukustuse haldus, signaalpistik, IBC kabiinis asuv tahavaate-
peegel koos tahavaatekaameraga, GPS ja Bluetooth

Standardrehvid: 480/65-R24 & 540/65-R38

KAAL:
Tühikaal:                                         
Max lubatav täismass:                  
Max teljekoormus taga:                
Max teljekoormus ees:                 

4850 kg
9000 kg
6600 kg
3800 kg

A) Max pikkus:
B) Max laius: 
C) Max kõrgus:
D) Teljevahe: 
E) Rattarööbe: 
F) Segmendi kõrgus: 

4230 mm 
2226 mm
2719 mm 
2500 mm 
1700 mm
1975 mm

4230 mm
2317 mm
2769 mm
2500 mm
1800 mm
1975 mm
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