
Tovarno Lindner je ustanovil inž. Hermann 
Lindner, izumitelj, ki se je najprej ukvarjal 
z letali. Po vojni je zaradi omejitev na tem 
področju in velikih potreb v kmetijstvu 
svoje znanje usmeril v izdelavo traktorjev. 
Leta 1948 je izdelal prvi avstrijski traktor s 
pogonom na vsa štiri kolesa. Kot pionir na 
tem področju je imel vseskozi prednost pred 
konkurenti in Lindner se je uveljavil kot 
izdelovalec traktorjev in specialnih vozil, 
posebej ustreznih za uporabo na hribovitem 
terenu. Pionirski duh, inovativnost in pod-
jetniška načela ustanovitelja so se v tovarni 
ohranili vse do danes, ko jo vodi vnuk z ime-
nom ustanovitelja.

Prihaja pa že četrta generacija, ki jo pred-
stavlja mag. David Lindner, zadolžen za 
marketing in izvoz.

Tovarna se vseskozi razvija v tirolskem 
mestu Kundl, kjer pa je na prvotnem mestu 
močno utesnjena in tam nima več možnosti 
širitve. Zato so pred leti centralno skladišče, 
lani pa še Inovacijski center postavili izven 
mesta, proizvodnja pa ostajaj na stari loka-
ciji.

Da so na pravi poti, dokazuje tudi rast 
prodaje. V zadnjem gospodarskem letu so 
izdelali 1400 traktorjev Geotrac in 200 tran-
sporterjev Unitrac v vrednosti 76,5 milijo-
nov evrov, pol milijona več kot leto poprej. 
Pomemben del izdelkov (49 %) izvozijo, 
predvsem v alpski prostor. Tudi slovenski 
kmetje niso zanemarljivi kupci.

Lindner še naprej 
v družinski lasti

Navedene cene z ddv. Možna dostava po celotni Sloveniji.

NA ZALOGI TAKOJ!

• poliuretan izolacija 2cm
• isocop 5 valov

• 5 valov

• 5 valov
• v obliki strešnika

SENDVIČ KRITINA deb. 2cm

TRAPEZNA PLOČEVINA

PLOČEVINA STREŠNIK

infoline: 040 592 944

KIP KOP d.o.o., 
PE GRADAC, 8332 GRADAC
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Tovarna Lindner je še vedno v družinski 
lasti. Vnuki ustanovitelja Hermana 
Lindnerja sedaj držijo vajeti v rokah. Od 
leve: Hermann (poslovodstvo), Stefan 
(razvoj) in Rudolf (proizvodnja).

Sedaj si lahko izberejo barvo svojega 
Lindnerja. Zaenkrat je na voljo deset 
barv.

Za kupce so postavili Inovacijski center, kjer poleg nekaj oldtajmerjev predstavljajo 
svoje najnovejše izdelke. Tu si bodoči lastniki lahko po želji sestavijo svoj traktor 
oziroma v pogovoru s strokovnjaki poiščejo idealno konfiguracijo traktorja za 
lastne potrebe.

Montaža traktorjev. Čeprav precejšen del kupujejo (motorji Perkins, menjalniki 
ZF oziroma Steyer, kabine Fritzmeier ...), pa je načrtovanje, predvsem pa izdelava 
pogonskih osi v njihovih rokah.
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