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Vstop v kabino je preprost zaradi velikih
steklenih vrat iz enega kosa, dno kabine pa
je ravno in izvedeno tako, da pri ~i{~enju ne
bomo imeli nobenih te`av. Lahko se ga pri-
lagodi potrebam posameznega voznika,
opremljen je z vratno oporo in naslonjali za
roke ter sedemstopenjsko nastavitvijo. Ro~i-
ca za izbiro prestav, ki jo z lahkoto pretika-
mo, je name{~ena z desne strani voznikove-
ga sede`a. Za vklapljanje priklju~ne gredi,
diferencialne zapore itn. so za to namenjeni
gumbi razporejeni na armaturni plo{~i. Kabi-
na je zasnovana na podlagi inovativnega var-
nostnega koncepta. Pri kabini sta upo{tevani
za{~ita proti prevra~anju in dodatna za{~ita
pred padajo~imi objekti (angl. kratica FOPS),
ki se uporablja pri gradbeni mehanizaciji. S
tem je uporabnik odli~no zavarovan pri goz-
darskih delih, ~e bi pri{lo do prevra~anja ali
padca te`kega predmeta. Prednje steklo na
kabini omogo~a odli~en razgled, narejeno
pa je po posebnem standardu za varnostna
stekla (vezano varnostno steklo), tako da
lahko zadr`i vdirajo~e objekte. Zelo pohval-
no glede varnosti je, da proizvajalec ponuja

vgrajen v Geotrac 114, je vodno hlajen in je
izdelek znane tovarne Perkins iz Peterbo-
rougha (Anglija). Za vbrizg goriva je uporab-
ljena tehnologija skupnega voda (angl. Com-
mon Rail), ki omogo~a tlak vbrizga do 1400
barov. Motor je opremljen z elektronskim
nadzornim sistemom ali skraj{ano EMC
(angl. Electronic Motor Control). Omenjeni
sistem omogo~a zbiranje informacij s senzor-
jev, name{~enih na sistemu za vbrizg goriva,
motorju in transmisiji, ter informacij o trenut-
ni obremenitvi motorja. Vsi omenjeni podat-
ki se primerjajo s programiranimi optimalni-
mi zna~ilnostmi motorja za mo~, navor in
porabo goriva. Na osnovi tega se dosegata
ve~ja mo~ in manj{a poraba goriva.

Testni primerek je bil opremljen s sinhro-
niziranim menjalnikom (izdelek ZF) s 24 pre-
stavami za vo`njo naprej in 8 prestavami za
vzvratno vo`njo (zadnji most traktorja in me-
njalnik sta izdelek podjetja Steyr). Kot mo`-
nost pa je mo`na izvedba menjalnika 36 + 12
s po~asno prestavo in najve~jo hitrostjo 50
km/h. Sprednja kolesa lahko zavijemo naj-
ve~ do 50 stopinj. Zavore na zadnjih kolesih
delujejo hidrostati~no in so v oljni kopeli. Pri
vsakem zaviranju se samodejno vklopijo vsa
kolesa. Diferencialna zapora zadaj je elektro-
hidravli~ne izvedbe in se vklaplja s pritiskom
na gumb, spredaj pa je diferencialna zapora
samostojna in se vklopi samodejno. Udobna
kabina s panoramsko zasteklitvijo (prostor-
sko ukrivljena stekla) omogo~a odli~no pre-
glednost, vzmetena je z gumijastimi elemen-
ti, kot mo`nost je predvideno pnevmatsko
vzmetenje. V njo vstopimo skozi varnostna
steklena vrata iz enega kosa. Je tudi prostor-
na (popolnoma nazaj pomaknjeni stebri ka-
bine omogo~ajo veliko preglednost), oblo`e-
na pa je s plasti~nimi oblogami, ki se prepro-
sto ~istijo.

Proizvajalec traktorjev dru`ine Geotrac
(mo~ motorjev od 55 kW/75 KM do 93

kW/126 KM, najve~ja mo~ 98,4 kW/134
KM) ponuja v standardni izvedbi,
namenjeni za razli~na kmetijska

opravila, ter izvedbi Alpin (dva modela
najmanj{e mo~i), ki je namenjena za
delo na strmini, tri modele traktorjev.

Opis traktorja
Tokrat se je testna ekipa odlo~ila pod

drobnogled vzeti Geotrac 114 z mo~jo mo-
torja 85,7 kW/116 KM, ki se uvr{~a v novo
generacijo najzmogljivej{ih Lindnerjevih
traktorjev. Proizvajalec nas od ~asa do ~asa
preseneti s sve`imi re{itvami. Geotrac je zna-
~ilne kompaktne izvedbe in se oblikovno
nekoliko spogleduje z Lindnerjevimi traktor-
ji serije 3. Od serije 3 se nova serija 4 razliku-
je po okroglih lu~eh na maski in prednjem
delu strehe kabine. Lu~i so v sodobni LED-
izvedbi. Osem `arometov elipsaste oblike
spredaj in dva delovna `arometa zadaj zago-
tavljajo optimalno osvetlitev za delovne ope-
racije ob mraku. Zadnje LED-lu~i imajo
izredno dolgo `ivljenjsko dobo, lahko delu-
jejo do 20.000 delovnih ur, kar pomeni prak-
ti~no tudi brez vzdr`evanja. Kot mo`nost pa
so na voljo delovni `arometi halogenske ali
ksenon izvedbe.

Sprednji del traktorja, kjer je motor, je zelo
kratek, z masko, ki je oblikovana tako, da se
zelo strmo spu{~a naprej. S tem je dose`ena
odli~na vidljivost iz kabine, celoten traktor
pa deluje kot solidno usklajena celota. Po-
krov motorja je narejen iz plastike, odporne
na po{kodbe, in se odpira na avtomobilski
na~in, kar omogo~a hitro dostopnost do naj-
pomembnej{ih delov za vzdr`evanje. Motor,
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Sede` za voznika je udobne izvedbe,
lepo je poskrbljeno za udobje tudi pri
sede`u za sopotnika.

Prednja kolesa lahko zavijemo do 50°.
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tudi otro{ki sede` v kabini (pritrjen na so-
voznikov sede`), opremljen z varnostnim
pasom, tako da je odli~no poskrbljeno tudi
za varnost najmlaj{ih.

Hidravli~no dvigalo je elektronsko krmilje-
no, gumbi za krmiljenje dvigala pa so na-
me{~eni na desni strani. Volan je nastavljiv
po vi{ini in nagibu. V prednjo konzolo je
vgrajen nosilec telefona. Na pregledni arma-
turni plo{~i je na desni zgornji strani trakto-
meter z analognim prikazom, ki nam daje
podatek o {t. vrtljajev motorja, hitrosti vo`nje
in {t. vrtljajev priklju~ne gredi. Na sprednjem
zgornjem delu kabine so pritrjene mo~ne lu-
~i, name{~ene v streho kabine, namenjene
za no~no delo. Po naro~ilu je lahko traktor
opremljen s prednjim hidravli~nim dvigalom,
prednjo priklju~no gredjo, dodatnimi ute`mi,
kompresorjem, priklopom za hidravli~ne za-
vore prikolice, {ir{imi ali o`jimi pnevmatika-
mi, toniranimi stekli, radiem itn.

Na{e ugotovitve
Poraba goriva

Porabo goriva smo ugotavljali pri oranju
(pri temperaturi zraka 12 °C) s tribrazdnim
obra~alnim plugom Vogel Noot delovne {iri-
ne 109 cm na povpre~ni globini 22 cm s pov-
pre~no hitrostjo oranja 6,6 km/h (vklopljen
{tirikolesni pogon, prestavno razmerje 1/M)
na srednje te`kih tleh.

[tevilo vrtljajev priklju~ne gredi
[tevilo vrtljajev priklju~ne gredi, ki jih ka-

`e traktometer, smo primerjali z ugotovlje-
nim {tevilom vrtljajev na priklju~ni gredi.
Odstopanja izmerjenih vrtljajev na zadnji pri-
klju~ni gredi od vrtljajev, ki jih ka`e trakto-

meter, so podana v odstotkih. Pri 540
vrt./min je ugotovljeno 0,1 % odstopanje
navzgor, pri 540 E vrt./min je ugotovljeno 0,4
% odstopanje navzgor, pri 1000 vrt./min je
ugotovljeno 0,4 % odstopanje navzgor, pri
1000 E vrt./min pa je ugotovljeno 0,5 % od-
stopanje navzgor.

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 pri odprti kabini 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

Dvi`na sila hidravli~nega dvigala

Dvi`na sila hidravli~nega dvigala je
merjena na razli~nih vi{inah od tal na
spodnjih ro~icah trito~kovnega pri-
klju~nega drogovja pri nazivnem {tevi-
lu vrtljajev motorja (2200 vrt./min). Iz
grafa je vidno, da dvi`na sila zadnjega
hidravli~nega dvigala konstantno na-
ra{~a na obmo~ju dvigovanja, kar po-
meni, da so rezultati odli~ni.

Premer obra~anja traktorja
Premer obra~anja traktorja (merjeno pri

obra~anju v krogu na zunanjem prednjem
kolesu) je zna{al 10,05 m v levo in 10,09 m v
desno (merjeno po ISO standardu 789 – 3).

Zaviralna pot
Povpre~na zaviralna pot je zna{ala pri iz-

merjeni najvi{ji hitrosti (38,9 km/h) 11,64 m.
Povpre~ni pojemek je zna{al 5,02 m/s².

Ocenjevanje funkcionalnosti
traktorja

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

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

Dosegljivost ro~ic za upravljanje in
lahkotnost upravljanja
Prestavna ro~ica: 3
Ro~ica invertorja: 3
Vklop {tirikolesnega pogona: 5
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Pogled na drzno oblikovano armaturno
plo{~o digitalne izvedbe, traktometer je
z analognim prikazom {tevila vrtljajev,
digitalni zaslon je namenjen za prikaz
{tevila vrtljajev prednje in zadnje pri-
klju~ne gredi, hitrosti vo`nje traktorja,
prestavnega razmerja, {tevila delovnih
ur itn., na levi strani je grafi~ni prikaz
temperature motorja, na desni pa koli-
~ine goriva v rezervoarju.

Na desni strani za menjalni{ko ro~ico
je tudi sklop za upravljanje elektron-
skega hidravli~nega dvigala EH.

Izmerjeni vrtljaji na priklju~ni gredi
(vrt./min)

Motor, vgrajen v Geotrac 114, je vodno
hlajen in je izdelek Perkinsa, za vbrizg
goriva je uporabljena tehnologija skup-
nega voda (angl. Common Rail), ki
omogo~a tlak vbrizga do 1400 barov.



Vklop/izklop priklju~ne gredi: 5
Vklop spreminjanja {t. vrt. priklju~ne gredi: 4
Vklop diferencialne zapore: 5
Ro~ica za rokovanje s hidravliko: 5
Ro~ica za nastavitev polo`ajne/vle~ne
hidravlike: 5

Priklapljanje priklju~ka
Funkcionalnost hidravli~nega dvigala: 5
Stransko stabiliziranje hidravli~nega 
dvigala: 3
Nastavljanje vi{ine hidravli~nega dvigala: 5

Dostopnost priklju~ne gredi: 5
Uravnavanje vi{ine priklopa za prikolico ali
vle~eni priklju~ek: 5
Rokovanje s sornikom za priklop prikolice
ali priklju~ka: 5
Izvodi za zunanje hidravli~ne porabnike na
priklju~kih: 4
Nastavljanje koloteka traktorja: 3
Prednje ute`i: NI
Priklop na sprednjem delu: 4
Blatniki za sprednja kolesa, demonta`a: 4

Dostopnost pri periodi~nem
vzdr`evanju traktorja
Merilna palica za olje motorja: 5
Odprtina za dolivanje olja v motor: 4
Oljni filter: 5

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: 2
Akumulator: 3
Zaboj za orodje: 3
Odpiranje pokrova motorja: 5

Kon~na ocena
Geotrac 114 je sodobne in v{e~ne ob-

like. Z uvajanjem Geotracov z oznakami
104, 114 ter 124 (mo~ od 80 kW/109 KM
do 93 kW/126 KM) je proizvajalec vsto-
pil v razred visoko zmogljivih traktor-
jev. Po tehni~nih lastnostih se lahko se-
daj primerja z vsemi tekmeci, ki jih po-
nujajo veliki proizvajalci traktorjev v
tem razredu mo~i. Uporabniku je sedaj
na voljo motor z vbrizgom goriva v iz-
vedbi skupnega voda (ang. Common
Rail), menjalnik omogo~a veliko pre-
stavnih razmer, hidravli~no dvigalo za-
daj in spredaj je elektronsko krmiljeno,
kabina omogo~a kar najve~jo varnost
uporabnika zaradi treh razli~nih za{~it:
proti prevra~anju, od padajo~ih objek-
tov z zgornje strani ter od vdiranja ob-
jektov s sprednje strani kabine. Zaradi
omenjene izvedbe kabine je traktor po-
sebej primeren za delo v gozdu, saj upo-
rabniku omogo~a najve~jo mo`no var-
nost. Pri Geotracu 114 izstopata kako-
vost izdelave ter velika okretnost. Kabi-
na s panoramskimi stekli omogo~a od-
li~no preglednost, dobro je tudi zvo~no
izolirana, notranjost pa je premi{ljeno
oblikovana in ergonomsko dodelana.
Masa traktorja, prera~unana na mo~, je
odli~na, saj zna{a samo 48,4 kg/kW
(37,8 kg/KM), kar je precej manj kot pri
drugih proizvajalcih traktorjev. Prime-
ren je za kmetije, kjer se poleg razli~nih
standardnih opravil, kot so npr. osnov-
na in dopolnilna obdelava tal ter trans-
port, sre~ujejo tudi s potrebami po trak-
torju, ki bo uporaben zaradi kompaktne
izvedbe povsod, kjer smo na tesnem s
prostorom, obenem pa potrebujemo
tudi dobro preglednost iz kabine, npr.
za delo na dvori{~u s ~elnim nakladalni-
kom itn.
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Hvalimo
✔ kompaktno izvedbo
✔ okretnost
✔ obliko
✔ prostornost kabine
✔ preglednost iz kabine (panoramska

stekla)
✔ prednje zgornje lu~i na kabini,

namenjene za delo pono~i
✔ pokrov motorja iz plastike, odporne

na po{kodbe
✔ kovinski deli kabine in blatniki,

za{~iteni pred korozijo
✔ izdelavo
✔ dvi`no silo hidravli~nega dvigala
✔ vklapljanje sklopke na prestavni

ro~ici
✔ dostopnost za periodi~no vzdr`evanje
✔ izbor za samodejno pretikanje

vmesnih prestav
✔ vklop sklopke na menjalni{ki ro~ici
✔ natan~en traktometer

Grajamo
✘ Menjalni{ka ro~ica je trda.
✘ Ro~ica invertorja ni ozna~ena z

opozorilno barvo.
✘ Odprtine za dolivanje olja v menjalnik

in hidravli~no dvigalo.
✘ Ni dodatnih ozna~b na menjalni{ki

ro~ici reducirane prestave.

Razli~ni hladilniki so po odpiranju po-
krova motorja odli~no dostopni za ~i{-
~enje.

Za priklop hidravli~nih porabnikov je
predvidenih pet hitrih hidravli~nih pri-
klopov na zadnjem delu, za zbiranje hi-
dravli~nega olja pri odklapljanju pri-
klju~kov pa so namenjene lovilne poso-
dice za olje.


