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Poleg odli~ne stabilnosti v strmini ga odli-
kuje tudi izredna okretnost (na izbiro so trije
na~ini krmiljenja koles). Obstaja mo`nost za-
vijanja samo prednjih koles (navadno krmi-
ljenje), isto~asno zavijamo prednja kolesa v
eno smer in zadnja kolesa v drugo smer
(omogo~a manj{i polmer obra~anja) ter isto-
~asno zavijamo prednja in zadnja kolesa v
eno smer (»pasji hod«). Za delo traktorja na
hribovskih kmetijah je posebej pomembna
mo`nost prej omenjenega isto~asnega zavija-
nja prednjih koles v eno in zadnjih koles v
drugo smer pri zavijanju traktorja na ostrih
ovinkih (ni potrebnega popravljanja oziroma
vra~anja nazaj). »Pasji hod«, kot se popularno
imenuje isto~asno zavijanje prednjih in zad-
njih koles v isto smer, omogo~a odli~en po-
pravek bo~nega zana{anja traktorja pri delu
s priklju~ki na bo~nem nagibu. Testni prime-
rek je imel na `alost testne ekipe samo krmi-
ljenje prednjih koles, tako da nismo mogli
preizkusiti vseh prednosti omenjenih na~i-
nov krmiljenja koles, kot smo to po~eli na
starej{em modelu.

Posebnost je tudi podvozje, kjer so kolesa
posami~no obe{ena. Mo`no je namre~ samo-
dejno uravnavanje lege kesona (izravnalno
uravnavanje kesona) in blokiranje vzmetenja
zadnje osi. Opremljen je lahko s prednjim hi-
dravli~nim dvigalom, kjer lahko priklju~imo
diskasto kosilnico delovne {irine 2,6 m ali po-
sebno izvedbo kosilnice na roki za ko{njo
bre`in. Na zadnji del podvozja lahko na eno-
staven na~in (kot nadgradnjo) pritrdimo raz-
li~ne priklju~ke, tako da traktor postane npr.
samovozna nakladalka, cisterna za gnojevko,
trosilnik gnoja itn. Okretnost traktorja z nad-
gradnjami je precej ve~ja v primerjavi s kla-
si~nim traktorjem, ki vle~e priklju~ek. Keson

lovalne povr{ine. Ve~je transportne hitrosti,
ki jih lahko razvijejo, omogo~ajo zna~ilen
prihranek ~asa.

Prvo, kar opazimo pri novi seriji, je popol-
noma nova oblika kabine, ki ima {e bolj za-
obljene robove za razliko od predhodnice.
Kabina udobne izvedbe je po zasnovi tako
imenovane tovornja{ke ali kombijevske iz-
vedbe s prostorom za voznika in sovoznika.
Sovoznik sedi tako kot voznik, in ne na po-
mo`ni neudobni izvedbi sede`a, kot je kar
pogosto pri veliko ve~jih in cenovno dra`jih
traktorjih. Vstop v kabino je enostaven. Veli-
ko prednje panoramsko steklo omogo~a od-
li~no vidljivost in preglednost na prednje pri-
klju~ke. Armaturna plo{~a je po{evno obr-
njena proti vozniku, kar dodatno izbolj{a
njeno preglednost. Dostop do motorja in
menjalnika je narejen tako, da se kabina pre-
kucne na bo~no stran. Pri tem opravilu je od-
li~no poskrbljeno za varnost uporabnika, ka-
bino nagiba en hidravli~en cilinder. Pogon je
na vsa {tiri kolesa enake velikosti (izodiame-
tri~na kolesa). Traktor odlikujeta nizek kli-
rens (razdalja od tal do najni`je to~ke pod-
vozja) in nizka vi{ina te`i{~a. Medkolesna in
medosna razdalja sta veliki, kar pomeni do-
datno stabilnost pri delu v nagibu. Oprem-
ljen je s {irokimi pnevmatikami (terra pnev-
matike), kar zmanj{uje po{kodbo tal (manj{i
specifi~ni pritisk na tla) in dodatno pove~uje
stabilnost traktorja pri delu na strmini. Uni-
trac ima tudi nekaj drugih posebnosti, po ~e-
mer se precej razlikuje od standardnih trak-
torjev. Vozilo se popolnoma prilagaja terenu,
prednji oziroma zadnji del se obra~a okrog
vzdol`ne osi vpetja (vmesni zglob med pred-
njo in zadnjo premo). Na ta na~in so vsa ko-
lesa vedno v stiku s podlago.

Tovarna Lindner je prisotna na
evropskem traktorskem trgu `e ve~ kot

petdeset let, tudi v Sloveniji se je `e
dobro uveljavila. Proizvajalec traktorje
dru`ine Geotrac (mo~ motorjev od 39
kW/54 KM do 72,5 kW/99 KM) ponuja

v standardni izvedbi, namenjeni za
razli~na kmetijska opravila, izvedbi z

imenom Alpin, ki je namenjena za
delo v strmini, in kot sadjarsko-

vinogradni{ko razli~ico. @e desetletja
pa je Lindner uveljavljen tudi na

podro~ju specialnih traktorjev
transporterjev, ki so namenjeni za

uporabo na hribovskih kmetijah,
transport, komunalne namene itn.

Lani so predstavili javnosti popolnoma
novo generacijo traktorja transporterja,

ki ima veliko tehni~nih novosti v
primerjavi s starej{o serijo Unitracov.

Opis traktorja
Po obliki so traktorji transporterji podobni

tovornim vozilom, zato ga lahko nepoznava-
lec traktorske tehnike hitro zamenja za manj-
{i tovornjak. Vendar imajo traktorji transpor-
terji vse sklope, s katerimi so opremljeni
standardni traktorji za kmetijsko uporabo: hi-
dravli~no dvigalo spredaj, priklju~no gred
spredaj in zadaj, menjalnik z velikim {tevi-
lom prestavnih razmer in majhnimi, tudi pla-
ze~imi se hitrostmi itn. Ve~je transportne hi-
trosti, ki jih lahko razvijejo, pa omogo~ajo
zna~ilen prihranek ~asa. V Lindnerjevi novi
seriji gorskih transporterjev sta dva modela,
mo~i njihovih motorjev pa zna{ata 67 kW/91
KM in 74,5 kW/102 KM. Unitrac je namenjen
v prvi vrsti za delo na nagnjenih terenih, kjer
ni ve~ mogo~a varna uporaba standardnega
traktorja. Uporablja se predvsem za ko{njo,
spravilo sena ter gnojenje. Posebno pa je pri-
meren za kmetije, ki imajo oddaljene obde-
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za prevoz razli~nih materialov lahko na kme-
tiji uporabimo na veliko na~inov (npr. prevoz
razli~nih izdelkov), kar mu omogo~a tudi
bolj{o izkori{~enost, saj kmetija lahko proda-
ja kmetijske izdelke (npr. drva) na ve~ji raz-
dalji, kar omogo~a vi{ja transportna hitrost.
Sede` za sovoznika (pomo~ pri razkladanju)
in vozne lastnosti so podobni kot pri manj-
{em tovornjaku ali kombiju. Pozimi bomo z
njim brez te`av s cest plu`ili sneg (odli~na
preglednost na plu`no desko) in posipali sol.
Na transporter je mo`no priklju~iti veliko raz-
li~nih priklju~kov: samonakladalko, cisterno
za gnojevko, trosilnik hlevskega gnoja, pred-
njo kosilnico, vitel, kosilnico za grmovje, ke-
son, prednje hidravli~no dvigalo, sne`no de-
sko, hidravli~no dvigalo z roko na kesonu itn.
Obstaja tudi v komunalni razli~ici s {tevilnimi
komunalnimi priklju~ki.

Kot zanimivost velja omeniti, da zastopnik
Larix ponuja tudi rabljene Lindnerjeve trans-
porterje, ki so cenovno veliko dostopnej{i od
novih. Meritve smo opravili na gorski kmeti-
ji v Gmündu v Avstriji. Lastniku kmetije g.
Heinzu Brandstätterju se v imenu uredni{tva
revije TiN in testne ekipe zahvaljujemo za
pomo~ pri testiranju traktorja.

Na{e ugotovitve
Poraba goriva

Porabo goriva smo ugotavljali pri pobira-
nju sena z nakladalno prikolico ter pri prevo-
zu sena na lokacijo kmetije. Povpre~na {irina
zgrabka sena je zna{ala 101 cm, povpre~na
vi{ina pa 45,7 cm. Testna parcela (vo`nja v
strmino) je imela povpre~en naklon 45 od-

stotkov, transporter pri vo`nji v strmino
navzgor ali navzdol ni imel te`av, nismo pa
evidentirali po{kodb travne ru{e. Povpre~ni
bo~ni nagib strmine pri vo`nji transporterja
pre~no na nagib je zna{al 38,5 odstotka.
Tudi v tem primeru ni bila evidentirana po{-
kodba travne ru{e. Povpre~na poraba goriva
pri spravilu sena in transportu je zna{ala 6,46
l/h, kar je izredno ugodno glede mo~i mo-
torja gorskega transporterja in njegove veli-
kosti (temperatura zraka ob meritvah je bila
20 °C, zra~na vlaga 39,8 odstotka).

Hrup

Izmerjeni hrup v dB(A) pri zaprti kabi-
ni traktorja, ki je stal na mestu, in od-
prti kabini traktorja, ki je stal na mestu
(merjeno v vi{ini u{es voznika); pri me-
ritvah z odprto kabino so bila odprta
vsa okna in vrata.

Legenda: hrupnost do 80 dB(A) – majhna
(odli~na vrednost); 80–85 dB(A) – srednja;
85–90 dB(A) – visoka; nad 90 dB(A) – zelo
visoka, {kodljiva

Ocenjevanje funkcionalnosti
traktorja

Legenda pomena oznak: 5 – odli~no, 4 –
prav dobro, 3 – dobro, 2 – zadostno, 1 – ne-
zadostno, NI – traktor ni serijsko opremljen z
omenjenim delom ali sklopom

Funkcionalnost kabine in sede`a
Vstop in izstop iz kabine: 5
Pogled na priklju~ke: 5
Nastavljivost oken: 4
Sede`: 3
Sede` za sovoznika: 4
Du{enje hrupa v kabini: 3
Pogled na armaturno plo{~o: 5

Dosegljivost ro~ic za upravljanje in
lahkotnost upravljanja
Prestavna ro~ica: 5
Ro~ica invertorja: 4
Vklop/izklop priklju~ne gredi: 5
Vklop {tirikolesnega pogona: NI (stalen
{tirikolesni pogon)
Vklop spreminjanja {t. vrt. priklju~ne gredi: 4
Vklop diferencialne zapore: 5

Priklapljanje priklju~ka
Nastavljanje vi{ine priklopa za prikolico ali
vle~eni priklju~ek: 3
Rokovanje s sornikom za priklop prikolice
ali priklju~ka: 4
Dostopnost priklju~ne gredi: NI
Izvodi za zunanje hidravli~ne porabnike na
priklju~kih: 4
Nastavljanje koloteka traktorja: 3
Prednje ute`i: NI
Priklop na sprednjem delu: 4

Dostopnost pri periodi~nem
vzdr`evanju traktorja
Merilna palica za olje motorja: 5
Odprtina za dolivanje olja v motor: 4
Oljni filter: 3
Zra~ni filter: 5
Filter za gorivo: 5
Odprtina za dolivanje goriva: 5
Odprtina za dolivanje olja v menjalnik: 2
Odprtina za dolivanje olja hidravlike: 4
Akumulator: 4
Odpiranje pokrova motorja: 5
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Ko dvignemo kabino, imamo odli~en do-
stop do motorja in menjalnika ter neka-
terih drugih sklopov traktorja.

Dostop do motorja in menjalnika je re-
{en tako, da se kabino prekucne vstran,
za kar je namenjen hidravli~ni cilinder.

Unitrac je deloval na vzdol`ni strmini s
45 odstotkov nagiba …

Motor je {tirivaljni, vodno hlajen, izde-
lek podjetja Perkins, s sistemom za
vbrizg goriva s skupnim vodom (angl.
Common Rail) in elektronsko kontrolo
delovanja. Mo`na je vgradnja filtra tr-
dih delcev, ki na filtru zadr`i 99,9 od-
stotka delcev, delci, ki se zberejo na fil-
tru, zgorijo pri dodatnem elektri~nem
segrevanju filtra.



Kon~na ocena

Proizvajalec je na novem Unitracu na-
redil veliko sprememb v primerjavi s
prej{njo serijo Unitracov. Oblika trans-
porterja deluje sodobno in sve`e oziro-
ma privla~no za oko uporabnika. Sovoz-
nik v Unitracu sedi na enak na~in kot
voznik, in ne na kak{ni pomo`ni neu-
dobni izvedbi sede`a. Vendar spremem-
be niso samo oblikovne, novi Unitrac
namre~ odlikuje veliko popolnoma no-
vih re{itev.

Motor ima odli~ne tehni~ne lastnosti,
odlikujejo pa ga majhna poraba goriva
in majhne koli~ine {kodljivih snovi v iz-
pu{nih plinih (mo`nost filter za trde
delce v izpu{nih plinih). Menjalnik ima
veliko prestavnih razmer in omogo~a
velik razpon hitrosti traktorja, od plaze-
~ih do vi{jih, transportnih (najvi{ja hi-
trost 40 ali 50 km/h). Prestavna ro~ica
menjalnika je masivna, kar je pomem-
bno zaradi zanesljivosti in varnosti trak-
torja pri delu v strmini. Enako so po-
membne zavore, ki so na vseh kolesih
in so zelo zanesljive. Veliko prednje pa-
noramsko steklo omogo~a odli~no pre-
glednost iz kabine. Unitrac ima tudi ne-
kaj posebnosti, kar ga precej razlikuje
od standardnih traktorjev. Poleg dobre
stabilnosti v strmini ga odlikuje tudi
izredna okretnost (na izbiro so trije na-
~ini krmiljenja koles). Na zadnji del
podvozja lahko pritrdimo na enostaven
na~in (kot nadgradnjo) razli~ne pri-

klju~ke, tako da traktor postane npr. sa-
movozna nakladalka, samovozna cister-
na za gnojevko ali samovozni trosilnik
gnoja. Okretnost traktorja z omenjenimi
nadgradnjami je precej ve~ja v primerja-
vi s klasi~nim traktorjem, ki vle~e na-
kladalno prikolico, cisterno ali trosilnik
gnoja. Unitrac se bo pokazal, kot nena-
domestljiv pri spravilu sena in gnojenju
travnikov na hribovskih kmetijah. Po-
sebno pa je primeren za kmetije, ki ima-
jo oddaljene obdelovalne povr{ine. Ve~-
je transportne hitrosti omogo~ajo velik
prihranek ~asa. Keson za prevoz razli~-
nih materialov lahko na kmetiji upora-
bimo na veliko na~inov. Pozimi bomo z
Unitracom brez te`av s cest plu`ili sneg
(odli~na preglednost na plu`no desko)
in posipali sol. Je vsestransko uporaben
stroj.

Tehni~ni podatki
Motor: {tirivaljni, vodno hlajen, turbinski

polnilnik, prostornina 4.400 cm3, mo~ 74,5
kW/102 KM pri 2.200 vrt./min, najve~ji navor
420 Nm pri 1.200 vrt./min; koli~ina goriva
v rezervoarju: 80 l; menjalnik in sklop-
ka: sinhroniziran, 16 prestav naprej, 16 na-
zaj; mo`na izvedba 20 + 20, super reduktor;
najve~ja hitrost: 40 ali 50 km/h, plaze~a hi-

trost: 400 m/h; sklopka: suha, dvojna, hidra-
vli~ni vklop; {t. pogonskih koles: 4, stalni
{tirikolesni pogon; diferencialna zapora:
zadaj: elektromagnetni vklop, sredinska:
elektromagnetni vklop, spredaj: elektromag-
netni vklop (za dopla~ilo); zavore: plo{~ne,
v olju, na vseh kolesih, hidrostati~no delova-
nje; hidravli~no dvigalo: prednje in zadaj,
preto~na koli~ina hidravli~ne ~rpalke 33
l/min olja pri 180 barih; priklju~na gred:
srednja (za kabino) 540, 1.000 vrt./min; mo`-
nost zadnja in prednja 1.000 vrt./min; pnev-
matike: zadaj: 425/55 R 17, spredaj: 425/55
R 17, proizvajalec Continental; dimenzije
(dol`ina/{irina/vi{ina): kratka izvedba:
483/197/240 cm, dolga izvedba: 533/197/
/240; masa: kratka izvedba: 2.990 kg, dolga
izvedba: 3.130 (skupna dovoljena, obe iz-
vedbi: 7.500 kg); masa traktorja, prera~u-
nana na mo~: 40,1 kg/kW (29,31 kg/KM);
cena: 80.000 EUR z DDV; zastopstvo: Larix
GT, trgovina in storitve, d. o. o., Belska cesta
38, 4205 Preddvor, tel.: (04) 255 66 10; 041
624 863; faks: (04) 255 66 11.
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Hvalimo
✔ privla~no obliko
✔ natan~no izdelavo
✔ preglednost iz kabine
✔ armaturno plo{~o in njeno preglednost
✔ ergonomsko delovno mesto za

voznika v kabini
✔ dostop do motorja in menjalnika za

periodi~no vzdr`evanje (kabina se
prekucne vstran)

✔ vzmetenje
✔ menjalnik
✔ mo`nost uporabe razli~nih

nadgradenj (samonakladalka, trosilnik
hlevskega gnoja, cisterna za
gnojevko, keson, keson v prekucni
izvedbi)

✔ stabilnost na strmini
✔ okretnost
✔ motor
✔ porabo goriva
✔ filter za delce v izpu{nih plinih

motorja
✔ trije na~ini krmiljenja
✔ hidrostati~ni pogon dovajalnih letev

na nakladalni prikolici
✔ masa traktorja prera~unana na mo~

motorja

Grajamo
✘ slab{e dostopen ro~ni plin
✘ cena

Hidravli~ni cilinder za dvigovanje kabi-
ne; za dviganje kabine ni potrebno po-
sebno orodje.

Gorski transporter je stabilen v strmini


