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LINTRAC 130

Serijska oprema traktorja LINDNER LINTRAC 130 -136 KM:
Motor:
Menjalnik:
Vzmetena prva os:
Pnevmatsko vzmetenje kabine:
Zavore:
Kardanska gred:
Hidr. dvigalo:
Hidr. izhodi:
Kabina:
Aplikacija TracLink:
Zavore prikolice:
Gume:
Višina traktorja:
Medosna razdalja:
Širina in teža traktorja:
Serijsko pri vseh modelih:
Opcija:

136 KM Perkins EURO 5 - skupni vod, 3600 ccm, navor 530 Nm/1400, 4-valjni
BREZSTOPENJSKI ZF- TMT 11.2
L-DRIVE gumb za upravljanje vožnje in prestavljanje
OPCIJA
OPCIJA
hidravlične lamele v olju, prednje avtomatske – Opti stop ob zaviranju nad 6 km/h
4 stopnje – 540/750/1000/1400 o/min
4900 kp, OPCIJA 5500 kp, EHR – elektrohidravlično s tipkami zunanjega upravljanja Bosch
Črpalka z možnostjo brezstopenjskega uravnavanja 88 l/minuto, opcija 100 l
3 x dvojni EHS ventil, 4 cevi in 1 povratna zadaj, spredaj OPCIJA
varnostno trojno testirana, ravna platforma, panoramska, ogrevana, strešno okno,
zračni sedež Grammer, nova armaturna plošča, sovozniški sedež, KLIMA ...
OPCIJA - GPS digitalne povezave in upravljanja traktorja na daljavo (pilot TracLink)
OPCIJA: hidravlični ventil zavor prikolice, kompresor, dodatna ročna zavora za strmine
serijske 540/65-34 in 440/65-24 – možnost tudi dvojnih koles
272 cm
242 cm
220 do 230 cm ( z dvojnimi kolesi 300 cm), 4600 kg
ločeno olje v menjalniku in hidravliki
VODLJIVA ZADNJA KOLESA DO 20 stopinj – možnost »pasjega hoda« pri nižji hitrosti,
nad hitrostjo 20 km/h – avtomatski izklop krmiljenja zadnje osi in 2 m manjši obračalni krog

Ostala serijska oprema: prednja utež, hitri spodnji hidravlični priklopi kat. 2 ali 3, hitri drsni priklop, zgornja hidravlična roka,
interval brisalcev vetrobranskega stekla, ventilacija kabine, dodatne obrobe zadnjih blatnikov, zaščita ventilčkov, elektro vklop zadnjega
kardana s 3-stopenjskim krmiljenjem, tipke upravljanja zadnje hidravlike na blatniku, nastavljiva ogledala, števec porabe goriva,
akumulatorja, omejevalnik obratov motorja, posoda za gorivo 120 l in 20 l
za AdBlue tekočino, nosilček krogel za priključek, varnostni komplet Lindner,
varnostni pasovi za voznika in sovoznika ...
Spisek ostale dodatne opreme dobite pri zastopniku.
Pridržujemo si pravico do spremembe opreme.
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