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GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

Več kot 65 let Lindner traktorjev
OD S14 DO GEOTRAC

Vodilni trio: KR Mag. Hermann Lindner, Ing. Stefan Lindner, Rudolf Lindner Novi tehnološki center na sedežu podjetja v mestu Kundl/Tirolska Z Lindnerjevim efficient power programom se učinkovitost in poraba goriva stalno optimirata

LINDNER  TRAKTORJI 

Že od leta 1948 družinsko podjetje Lindner proizva-

ja traktorje in transporterje za živinorejske in gors-

ke kmetije, kakor tudi za gozdarsko in komunalno 

rabo. Po razvoju letal je Lindner razvil prvi traktor 

s štirikolesnim pogonom v Avstriji in si ustvaril ime 

kot specialist za štirikolesne pogone. Takrat in tudi 

danes Lindner izdeluje specialne traktorje, ki jih od-

likujejo terenske zmogljivosti, kompaktna in robust-

na zasnova ter kakovostni vgrajeni deli. „Inovacije 

in pionirski duh so bili že pri našem starem očetu 

podjetniško vodilo in so tudi danes odločilni za naš 

uspeh. Že od takrat skušamo slediti spremembam v 

kmetijstvu in se prilagajati potrebam kmetov. Moder-

na tehnika, funkcionalna oblika, inovativne ideje ter 

najboljši servis za naše stranke so v središču naše 

pozornosti. Zanesljivost in tradicija sta naši blagovni 

znamki. Najboljše usposobljeni sodelavci v Kundlu na 

Tirolskem izdelujejo moderne traktorje s praktičnimi 

rešitvami, ki uporabnikom olajšajo delo“.

Vodilni v tehnologiji s tradicijo v uspešno prihodnost: 

Naš vodilni podjetniški cilj so zadovoljne stranke. Kot 

specialist za izdelavo traktorjev s štirikolesnim pogo-

nom, Lindner že desetletja stalno nudi praktične in 

inovativne nove rešitve. Kontakti s strankami, visoka 

kakovost, mednarodno sodelovanje z vodilnimi proi-

zvajalci motorjev, menjalnikov in hidravličnih sklopov, 

ter motivirana razvojna skupina, zagotavljajo razvoj 

traktorjev na najvišjem nivoju. Več kot 30.000 kup-

cev iz hribovskih in travniških kmetij, negovalcev kra-

jine, kakor tudi uporabnikov v gozdarstvu in komuna-

li, so svojimi izkušnjami pri dnevnem delu pomagali 

razvijati Lindner traktorje. Današnji rezultat je verjetno 

najboljša serija do 100 KM, ki jo je kadarkoli ponudil 

Lindner: GEOTRAC serija 4 Alpin.
KR Mag. Hermann Lindner
poslovodeči družbenik

Učinkoviti motorji

Varčen 3 valjni motor ima visok vrtilni moment. Na 

porabo optimirani 4 valjniki prepričajo s Common-Rail 

tehnologijo in močnim vzponom vrtilnega momenta. 

Inteligentni hladilni sistem, vgrajen Visco ventilator, ki 

se vklopi po potrebi. Prednosti: Motorji hitro dosežejo 

delovno temperaturo, z varčevanjem pri moči pa se ne 

porablja nepotrebna energija. Za optimalni izkoristek 

menjalnika Lindner prisega na avtomatiko pri izbiri pre-

stav, ki se stopnjuje s stopnjevanjem moči traktorja. 

Priključna gred s štirimi skupinami vrtljajev zagotavlja 

varčno delo z nizkimi vrtljaji motorja.

Inovativna tehnologija luči

Lindner stavi na varčno LED tehnologijo z ekstremno 

dolgo življenjsko dobo. Halogenski žarometi optimal-

no osvetljujejo delovno površino, ponoči pa opcijski 
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Oprema  ...........................................  22 // 23

Xenon delovni žarometi zagotavljajo najboljšo osvet-

litev.

Udobno delovno mesto

Lindner traktorji imajo udoben vstop  in ergonomsko 

krmiljenje.

Udobna kabina ne zagotavlja le dobre preglednosti 

v krogu, pač pa tudi prost pogled navzgor. Celo do 

najvišje točke dviga sprednjega nakladalnika.

Zmogljiva hidravlika

Ločen zalogovnik hidravličnega olja zagotavlja  varn-

ost in udobno krmiljenje hidravlike. Hidravlični sistem 

ima eno črpalko za menjalnik in krmiljenje sprednjih 

koles in eno za delovno hidravliko.
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UDOBNA PANORAMSKA KABINA

Udobna panoramska GEOTRAC kabina ima široka ste-

klena vrata, ki omogočajo udoben vstop. Ozki stebri 

kabine zagotavljajo maksimalni pogled v krogu okoli 

voznika. Panoramska strešna šipa omogoča optimalni 

pogled do maksimalnega dviga sprednjega nakladalnika. 

Pri močnem sončnem žarčenju je strešno šipo mogoče 

v celoti prekriti z zaveso. Dodatno varno delo zagotavlja 

senčnik. Sprednja šipa, ki se odpira, zadnja šipa, ki se široko odpre, stranska okna, ki se odpirajo, dodatno 

ogrevanje predela nog in zračenja zagotavljajo prijetno delovno klimo. GRAMMER-jev udobni sedež je 

vgrajen serijsko. V GEOTRAC 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep tudi z zračnim vzmetenjem. S štirimi različnimi 

nastavitvami, kot so naslonjalo, sedalo in opora za tilnik, lahko sedež individualno prilagodite vsakemu vo-

zniku. Pod sovoznikovim sedežem se nahaja praktičen predal za odlaganje. Opcijsko je na voljo Iso-Fix 

pritrditev za otroške sedeže. Geotrac 74 ep, 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep so po naročilu lahko opremljeni z 

mehanskim vzmetenjem kabine.

Klimatska napravaVzmetenje kabine

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

Optimalna preglednost na vse strani z inovativno varnostno zasnovo
KABINA

VEČJA VARNOST

Lindner je pri GEOTRAC seriji 4 Alpin uporabil posebej inovativno varnostno zasnovo.

Struktura kabine je zasnovana kot ROPS (Roll-Over-Protective- Structure) in kot FOPS (Falling-Object-Protec-

tive-Structure). Tako je voznik varovan pri prevrnitvah, npr. nagibih, kakor tudi pred padajočimi objekti, npr. pri 

delu v gozdu. Tako GEOTRAC že danes izpolnjuje zahteve, ki bodo za delo v gozdu veljali v prihodnje.

Topel zrak se dviga, hladen se spušča. 
Gretje je nameščeno pod ventilatorjem za 
sveži zrak. Tudi brez klimatske naprave je 
tako zagotovljena prijetna delovna klima.
 

FOPS

ROPS
100°

SVEŽI ZRAK & KLIMATSKA NAPRAVA

Pri modelih  GEOTRAC 74 ep, 84 ep, 84 ep Pro  in 94 ep je drugi ventilator za sveži zrak vgrajen serijsko.

Filter je nameščen zadaj na kabini in ga udobno dosežete preko zadnjega hidravličnega dvigala. Za posebno 

udobje je opcijsko na voljo klimatska naprava. Kroženje zraka ima moč 5 kW in na šobah dosega hitrost zraka cca 

8 metrov na sekundo. To zagotavlja hitro ohladitev kabine. Uparjalnik in kondenzator sta integrirana v streho kabine 

in ne obremenjujeta hladilnega sistema motorja. Višina serijske kabine se ne spremeni.
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VOZNIKOVO MESTO

Voznikovo mesto je optimalno prilagojeno ergonomiji 

voznika. Vse krmilne naprave so razdeljene v posa-

mezne skupine in  nevsiljivo osvetljene. Udoben volan 

je pri GEOTRAC 94 ep nastavljiv po višini in nagi-

bu. V stranski konzoli je integriran praktičen predal 

za mobilni telefon in vtičnica. Opcijsko je GEOTRAC 

lahko opremljen s Hi-Fi zvočnim sistemom, z inte-

grirano bluetooth napravo za prostoročno telefoni-

ranje. Na  I.B.C. armaturni plošči z I.B.C. zaslonom 

(Intelligenter-Bord-Computer), ki je pri  GEOTRAC se-

rijsko vgrajen, je mogoče prikazati in krmiliti številne 

funkcije. Poleg glavnih informacij, kakor so število 

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

VOZNIKOVO MESTO
Udobje in ergonomija

Na I.B.C. armaturni plošči z I.B.C. zaslonom, so 

pregledno prikazane vse informacije o traktorju. Poleg 

števila vrtljajev in hitrosti, je mogoč prikaz številnih 

funkcij. S pritiskom na gumb na funkcijskem stikalu ali 

na  Shuttle ročici (spreminjevalnik smeri) spreminjate 

prikaz med dnevnimi delovnimi urami, napetostjo bate-

rije ali porabo goriva. Voznik lahko preko I.B.C. zaslona 

vklopi dnevne luči in nastavi osvetlitev zaslona.

1  Armaturna plošča
2  Shuttle ročica
3  Udoben volan
4  I.B.C. funkcijsko stikalo
5  Krmilna konzola hidravlike
6  Ročni plin + omejevalnik števila vrtljajev
    (74 ep, 84 ep, 84 ep Pro & 94 ep)

1

3

5

6
4

2

vrtljajev, hitrost vožnje, kontrolni prikazi in čas, je po 

potrebi mogoče dodati napetost baterije, ali vklopiti 

prikaz dnevnih delovnih ur ali prevožene razdalje. 

Preko I.B.C. zaslona je mogoče kadarkoli priklicati 

najpomembnejša info sporočila. Pri  GEOTRAC 74 

ep, 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep je dodatno mogoč 

prikaz porabe goriva. Po naročilu je GEOTRAC lahko 

opremljen s štirikolesno kardansko zavoro. Dodat-

no je na voljo varnostna zapora, znana iz UNITRAC 

transporterja. Pri tem je stopalka delovne zavore 

mehansko zapahnjena. Traktor je tako s to dodatno 

parkirno zavoro varneje zaustavljen na nagibih.

Z elektronskim ročnim plinom lahko shra-
nite dve različni št. vrtljajev motorja. Tako 
po obračanju na ozari lahko ponovno hitro 
dosežete optimalno delovno št. vrtljajev 
motorja.

GEOTRAC 94 ep: varnostna zapora za delo na nagibu
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PERKINS POWER
GEOTRAC 64 poganja 3 valjni turbinsko polnjeni dizel z visokim vrtilnim momentom, s hlajenjem polnilnega 

zraka in 76 KM / 55 kW nazivne moči in vrtilnim momentom 310 Nm pri 14000 vrt/min. Varčnost Lindnerjevih 

kupcev je pokazala, da je tega mojstra varčnosti med močnimi motorji mogoče poganjati s 3 do 5 litri goriva na 

delovno uro. Tudi ob težki obremenitvi pri košnji je poraba običajno po 8 l na uro. V modelih Geotrac 74 ep ,84 

ep, 84 ep Pro in 94 ep so nameščeni varčni 4 valjni turbinsko polnjeni dizel motor s  Common-Rail tehnologijo 

in filtrom delcev, kar zagotavlja doseganje stopnje 3B za izpušne pline. Geotrac 74 ep je učinkovit naslednik 

modela Geotrac 74, najpogosteje prodajanega Lindner modela preteklih let. Motor ima moč 76 KM / 55 kW 

in  318 Nm vrtilnega momenta pri 1400 vrt/min. Motor Geotrac 84 ep in 84 ep Pro zmore 95 KM / 70 kW in 

dosega  395 Nm vrtilnega momenta. Po naročilu lahko število vrtljajev motorja izbirate s stikalom na zadnjem 

blatniku. Tako lahko posebej natančno in varno krmilite delovanje mešalnika za gnojevko. Geotrac 94 ep ima 

nazivno moč 102 KM / 75 kW pri 2200 vrt/min in vrtilni moment 420 Nm pri 1400 vrt/min. Z vzponom vrtilnega 

momenta 38 % visoko zmogljivi motor zagotavlja enormno vleko v širokem območju vrtljajev. GEOTRAC 94 ep 

na priključni gredi zagotavlja okroglo 90 KM moči. Prostornina zalogovnika za gorivo pri Geotrac 84 ep Pro in 

94 ep znaša 120 litrov.

Dvo delni pokrov motorja 3 valjnih modelov se tesno pri-

lega motorju. Majhna globina H4 žarometov omogoča, 

da je sivi del pokrova zelo kratek, kar omogoča optima-

len pogled na sprednje priključne stroje.

Enodelni pokrov motorja pri 4 valjnih modelih udobno 

odprete s pomočjo plinskih blažilnikov. Hladilniki pri 

GEOTRAC 84 ep Pro in 94 ep se stransko izvlečejo in  

udobno očistijo, ne da  bi jih bilo potrebno preklopiti.

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

PERKINS POWER
MOTOR

1 Vodni hladilnik, 2 VISCO ventilator, 
3 Oljni hladilnik menjalnika,
4 Filter delcev

GEOTRAC 94 ep

GEOTRAC 94 ep

Motorje GEOTRAC serije 4 Alpin izde-
luje PERKINS v mestu Peterborough 
/ Anglija. Ti paketi moči izpolnjujejo 
predpise za nivo škodljivih snovi v 
izpušnih plinih, odlikuje pa jih enormni 
vzpon vrtilnega momenta. Karakteri-
stike motorja se skupaj z Lindnerjem 
stalno optimizirajo v vseh območjih 
moči.
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Z EP omejevalnikom število vrtljajev motorja pri Ge-
otrac 74 ep, 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep lahko shranite 
maksimalno število vrtljajev motorja. Če npr. število 
vrtljajev motorja omejite na 1900, lahko na delovno 
uro prihranite liter goriva.
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HITROST VOŽNJE PRI 2200 VRT/MIN GEOTRAC 94 ep z 540/65-R34ZF ZMOGLJIV MENJALNIK 

GEOTRAC 64 in 74 ep sta opremljena z ZF-STEYR 

sinhroniziranim menjalnikom s spreminjevalnikom 

smeri. 16 prestav naprej in 8 prestav nazaj je stan-

dard. Po naročilu so na voljo prestave prestavljive pod 

obremenitvijo. Tako lahko polovične prestave izbirate 

pod obremenitvijo. Tako ima menjalnik 16 prestav za 

vožnjo naprej in 16 za vožnjo nazaj.

Serijsko vgrajena priključna gred s 4 skupinami vrtlja-

jev  je opcijsko lahko opremljena z elektrohidravlično 

sklopko. Po naročilu je na voljo stacionarna priključna 

gred, gnana preko menjalnika, ki je posebej uporabna 

za delo v gozdu. GEOTRAC 84 ep je serijsko opremljen 

z 2 stopenjsko prestavljivim ZF-STEYR menjalnikom s 

16 prestavami naprej in 16 prestavami nazaj. Tlačno 

mazanje menjalnika omogoča učinkovito uporabo tudi 

pri daljšem delu na nagibu. Poševni položaj ne vpliva 

na mazanje. GEOTRAC 84 ep Pro in 94 ep sta stan-

dardno opremljena z ZF-STEYR menjalnikom, s pre-

stavami prestavljivimi pod obremenitvijo oz. 16 presta-

vami naprej in 8 prestavami nazaj. Dve vmesni prestavi 

z avtomatiko (Speedmatching) sta vgrajeni serijsko. Pri 

menjavi prestav se vmesni prestavi tako samodejno 

prilagodita. Prav tako je mogoče tudi ročno prestav-

ljanje. Pod obremenitvijo prestavljiv spreminjevalnik 

smeri vožnje (Power Shuttle) lahko krmilite z ročico ob 

volanu ali z opcijsko večnamensko krmilno ročico na 

naslonjalu za roko. Stikalo za serijsko vgrajeno udobno 

sklopko je nameščeno na prestavni ročici.

Priključna gred s 4 skupinami vrtljajev 
zagotavlja optimalne vrtljaje priključne 
gredi pri nizkih vrtljajih motorja. Tako se 
občutno prihrani gorivo, varuje priključne 
stroje in izboljša izkoristke.
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Menjalniki GEOTRAC serije 4 Alpin 
se za Lindner sestavljajo na posebni 
montažni liniji tovarne ZF v mestu 
Steyr / Avstrija.  Delavci še posebej pa-
zijo na natančno montažo, da dosežejo 
eno: Kakovost – Made in Austria.
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Opcijsko je na voljo tudi priključna gred, gnana preko 

menjalnika. Zmogljiva zadnja priključna gred ima 4 

skupine vrtljajev. GEOTRAC 94 ep na priključni gredi 

zagotavlja okroglo 90 KM moči. S krmiljenim vklopom 

je prenos moči brez sunkov, učinkovit in varen. Izbirate 

lahko med različnimi krivuljami vklopa (mehko, sredn-

je, trdo). Vklop in izklop priključne gredi izvedete s sti-

kalom v kabini ali na zadnjih blatnikih. Tudi pri modelih 

GEOTRAC 64, 74 ep in 84 ep je po naročilu na voljo 

elektrohidravlična sklopka priključne gredi s stikali na 

zadnjih blatnikih.

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

ZF kakovost Made in Austria
MENJALNIK



www.lindner-traktoren.at

Pravi Avstrijci
GEOTRAC IN UNITRAC
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ZMOGLJIVA HIDRAVLIKA

GEOTRAC 64 je opremljen z BOSCH-Rexroth visoko-

zmogljivo hidravliko z ločenim zalogovnikom za olje in 

pretokom 50 l/min in 55 l/min pri modelih GEOTRAC 

74 ep, 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep. Hidravlični sistem 

ima eno črpalko za menjalnik in krmiljenje sprednjih 

koles in eno za delovno hidravliko. Za posebej zahte-

vne namene uporabe je opcijsko na voljo pretok 80 l/

min (spajanje hidravličnih krogotokov). GEOTRAC ima 

serijsko nameščena dva dvosmerno delujoča krmil-

na ventila za delo z zunanjimi porabniki, s plavajočim 

položajem. K tema Load Sensing ventiloma s krmil-

jenim pretokom lahko namestite še do dva dodatna 

ventila. Vsi hidravlični pretoki so opremljeni s kako-

vostnimi hidravličnimi spojkami, pri GEOTRAC 94 ep 

s skupnim zalogovnikom  za iztekajoče olje. Opcijska 

večnamenska krmilna ročica je namenjena za krmil-

jenje sprednjega nakladalnika, hidravlike in spremin-

jevalnika smeri. Z mikro stikali lahko izbirate različne 

funkcije hidravlike.

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

Bosch-Rexroth tehnologija z Lindner znanjem
HIDRAVLIKA

1 EHR regulacija
2 EHR transport
3 Smer vožnje naprej (84 ep Pro in 94 ep )/
 krmilni ventil dviganje (64, 74 ep, 84 ep)
4 Smer vožnje nazaj (84 ep Pro in 94 ep )/
 krmilni ventil spuščanje (64, 74 ep, 84 ep)
5 EFH transport
6 EFH regulacija

Ločen zalogovnik hidravličnega olja pri 
traktorjih GEOTRAC zagotavlja učinkovito 
delovanje 2 krožnega sistema za krmil-
jenje menjalnika in krmiljenje sprednjih 
koles in delovno hidravliko. Tako umaza-
no olje priključnih strojev ne more priti v 
menjalnik.

1
2

3

5

6

4

Sestavni deli hidravlike GEOTRAC 
prihajajo iz tovarne Bosch-Rexroth iz 
Nemčije. Z intenzivnem sodelovanjem 
pri razvoju so bili krmilna konzola za 
EHR in EFH ter uskladitev krmilnih ven-
tilov močno izboljšani. Še nikoli ni bilo 
krmiljenje hidravlike in razbremenitev 
priključnih strojev tako enostavno.
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Z večnamensko krmilno ročico vse 
pomembne funkcije hidravlike krmilite 
z eno roko, brez premikanja roke na 
drugo mesto. To zagotavlja varnost in 
udobje. Pri Geotrac 84 ep Pro in 94 ep 
lahko na njej izbirate tudi smer vožnje. 
Večnamenske ročice izdelujejo v tovarni 
sestavnih delov Bosch-Rexroth v Fran-
ciji.

I
N
F
O
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SPREDNJA PREMA

GEOTRAC je opremljen z Lindnerjevo visoko zmogljivo 

sprednjo premo z največjo dovoljeno osno obremenit-

vijo 3.000 kg. Z zamikom sprednjih koles 52° je trak-

tor z obračalnim premerom od 8,0 do 9,3 m izjemno 

okreten. Po naročilu je na voljo 4 kolesna kardanska 

zavora z varnostno zaporo. S tem sistemom je traktor 

na nagibu zavrt tako s parkirno kot z delovno zavoro. 

To tudi pri zaustavljenem motorju zagotavlja maksimal-

no varnost na strminah.  

Po naročilu je za GEOTRAC na voljo tudi spredn-

ja priključna gred. Ima normirano število vrtljajev, ki 

znaša 1000 vrt/min. Po naročilu dobavljivo sprednje 

hidravlično dvigalo s preklopljivima vlečnima drogo-

voma je zasnovano posebej robustno. Je kompaktne 

izvedbe in izdelano iz sfero litine. Pri ojačani izved-

bi z oporo na zadnjo premo znaša dvižna masa pri 

GEOTRAC 74 ep, 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep 2500 

kg. Za varovanje priključnih strojev ima integrirano 

razbremenitev sprednjega hidravličnega dvigala. Z 

EFH se tlak priključnega stroja na podlago samode-

jno uravnava. Tako so mogoče večje hitrosti vožnje in  

optimalna kakovost krme. Za travniške profesionalce 

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

SPREDNJA PREMA
Neverjetna okretnost z 52° zamikom sprednjih koles

je na voljo GEOTRAC s  sprednjim hidravličnim dviga-

lom, nameščenim na sprednji premi, vključno z EFH 

in dušenjem nihanja. Sistem zagotavlja samodejno 

prilagajanje kosilnice neravnemu terenu in občutno 

izboljša delovno učinkovitost. Naležni tlak lahko ura-

vnavate med samo košnjo in tako dosežete optimalno 

košnjo. Z namestitvijo sprednjega hidravličnega dvi-

gala na sprednjo premo se težišče premakne kolikor 

je mogoče nizko. Tako se doseže maksimalna varnost 

na nagibu.

Ojačano Lindner sprednje hidravlično 
dvigalo je zasnovano z oporo na zadnjo 
premo. Namesto spodnjih vlečnih drogov 
je mogoče namestiti pripenjalno ploščo. 
Tako je mogoče brez težav izvajati zimsko 
službo.

EFH - elektronska regulacija sprednjega hidravličnega dvigala z dušenjem nihanja 
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INOVATIVNA ZASNOVA LUČI

Kot prva serija traktorjev so GEOTRAC serije 4 

opremljeni z moderno LED tehnologijo luči. Moder-

ne bi-halogenske in elipsoidne luči spredaj in dve 

delovni luči zadaj, zagotavljajo optimalno osvetlitev 

pri mračenju in v temi. Smerniki in pozicijske luči so 

nameščeni stransko na kabini. Opcijsko so dodatno 

na voljo halogenske in Xenon delovne luči.

GEOTRAC 74 ep, 84 ep, 84 ep Pro in 94 ep so se

GEOTRAC: prvi traktor na svetu z LED tehnologijo Svetlo kot podnevi: elipsoidna luč spredaj

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

Profiji delajo dlje
LUČI

rijsko opremljeni z močnimi bi-halogenskimi lučmi. 

4 elipsoidne luči v strehi zagotavljajo zanesljivo os-

vetlitev , če je nameščen sprednji priključni stroj. 

LED pozicijske luči - z ekstremno  dolgo življenjsko 

dobo svetilnih diod, ki znaša do 20.000 delovnih 

ur omogočajo, da pozicijske in zavorne luči zdržijo 

toliko časa kot traktor in praktično ne potrebujejo 

vzdrževanja.

Svetilne diode porabijo manj energije in 
imajo življenjsko dobo do 20.000 delovnih 
ur. Tako pri GEOTRAC  LED luči zdržijo 
praktično tako dolgo kot traktor.

Običajne žarnice imajo dve različni 
žarilni nitki za dolge in zasenčene 
luči. Pri bi-halogenski tehniki pa ve-
dno sveti enako močna žarnica. Pri  
vklopu dolgih in zasenčenih luči pa 
zrcalo usmerja snop svetlobe in obli-
kuje dolg ali zasenčen stožec svetlobe 
pred vozilom. Osvetlitev je tako vedno 
optimalna.

I
N
F
O



Nova armaturna plošča z I.B.C. zaslonom  združuje 

pregleden prikaz merilnikov s kazalci in digitalnega zas-

lona. Na zaslonu so pregledno prikazani hitrost vožnje, 

število vrtljajev priključne gredi, čas, dnevna poraba časa 

ali poraba časa pri posameznem delu, napetost baterije 

in servisne informacije. Pri 4 valjnih modelih je dodatno 

prikazana tudi poraba goriva. Na zaslonu lahko vidite tudi 

izbrano vmesno prestavo in smer vožnje. Različne funk-

cije I.B.C zaslona lahko pri GEOTRAC 64, 74 ep in 84 

ep izbirate s funkcijskim stikalom. Pri GEOTRAC 84 ep 

Pro in 94 ep je na Shuttle ročici nameščeno stikalo za 

hitro izbiro. Osvetlitev zaslona lahko prilagodite svetlobi 

okolice. Tako zaslon ponoči ne slepi voznika, z zaslona 

pa lahko berete tudi pri močnem sončnem žarčenju. 

I.B.C. armaturna plošča informira voznika o stanju mo-

torja, menjalnika in hidravlike. Če pri GEOTRAC 94 ep 

npr. pozabite izklopiti krmilni ventil, ki ga ne uporabljate, 

bo na I.B.C. zaslonu prikazano opozorilo o prehitrem se-

grevanju hidravličnega olja.

Pri novem GEOTRAC je bila velika pozornost namenjena enostavnemu in poceni vzdrževanju. Motor je dobro dostopen. Vse nalivne odprtine in sklopi za vzdrževanje so eno-

stavno dostopni. Redni servisni intervali so potrebni le vsakih 500 ur. Za vsak interval je na voljo ugoden Lindner servisni paket, ki vsebuje vse potrebne dele za zamenjavo. Vsa 

servisna dela je mogoče izvesti brez uporabe računalnika. Tako lahko Lindner  servis hitro in enostavno zamenja pnevmatike in izvede kalibracijo menjalnika. S kalkulatorjem 

za varčno porabo goriva na online platformi „Lindner Community“, si lahko vsak Lindner voznik izdela informativno statistko porabe goriva njegovega traktorja GEOTRAC. 

Lindnerjeva služba za delo s strankami po internetu pomaga z nasveti za  varčevanje z gorivom. Vsak lastnik GEOTRACK traktorja brezplačno dobi kartico ugodnosti, s katero 

je registracija za Lindner Community  otročje lahka. Uporabnik kartice ugodnosti brezplačno prejme sveže tiskane Lindner NEWS in ima 55 % popust pri vsakem nakupu 

preko Lindner Online-Shop.
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I.B.C. ARMATURNA PLOŠČA SERVIS: VARČEN IN PRIJAZEN ZA SERVISIRANJE

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

Enostavno krmiljenje in popolne informacije
I.B.C. ARMATURNA PLOŠČA

S prikazom porabe goriva pri GEOTRAC 74 
ep, 84 Ep, 84 ep Pro in 94 ep lahko treni-
rate učinkovit način vožnje. Voznik vidi pri 
katerem številu vrtljajev motorja doseže 
optimalno porabo goriva.

Lindner zagotavlja oskrbo z rezervni-
mi deli najmanj 30 let za vsako vozilo. 
Običajni rezervni deli so na voljo tudi dlje. 
Tako lahko Lindner traktor uporablja več 
generacij.

I.B.C. armaturna plošča je z vso 
natančnostjo narejena v Švici. Ker je 
digitalni prikaz pri Švicarjih že dolgo 
zakonsko predpisan, imajo švicarski 
inženirji najboljše izkušnje z občutljivo 
elektroniko v vozilih.

I
N
F
O

Število vrtljajev 
motorja

Temperatura motorja Zalogovnik gorivaI.B.C. zaslon

Kontrolne lučke

Hitrost vožnje

Dobro dostopne varovalke

88:88

88888 8.8 bar

TRIP 888.8 km

CS

8888 1/min

88.8 km/h

88.8°C

8888 1/min

888.8 h

H

LInformacije o menjalniku

CS H

L

Dnevno število kilometrov
888.8 km

Dnevno število delovnih ur
888.8 h

Skupna poraba
888 l∑

Ročni plin PLUS
8888 1/min2

Povprečna poraba
888 8 l/h.

Napetost baterije
88 8 Volt.

Čas/zunanja temperatura
88:88 88.8°C

Hitrost vožnje
88.8 km/h

Število vrtljajev zadnje 
priključne gredi

88.8 km/h8888 1/min

Osvetlitev ozadja

999 %

Servisni prikazi

Service
88888 h

Opozorilo za visoko
temperaturo
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POSEBNA OPREMA:

Gozdarstvo: varovanje zalogovnika za gorivo, spo-

dnja plošča, stacionarna priključna gred gnana preko 

menjalnika, gozdarski okvir

Plantažna raba: ožji kolotek, ožji blatniki, plantažne 

pnevmatike

Vinogradništvo: zunanja širina 1,68 m, 

vinogradniška izvedba: hidravlika s spajanjem krogo-

tokov na 70 l/min in razdelilnikom količine, stranska 

priključna plošča za bočne stroje, sklopljivi stranski 

ogledali

Komunala: komunalna barva RAL 2011, signalna 

vtičnica za posipalnik, komunalne pnevmatike, ogre-

vani zunanji ogledali, zadnji brisalnik z napravo za 

pranje šipe

Nega parkov: balonske pnevmatike Trelleborg, 

sprednje hidravlično dvigalo z vodi naprej

Šola vožnje: obložen sedež za sovoznika, dodatna 

zavorna stopalka na sovoznikovi strani, dodatni stran-

ski ogledali za sovoznika

GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN

Pregled argumentov
DODATNA / SERIJSKA OPREMA

64 74 ep 84 ep 84 ep 
Pro 94 ep Osnovni sklopi

S 3 valjni Perkins turbinsko polnjen, 76 KM, 310 Nm

S 4 valjni Perkins turbinsko polnjen, 76 KM, 318 Nm, Common-Rail, filter delcev

S S 4 valjni Perkins turbinsko polnjen, 95 KM, 395 Nm, Common-Rail, filter delcev

S 4 valjni Perkins turbinsko polnjen, 102 KM, 420 Nm, Common-Rail, filter delcev

S S S S Visko ventilator

S S S S Elektronski ročni plin z 2 tipkama za programiranje

S S S S Prikaz porabe goriva

S S S S ep omejevalnik števila vrtljajev motorja

64 74 ep 84 ep 84 ep 
Pro 94 ep Oprema

S S 16/8 prestav, ZF-Steyr sinhroniziran menjalnik s spreminjevalnikom smeri

O O S 16/16 prestav, ZF-Steyr menjalnik z dvema vmesnima prestavama

S S 16/8 prestav, dve vmesni prestavi in PowerShuttle, Comfortstift, Speedmaching

S S Hladilnik olja menjalnika

S S Hladilnik olja menjalnika uravnavan po potrebi

S S Elektrohidravlična sklopka priključne gredi s 3 stopenjskim krmiljenjem vklopa

S O O O O Lindner planetna sprednja prema s prirobnico 1556 mm (6 izvrtin)

S S S S Lindner planetna sprednja prema s prirobnico 1634 mm (8 izvrtin)

S S S S Enodelni pokrov motorja z udobnim odpiranjem

S O O O O Kabina nizke izvedbe (sredinski tunel)

S S S S Kabina z ravno platformo

O O S S S Grammer udoben sedež zračno vzmeten vključno 1 opora za roko

O O O O S Opora za tilnik za udoben sedež

O O O O S Po višini in nagibu nastavljiv udoben volan

O S S S S Obloga B stebrov in nosilnikov

S S S S S Armaturna plošča z I.B.C. zaslonom (digitalni prikazi, ura)

O O O O O I.B.C. notranje ogledalo, GPS in Bluetooth

S S S S S Panoramska šipa za delo s sprednjim nakladalnikom

O O O O S Teleskopska stranska ogledala

S S S S S Brisalnik intervalno delovanje

S S S EHL - elektronska regulacija položaja hidravličnega dvigala (opcija naknadne 
opreme EHR+ST)

0 0 0 S S EHR - elektronska hidravlične regulacija z AHC dušenjem nihanja

S S S Krmiljenje dvigala s stikali na zadnjem blatniku levo in desno

S S Krmiljenje dvigala in priključne gredi s stikali na zadnjem blatniku levo in desno

S S S S S Spodnja vlečna drogova z zapenjalnima kljukama

0 0 S S S Zgornji vlečni drog z zapenjalno kljuko

O O S Dodatna dvižna valja 3.500 kp

S S Dvižna sila 4.900 kp

S S S S S Ločena zalogovnika za olje (menjalnik+krmljenje sprednjih koles/delovna hidravlika)

S S S S S Priklop za vleko Scharmüller

S S S S S dvos. krmilni ventil + dvos. krmilni ventil + krmilni ventili (eden z mehanskim 
zapahom)

S S S S S 4 hidravlične spojek + 1 povratni vod (vklj. prašna varovala)

S Pnevmatike 380/85 R28 zadaj & 365/70 R18 spredaj

S S Pnevmatike 420/85 R30 zadaj & 375/70 R20 spredaj

S S Pnevmatike 420/85 R34 zadaj & 340/85 R24 spredaj

O O O S Razširitev blatnikov zadaj

O O O O Vinogradniška izvedba

O O O O O Signalna vtičnica ISO 11786 (za posipalnik)
S = serijska oprema
O = opcijsko (po naročilu)

Pnevmatike zadaj Pnevmatike 
spredaj Max. dolžina (A) Max. širina (B) Višina (C) Kolotek (E) 

420/85 – R28 375/70 – R20 3415 mm  2015 mm  2428 mm  1556 mm

540/65 – R28 420/65 – R20 3406 mm  2083 mm  2418 mm  1556 mm

420/85 – R30 375/70 – R20 3437 mm  1978 mm  2453 mm  1516 mm

460/85 – R30 425/75 – R20 3520 mm  2092 mm*  2485 mm  1576 mm*

480/70 – R30 420/65 – R20 3430 mm  2071 mm  2442 mm  1576 mm

540/65 – R30 420/65 – R20 3442 mm  2102 mm  2453 mm*  1576 mm

600/65 – R30 425/75 – R20 3516 mm  2266 mm*  2481 mm*  1696 mm*

340/85 – R38 320/85 – R24 3538 mm  1829 mm  2496 mm  1476 mm

MERE GEO 74 EP IN 84 EP: največja dopustna skupna masa: 5300 kg, največja osna obremenitev zadaj: 3300 kg, največja osna obremenitev 
spredaj: 3000 kg, medosna razdalja: 2237mm, delna višina F: 1754 mm; pri znižanju kabine za 20 mm se sprednja šipa odpre (sredinski tunel); pozor: pri znižanju kabine 
za 40 mm, se sprednja šipa ne odpre (sredinski tunel); pri vzmeteni kabine njeno znižanje ni mogoče, delna višina: 1774 mm

Pnevmatike zadaj Pnevmatike 
spredaj Max. dolžina (A) Max. širina (B) Višina (C) Kolotek (E) 

380/85 – R24 340/65 – R18 3112 mm 1879 mm  2316 mm 1464 mm

480/65 – R24 340/65 – R18 3115 mm 2019 mm  2319 mm 1556 mm

380/85 – R28 365/70 – R18 3201 mm 1921 mm  2365 mm 1496 mm

420/70 – R28 365/70 – R18 3196 mm 1921 mm  2361 mm 1496 mm

480/65 – R28 365/70 – R18 3193 mm 2031 mm  2367 mm 1556 mm

540/65 – R28 375/70 – R20  3251 mm 2083 mm  2388 mm 1556 mm

380/85 – R30 335/80 – R20 3265 mm 1974 mm  2397 mm 1576 mm

MERE GEO 64: največja dopustna skupna masa: 5300 kg, največja osna obremenitev zadaj: 3300 kg, največja osna obremenitev spredaj: 2500 kg, me-
dosna razdalja: 2083 mm, delna višina: 1724 mm; pozor: pri znižanju kabine za 20 mm se sprednja šipa ne odpre.

Pnevmatike zadaj Pnevmatike 
spredaj Max. dolžina (A) Max.  širina (B) Višina (C) Kolotek (E) 

420/85 – R30 380/70 – R20 3489 mm  2112 mm  2541 mm 1640 mm

540/65 – R30 440/65 – R20 3485 mm  2160 mm  2544 mm 1600 mm

600/65 – R30 425/75 – R20 3559 mm  2270 mm  2571 mm 1700 mm

420/85 – R34 340/85 – R24 3604 mm  2111 mm  2598 mm 1640 mm 

480/70 – R34 380/70 – R24 3591 mm  2126 mm  2590 mm* 1640 mm

540/65 – R34 440/65 – R24 3601 mm  2166 mm  2590 mm* 1640 mm

600/65 – R34 480/65 – R24 3660 mm  2272 mm  2621 mm 1700 mm

420/85 – R38 380/85 – R24 3687 mm  2105 mm*  2650 mm 1640 mm

MERE GEO 84 EP PRO IN 94 EP: največja dopustna skupna masa: 7200 kg, največja osna obremenitev zadaj: 5000 kg, največja osna 
obremenitev spredaj: 3000 kg, medosna razdalja: 2280 mm, delna višina F: 1840 mm; pri znižanju kabine za 30 mm se sprednja šipa odpre (sredinski tunel); pozor: pri 
znižanju kabine za 40 mm, se sprednja šipa ne odpre (sredinski tunel); pri vzmeteni kabini njeno znižanje ni mogoče, delna višina: 1860 mm
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Opcijsko (po naročilu): vse RAL barve
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Proizvodnja traktorjev Lindner Gesellschaft m.b.H. 
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Tel.: +43 (0)5338 7420-0, Faks: +43 (0)5338 7420-333
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GEOTRAC SERIJA 4 ALPIN
Tehnični podatki 64 74 ep 84 ep 84 ep Pro 94 ep

KABINA zeleno tonirana panoramska stekla, okno s prostim pregledom nad sprednjo dvigalko, ROPS in FOPS, možnost odpiranja sprednjega stekla, stranskih in zadnjega stekla, 
sovoznikov sedež, ključavnice vrat, notranje obloge, udoben sedež Grammer, predpriprava za radio, notranje luči povezane z vrati, ogrevalni in prezračevalni sistem 
z dvostopenjskimi visokozmogljivimi ventilatorji, blokada zagona, tripolna električna vtičnica za trajno napajanje, samodejni izklop smernikov, intervalno delovanje 

brisalcev stekla, vtičnica za mobilni telefon, zadnji odlagalni predal, nastavljive zračne šobe, drsni senčnik in senčnik za steklo, štirje strešni zarometi; GEOTRAC 74 ep, 
84 ep, 84 ep Pro & 94 ep: enodelni pokrov motorja z udobnim odpiranjem; opcija: vzmetenje kabine

PLATFORMA nizka izvedba (sredinski tunel) ravna platforma

PRIKAZOVALNIK armaturna plošča z I.B.C. zaslonom

DODATNA OPREMA KABINE obloga B-stebričkov in blatnikov, 
ventilator za svež zrak s finimi 

filtri, drsno okno zadaj

obloga B-stebričkov in blatnikov, ventilator za svež zrak s finimi filtri, drsno okno zadaj, zračno 
vzmeten udobni sedež Grammer

MOTOR Perkins 1103D-33TA Perkins 854E-E34TA - stopnja 3B

Moč po ISO14396 / število vrtljajev 55,9 kW (76 KM) / 2.200 vrt/min 55,9 kW (76 KM) / 2.200 vrt/min 70 kW (95 KM) / 2.200 vrt/min 75 kW (102 KM) / 2.200 vrt/min 

Št. valjev / gibna prostornina / hlajenje 3 / 3.300 cm³ / voda 4 / 3.400 cm³ / voda

Maks. vrtilni moment pri številu vrtljajev 310 Nm pri 1.400 vrt/min 318 Nm pri 1.400 vrt/min 395 Nm pri 1.400 vrt/min 420 Nm pri 1400 vrt/min

EFFICIENT POWER PROGRAM hlajenje polnilnega zraka, 
digitalni prikazovalnik, priključna 
gred s 4 hitrostmi, ločena oskrba 

z oljem

hlajenje polnilnega zraka, digitalni prikazovalnik, hlajenje olja 
v menjalniku, priključna gred s 4 hitrostmi, ločena oskrba z 

oljem, ep-omejevalnik števila vrtljajev

skupni vod, ventilator z viskozno sklopko, hlajenje olja v 
menjalniku, digitalni prikazovalnik, računalo porabe, elektronski 

ročni plin s programabilnimi tipkami, priključna gred s 4 
hitrostmi, ločena oskrba z oljem, ep-omejevalnik števila vrtljajev

MENJALNIK 16/8-stopenjski, sinhronizirani, reverzibilni menjalnik 
ZF-STEYR, 40 km/h, s tlačnim mazanjem, opcijsko: 

16/16-stopenjski menjalnik za menjavanje pod obremenitvijo 
z dvojno prestavo pod obremenitvijo, dodatna priključna gred, 

sinhronizirana s hitrostjo vožnje

16/16-stopenjski menjalnik za 
menjavanje pod obremenitvijo 

ZF-STEYR z dvojno prestavo pod 
obremenitvijo, 40 km/h, tlačno 
mazanje, opcijsko priključna 

gred, sinhronizirana s hitrostjo 
vožnje

16/8-stopenjski menjalnik za menjavanje pod obremenitvijo 
ZF-STEYR z dvojno prestavo pod obremenitvijo s sistemom 

Power Shuttle spremembe smeri vožnje, avtomatizacija (SP), 
tlačno mazanje, 40 km/h, udobna sklopka (CS); opcijsko 

priključna gred, sinhronizirana s hitrostjo 

PRIKLJUČNA GRED vklop in izklop pod obremenitvijo
elektrohidravlična, tri stopenjskim krmiljenim zagonom, vklop 

in izklopo pod obremenitvijo

Priključna gred za prenos moči z motorja 430 / 540 / 750 / 1.000 vrt/min

Po naročilu: sprednja priključna gred 1000 vrt/min

HIDRAVLIČNI SISTEM BOSCH-Rexroth / Load-Sensing

EHL – elektr. regulacija hidravličnega dvigala EHR z AHC in dušenjem nihanja

Delovni tlak 185 bar

Maks. pretok (vklj. z 2. krožnim tokom olja) 50 l/min 55 (80) l/min

Krmilni ventili / tlačni vodi 2 x dvosmerno delujoči krmilni ventili / 4 + 1 povratni vod 

Dvižna sila / z dodatnim dvižnim valjem 2800 kp / 3500 kp 2800 kp / 3500 kp 3500 kp 4900 kp

Po naročilu: Dvižna sila sprednje hidravlike 2000 kp 2500 kp

LUČI
4 x elipsoidni žaromet H7 spredaj 
in 2 x pozicijska in zavorna luč v 
LED tehnologiji z vgr. smernikom 

zadaj

4 x elipsoidni žaromet H7 spredaj zgoraj (dolga in kratka luč), 2 x bi-halogenska žarometa spodaj (dolga in kratka luč)

2 x delovni žaromet H3 zadaj, 2 x pozicijska in zavorna luč v tehnologiji LED z vgrajenim smernikom zadaj, 2 x bočni smernik z vgrajeno pozicijsko lučjo

MERE IN LASTNA MASA 2880 kg 3300 kg 3380 kg 3880 kg 3950 kg

A največja dolžina / B največja širina 3201 mm / 1921 mm 3437 mm / 1978 mm 3437 mm / 1978 mm 3604 mm / 2111 mm 3604 mm / 2111 mm

C največja višina / D medosna razdalja 2365 mm / 2083 mm 2453 mm / 2237 mm 2453 mm / 2237 mm 2598 mm / 2280 mm 2598 mm / 2280 mm

SERIJSKE PNEVMATIKE 365/70 R 18 & 380/85 R 28 375/70 R 20 & 420/85 R 30 375/70 R 20 & 420/85 R 30 340/85 R 24 & 420/85 R 34 

SERIJSKA DODATNA OPREMA

nosilnik sprednjih uteži, 
zapenjalne kljuke spodaj, 
varovanje ventilov, priklop 

za vleko

nosilnik sprednjih uteži, 
zapenjalne kljuke spodaj, 
varovanje ventilov, priklop 
za olja, filter delcev, glavno 

stikalo baterije

nosilnik sprednjih uteži, 
zapenjalne kljuke spodaj, 
varovanje ventilov, priklop 

za vleko, zgornji vlečni drog 
z zapenjalno kljuko, dodatni 

dvižni valji, filter delcev, 
glavno stikalo baterije

nosilnik sprednjih uteži, 
zapenjalne kljuke spodaj, 
varovanje ventilov, priklop 

za vleko, zgornji vlečni drog 
z zapenjalno kljuko, dodatni 

dvižni valji, filter delcev, 
glavno stikalo baterije

nosilnik sprednjih uteži, zapenjalne 
kljuke spodaj, varovanje ventilov, 

priklop za vleko, zgornji vlečni drog 
z zapenjalno kljuko, samozaporni 

diferencial spredaj, opornik za 
glavo, izvlečno stransko ogledalo, 
lovilnik iztekajočega olja, dodatani 
zalogovnik hidravlike, filter delcev

Larix GT, trgovina in storitve d.o.o. 
Belska cesta 38 | 4205 Preddvor

Tel. 04 255 66 10, Fax 04 255 66 11, GSM: 041 624 863

Email: larixgt@siol.net, www.lindner.si

Generalni zastopnik


