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Kõik algab 
nägemusest
Kui meie vanaisa, Hermann Lindner, alustas 

65 aastat tagasi traktorite ehitamisega aitasid 

tema tehnilised uuendused põllumeeste 

sissetulekut säilitada. Järgime seda põhimõtet 

tänapäevalgi ja oleme koondanud meie 40,000 

mägi-, põllumajandus- ja talupidamistööstuses 

tegeva kliendi kogemused ühte sõidukisse. 

Esimese astmevaba käigukasti ja pöörava 

tagasillaga Lintrac traktor esindab uuenduslikku 

võimsust ja tõhusust. Sedasi aitame enda 

klientide säilitada senist tootlikkust ja olla rahul 

tehtud tööga.

v. l. Ing. Stefan Lindner, Rudolf Lindner, KR Mag. Hermann Lindner
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Lintrac mägedes ja niitudel

Siin demonstreerib Lintrac enda kõiki tugevusi. 

Kindla jalgealusega isegi järskudel kallakutel. 

Lintrac ühendab endas traktori, nõlvaniiduki ja laaduri omadused. Suurepärane 

manööverdusvõime nelja pöörava rattaga, silmapaistev jõudlus isegi kuni 60% 

kaldega kallakutel tänu raskuskeskmele, mis on madalam kui 850 mm, 

frontaallaaduri tugi, täishaardumine järelhaagiste veoks ja põllutöödeks, säästlik 

ja samas võimas mootor, lollikindel Ldrive juhtimine. Koos TMT09 ülekandega on 

täiuslik töötulemus vältimatu.



Astmevaba ZF

Kerge, dünaamiline ja äärmiselt tõhus: 

astmeteta ZF TMT09 käigukast

TMT09 käigukast on esimene astmevaba käigukast, mis on töötatud välja 

umbes 90 hj standardvõimsuse jaoks. Kompaktne kerge konstruktsioon oli 

selle juures eriti oluline. Ülekanne on eriti tõhus, kuna see on valdavalt 

mehaaniline, kuid rakendab väikeses osas ka hüdrostaatilist jõudu. 

Sõidukiirus varieerub vähenenud sõidukiirusel vahemikus -20 kuni +43 km/h. 

4-punktiline tagumine käitusvõll koos käitushalduriga töötab kiirusel 

430/540/750/1000 p/min.

käigukast
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Jalggaasipedaali režiim esikinnitusega 

lisaseadmete jaoks

Täpne vahemaade arvestus 

ja aeglane sõit

Käitusvõlli režiim põllumaal

Võimsust jagav hüdrostaat

Töötab visalt, veab säästlikult

K K
1 2

Astmeteta TMT09 käigukast i 

tõhususe saladus peitub valdavalt 

mehaanilises võimsas ülekandes. 

Koormuse all käike vahetavat 

ülekannet koos võimsuse jaotamise 

mehhanismiga toetab 45 cm3 

hüdrostaat.

Jalggaasipedaali režiimis on käitusvõlli 

k i i rust sõltumata sõiduki i rusest 

võimalik siduda vahetult mootori 

kiirusega.

Jõuvõtuvõlli väljundkiirust on võimalik 

sättida ideaalselt näiteks heina 

kaarutamiseks – sealhulgas mootori- 

või sõidukiirust muutmata.

Gaasipedaali režiimis, mis on omane just

jõuülekandega traktoritele, kontrollitakse 

mootori kiirust vahetult gaasipedaali abil. 

Sõidukiirus võib samal ajal jääda samaks – 

see on eriti tähtis teede puhastamisel või 

lume sahkamisel.

Kõigest nupuvajutusega aeglustus-

režiimis on jalgpedaali ja Ldrive ulatus 

võimalik seada vahemikku 15 km/h. 

See võimaldab reguleerida sõidukiirust 

ülima täpsusega näiteks laadimisel 

või istandustes.

TMT09 on ehitatud töötama sõidukiirustel 

20 km/h ja +43 km/h. Selle täishaarduvus 

on kasutatav töövahemikus -/+20 km/h. 

Sellest kõrgemal kiirusel töötab ülekanne 

eriti madala kütusekuluga madalate mootori-

kiiruste juures. Sõiduk lülitab nende kahe 

režiimi vahel sõltuvalt sõidurežiimist täiesti 

automaatselt.

Eriti koormavate ülesannete puhul, kus on vajalik 

kõrge haardumine, on võimalik transpordirežiimile 

lülitumine blokeerida.



Kompaktne
kabiin
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Vedrustusega kabiini näol on tegu mugava, 

360º vaatega töökeskkonnaga.

Panoraamvaatega mugav kabiin tagab parima vaate igalt küljelt. Mittekurnava 

tööpäeva aluseks on meeldiv töökeskkond, mugav õhkvedrustusega iste ja 

loogiliselt paigutatud juhtseadmed. Lülitite ja hoobade kiire leidmine on oluline 

just ohtlikes olukordades. Armatuuri keskpunktiks on I.B.C. monitor. Käetoele 

paigutatud mugav I.B.C. kaugjuhtimissüsteem tagab juhi jaoks parima sõiduasendi.
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Sõidumugavus juhi ja kõrvalistuja jaoks Hoiuruum ja täiuslik kliimaseade

                  Avanevad aknad – 

selge nähtavusega frontaallaadur

Kolm selgelt korraldatud juhtseadmete

paneeli

Topelthingedega tagaaken

Esi-, taga- ja külgaknad on avatavad. 

Frontaallaaduri selge nähtavusega 

aken annab selge ülevaate maapinnast 

tõstuki kõrgeima asendini.

Tagaaken avaneb kuni 90° nurga 

all, mis tagab täieliku nähtavuse. 

See on võimalik tänu topelthingedele. 

Kõik olulised juhtseadmed on paigutatud 

armatuurile, käetoele ja küljel paiknevale 

juhtkonsoolile.

Kliimaseade jahutab isegi küljel 

paiknevat hoiuruumi. Tänu topsi- ja 

mobii ltelefoni hoidjatele ning 

hoiuruumile on kõigel oma koht.

Lisaks vedrustusega kabiinile pakuvad

lisamugavust põrutusi summutava õhk-

vedrustusega juhiiste ja polsterdusega 

kõrvalistuja iste.

jaoks
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Lintrac munitsipaal-
kasutuses

Kasutuslihtsus ja hea manööverdusvõime ning haarduvus 
kombineerituna ideaalse veomasinaga. 

Ees- ja tagahüdraulika ning hüdraulilised seadmed koos muutuvtootlikkusega mahtpumbaga

teevad Lintrac traktorist ideaalse seadmete kandja. Astmevaba käigukast ning tagumine ja 

eesmine käitusvõll tagavad suurepärase ettevalmistuse nii suveks kui talveks: laotamis- ja 

puhastustööd ning lume eemaldamine fikseeritud või pööratava lumesahaga on tänu 

pööravatele tagaratastele lihtsad isegi kitsastes kohtades. Frontaallaadur ja hea haarduvus 

suudavad toime tulla ka keerukate vedudega. 
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Ldrive funktsioon
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Istu sisse ja sõida: Selle lihtsa juhtpaneeliga 

on iga juht professionaal.

Lintrac traktori juhtimine on lihtne: Käivita mootor, vali sõidusuund, vajuta 

gaasi ja rooli. Käetoel asuv Ldrive valikunupp muudab töötamise lihtsaks. 

Kui Ldrive on aktiveeritud on sõidukiiruse valimine valikunupu keeramisega 

dünaamiline ja piiramatu. Lisaks on valikunupu ümber paigutatud kiirvaliku 

nupud nelikveo, diferentsiaali, püsikiirushoidiku mälu, aeglustusfunktsiooni, 

käsi- ja jalgjuhtimisega gaasipedaali režiimi ning erinevate sõidurežiimide 

määramise jaoks. 
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Kaugjuhtimine täppishäälestamiseks

Kõik juhtimisfunktsioonid käeulatuses Alati õige sõidurežiim

 

Lindner I.B.C. monitori ülevaade

I.B.C. monitori koduekraanil kuvatakse 

kogu vajaminev sõiduki info. Juht võib 

valida erinevate vaadete vahel: hüdraulika, 

juhised, sõiduki seaded, hooldusgraafik, 

kaamera või kasutusinfo. Kaamera pilt 

kuvatakse tagurdamisel automaatselt. 

Teliku- või hüdraulikasüsteemi täppis-

häälestamine on võimalik monitoril või käetoel 

asuva pöörd- või kinnitusnupu abil.

Tähtsaimad juhtimisfunktsioonid on koondatud 

Ldrive valikunupule: esiosas asuvad funktsiooni-

nupud aeglustusrežiimi, püsikiirushoidiku ja jalg-

drosseli jaoks. Nende taga olevad nupud 

aktiveerivad nelikveo ja diferentsiaalmehhanismi.

Ldrive aktiveerub pöördnupu vajutamisega. 

Sedasi on võimalik Lintrac traktori kiirust kõigest 

nupu pööramisega astmeteta tõsta või vähendada.

Lintrac käivitub alati normaalses sõidurežiimis, 

kus on valitud kiirendamiseks ja mootori 

võimsuse vähendamiseks vajalikud sobivad 

väärtused. Ldrive valikunupu ettepoole lük-

kamisel või tagasi tõmbamisel lülitutakse 

järgmisele sõidurežiimile.

Öko režiim on valikust säästlikeim. Eriti 

nõudlikes oludes valitakse tippvõimsus. 

Kõiki väärtusi on Pro režiimis võimalik 

individuaalselt reguleerida, et need vastaksid 

hetkeoludele. 



Perkins’i mootor

102 hj 420 Nm jõumomendiga, uskumatult 

säästlik ja osakestevaba
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Perkins'i 3,4-liitrise turbodiiselmootori võimsus on 75 kW/102 hj. See suudab tänu väga 

järsule jõumomendi tõusule, mis ületab suisa 40%, saavutada tohutu 420 Nm jõumomendi 

pööretel 1400 p/min. Need omadused tagavad võimsa alguse kallakutel ja olukordades, 

kus on vajalik hea haarduvus. TMT09 jõuülekandega mootor suudab töötada vähendatud 

kiirusel väga väikese kütusekuluga. Tahkete osakeste filter tagab vastavuse heitkoguste 

piirmäära etapile 3b.
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Nutikas mootorijahutus

Lihtne puhastadaHooldusvaba tahkete osakeste filter

Tippvõimsus optimaalse kütusekuluga

Kiirus(RPM)
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Sissepritsitavat segu on tänu sissevõetava

õhu ja mootori temperatuuride hoolikale 

jälgimisele võimalik väga täpselt hallata. 

See muljetavaldav üksus ühendab madala 

kütusekulu optimaalse jõuülekandega. 

4 klapiga tehnoloogia koos hooldusvabade 

hüdrauliliste tõukurite ja suletud karteri 

õhutusega teevad mootori hooldamise 

äärmiselt lihtsaks. 

Mootori jahutamine toimub vastavalt vajadu-

sele ja viskostaatilise tiiviku abil. Sedasi 

saavutab mootor kiiremini optimaalse kütuse-

kuluga töörežiimi.

Ühes tükis mootorikapotti toetavad gaasi-

amordid. Radiaatorite vahele jääv küllaldane 

ruum teeb need väga lihtsalt puhastatavaks. 

Filter regenereerub regulaarsete ajavahemike 

tagant automaatselt iga mõne sekundi järel. 

Isegi siis on võimalik sõidu jätkamine võimsuses 

kaotamata. Filter töötab hooldusvabalt 3000 tundi.



Lintrac
haritaval põllumaal

Siin teenib Lintrac lisapunkte tõhusa hüdraulikasüsteemi 

ning hea manööverdusvõime ja astmevaba käiguvahetusega. 

160 cm minimaalse välislaiusega Lintrac sobib ideaalselt istanduste ja haritavate põllumaade 

tarbeks. Peamiselt tänu 1,5-meetrisele rööpavahele saavutab see tänu pööratavatele tagaratastele 

uskumatu manööverdusvõime. Lihtne Ldrive juhtimissüsteem teeb sõitmise praktiliselt pingevabaks 

ja juht saab täielikult lisaseadmetele keskenduda. Muljetavaldav on ka muutuvtootlikkusega 

mahtpumbaga varustatud hüdraulikasüsteem. 
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Nelikroolimine

Esimene roolitava tagasillaga traktor rabab 

konkurentsitu manööverdusvõimega.

18

Lintrac on esimene roolitava tagasillaga tavatraktor. Traktori väljatöötamisel oli Lindner'il 

võimalik tugineda kümnete aastate pikkusele kogemusele nelikroolimisega süsteemidega, 

millega olid varustatud nende mägipõllunduses ja munitsipaalotstarbel rakendatavad 

Unitrac veokid. Süsteem kasutab erisulamist valmistatud äärmiselt stabiilseid roolikannusid. 

Vajadusel võib tagasild pöörata kuni 20º nurga all, mis annab Lintrac traktorile konkurentsitu 

manööverdusvõime.
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Uskumatult vilgas

Järsu kaldega aasad, kitsad alleed 

ja istikurivid

 7 m

 ø 7 m

 ø
 9

 m

SÕIDUKI KÜLGKLIIRENS PÖÖRDEL

Lintrac on muljetavaldavalt vilgas isegi 

teed järgiva tagasillata. Kompaktse telje-

vahe ja 52º eesmise roolilukustusega 

traktori pöördediameeter on kõigest 9,5 m. 

Nelikroolimisega on pöördediameetriks 

kõigest 7 m. Tagarattaid on võimalik pöörata 

kuni 20º. Võimalik on ka külg ees liikumine.

*Mõõdetud 480/70-R28 tagarehvide ja 

420/65-R20 esirehvidega.

Pööramine nõlvadel,  frontaal laaduri 

kasutamine taluõuel,  vagude vahel 

liikumine, sõit külateedel või rattaradadel – 

r o o l i t a v  t a g a t e l g  t a g a b  s t a b i i l s e 

sõidusuuna hoidmise, väldib maapinna 

kahjustamist ja teeb töö lihtsalt nauditavaks. 



Nutikas hüdraulika
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Muutuvtootlikkusega mahtpumpaga varustatud 

võimsa BOSCH'i hüdraulikasüsteemi 

väljasurve on 88 l/min.

Lintrac on varustatud aksiaalkolbpumbaga, mille hüdrauliline võimsus varieerub lõpmatult 

vahemikus 4 kuni 88 l/min. Süsteemi pumbatakse just vajaminev kogus õli. See aitab 

vältida võimsuse kadu. Kättesaadaval on ka kuni 5 eriti tundlikku proportsionaalkontrollerit 

(EHS) mahu reguleerimiseks. Samalaadselt kõikide Lindneri masinatega on ka Lintrac 

traktoril hüdraulika/roolimise ja jõuülekande jaoks eraldi õliringed.
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Ergonoomiline juhthoob

Proportsionaalsed multifunktsionaalsed 

klahvlülitid

Lekkevabad ühendused ja kaugjuhtimine

wird bearbeitet

Kaks kahepoolset EHS juhtseadet on hallatavad

 mugavate klahvlülitite abil. Näiteks ujuvasend 

ja õlimootori funktsioon aktiveeritakse lüliti 

lülitamisega järgmisele astmele.   

Käetoel asuv juhthoob on opti-

meeritud niiduki, lumesaha ja 

frontaallaaduri juhtimiseks. Lisaks 

EHS juhtseadmetele on võimalik 

u juvasendi  akt iveermine ja 

sõidusuuna muutmine juhthoovast 

lahti laskmata. 

Lihtsalt ligipääsetavad hüdraulilised ühendused

masina tagaosas on varustatud eraldiseisvate 

karteripõhjadega. Soovi korral on porilaual 

asuva kaugjuhtimisnuppude abil võimalik hallata 

kuni kaht kontrollerit – näiteks ülemise tõmmitsa

peenhäälestamiseks. 



Kinnituspunktid ja
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Varustusse kuulub: tagumine rippsüsteem 4-punktilise käitusvõlliga, 

EFH funktsiooniga esihüdraulika ja eesmine käitusvõll.

valgustus

Lintrac on kättesaadav kerest sõltuva või esisillast sõltuva eesmise hüdraulikasüsteemiga. Tänu 

EFH funktsioonile saavutatakse ühtne liikumine isegi keerukal maastikul ja kiirusel kuni 17 km/h. 

Tugevdatud raam võimaldab kasutada frontaallaadurit või külgmist kinnitusplaati. Tagumine 

rippsüsteem mis suudab tõsta kuni 3500 kg, on kättesaadav EHR funktsiooniga ja vibratsiooni-

summutusega. Käitusvõlli ja rippsüsteemi juhitakse poritiival oleva puldi kaudu.
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2.500 kp

3.500 kp*

2.000 kg

*2800 kg roolitava tagasillaga

6.000 kg pidurdamata

34.000 kg pidurdades

Statsionaarne pool-käitusvõll

Optimaalne frontaallaadur

2000 kg tõstejõud

Nutikas valgustus

Talvised lisaseadmed külge minutitega

Talviste lisaseadmete plaadi saab tõstelabade 

asemel kinnitada tugevdatud, veermikule 

paigaldatud eesmise hüdraulikasüsteemi külge. 

Lintrac on varustatud LED tagurdus- ja päevaste 

sõidutuledega. LED tuled on väga säästlikud 

ja pika tööeaga, mis ületab suisa 20 000 tundi.

Lisaks kuuluvad Lintrac'i standardvarustusse 

bi-halogeen esituled kaugtulede ja sõidutulede 

kasutamiseks. Need lülituvad sõltuvalt välisest 

valgustusest automaatselt sisse ja välja. 

„Kojujõudmise funktsioon“ hoiab tuled põlemas 

ka mõned sekundid pärast mootori väljalülitamist.

Tellimisel on kättesaadaval ka väga eredad 

H7-halogeen-, ksenoon- või LED töötuled. 

Munitsipaaltöödel kasutatakse äärmiselt hea 

nähtavusega LED hoiatusvilkureid ja vilkuvaid 

valgusribasid. 

Tellimisel on tagumisele ülekandemehhanismile võimalik paigaldada 

täiendav, muudetava pöörlemissuunaga pool-käitusvõll.

Tehases on võimalik paigaldada ka POM-L 70 frontaallaadur. See sobib 

suurepäraselt kasutamiseks Lintrac traktoritega ja on varustatud paralleel-

juhtimise, sünkroonlukustuse, 3 hüdraulilise kiirühenduse ja vibratsiooni-

summutusega.

Tellimisel on võimalik traktorile paigaldada ka paljusid teisi, teiste tootjate 

valmistatud frontaallaadureid. 

Tühikaaluga 3750 kg* ja maksimaalse lubatava kogukaaluga 5800 kg on 

sõiduki tõstevõimeks 2 tonni.

*standardseadistuse korral
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MUGAV KABIIN  

MOOTOR
  

ÜLEKANNE JA 
  

PIDURID
 

 

HÜDRAULIKA 
  
 

VALGUSTUS

 

 

TÄIENDAV STANDARD-
VARUSTUS
  
  
  

REHVID

  

    

Tühikaal  3 750 kg
Max lubatav kogukaal:  5 800 kg
Max tagasilla koormus: 3 000 kg
Max esisilla koormus:  3 800 kg

Tagarehvid: Esirehvid: Max pikkus   Max laiuswi Max laius              Kõrgus
(A): (B): roolitava tagasillaga: (C):  

420/85 – R28 375/70 – R20 3442 mm 2015 mm 2115 mm 2385 mm  
540/65 – R28 420/65 – R20 3433 mm 2083 mm 2183 mm 2375 mm  
420/85 – R30 375/70 – R20 3464 mm 2024 mm  2410 mm
480/70 – R30 420/65 – R20 3457 mm 2071 mm  2399 mm
540/65 – R30 420/65 – R20 3469 mm 2102 mm  2410 mm
    

A

B

E

C

D

Teljevahe (D): 2264 mm
Segmendi kõrgus (E): 1702mm 
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Panoraamvaatega mugav kabiin rõhtse platvormiga, turvapuur ROPS ja FOPS konstruktsioonidega, roheline 
panoraamklaas, selge nähtavusega frontaallaaduri klaas, avatavad esi-, külg- ja tagaaknad, keskne infokuva IBC 
monitoriga, kõrvalistuja iste, ukselukud, armatuur, mugav Grammer iste (õhkvedrustusega), raadio, sisevalgustus 
koos ukseautomaatikaga, soojapuhur ja kliimaseade 2-kanaliga võimsa puhuriga, signaalpesa, paagilukustus, 
käivituslukk, alalisvoolu pistik (3-haruline), sammuline tuuleklaasi kojamees, automaatne lähtestusindikaator, 
12-voldine mobiiltelefoni pistik, tagumine tööriistaalus, reguleeritavad õhujoad, päikesesirm ja –kate, ühes tükis 
mugavalt avatav mootorikapott; Valikuline: kabiinivedrustus (+2cm kõrgem).

102 hj (75 kW) 4-silindriline PERKINS 854E-E34TA turbodiiselmootor ühisanumsissepritse ja tahkisosakeste filtriga, 
3400cm3 mootori töömaht, 420 Nm pööretel 1400p/min, ETAPP 3B, vesijahutusega, kuiv õhufilter visuaalse hooldus-
näidikuga, 12-voldine elektrisüsteem, vahelduvvoolu alternaator, hüdrostaatiline roolimine, paagi mahutavus: 80 l

TMT09 astmeteta käigukast, Lindner Ldrive, 40 km/h, surveringlusega määrimine, nelikveoga koormusvahetus – 
kõigest nupuvajutusega, Lindneri võimas integreeritud roolimisega esisild (52°), tagumine diferentsiaallukustus - 
kõigest nupuvajutusega, koormusvahetusega tagumine käitusvõll 430 / 540 / 750 / 1000 p / min koos haldus-
mehhanismiga, Lindner'i roolitav tagasild (kuni 20°)

Ajamiga pidurdusfunktsioon; hüdrostaatiliselt juhitavad mitmekettalised tagumised märgpidurid tagaosas automaat-
se kõikide rataste aktiveerimisega iga pidurduse korral (Opti-Stop), sõidupidur

Muutuvtootlikkusega mahtpumbaga varustatud BOSCH-Rexroth'i hüdraulikasüsteem mahutavusega 4 – 88l/min, 
eraldi õlipaak, 2 x proportsionaalset EHS kontrollklappi reguleeritava prioriteetsuse ja voomahuga; 
mulifunktsionaalne juhthoob Ldrive nupul-käetoel; 3500 kg tõstejõud (2800 kg roolitava tagasillaga); 
Valikuline: EHR koos AHC ja võnkesummutiga;

2 H7 bi-halogeen esilampi (alumine kaugtuli ja lähituli), 2 x H3 ellipsoid-esilampi eesosas (ülemine kaugtuli ja 
lähituli), 2 x H3-töötuld tagaosas, 2x LED-tehnoloogia ja integreeritud tagumise suunatulega taga- ja pidurdustuld, 
2 x külgmist suunatuld integreeritud küljeääretuledega, 2 x LED-päevatuld; automaatne valgustus päevavalguse 
tuvastusega, „kojujõudmise funktsioon“

Eesmise ühenduse lisaseadmete kelk, kiirühendused all ja üleval, täiendavad tõstesilindrid, sammudega kojamehed, 
digitaalne kuva, klappide kaitse, reguleeritav haagise ühendus, tagumine liugaken, värskeõhupuhur kabiini katuse 
tagaossa paigaldatud filtriga, b-piilari polsterdus ja mugav sisustus, ülemine kiirühendus, täiendavad tõstesilindrid, 
kütuskulu näidik, elektrooniline manuaalne kiirendi 2 programmeeritava nupuga; elektriline aku pealüliti

375/70 R 20 ees ja 420/85 R 30 taga
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