
Ventilator za hlajenje motorja se vklopi pri
dolo~eni temperaturi, kar omogo~a prihra-
nek goriva, ve~jo koristno mo~, enakomerne
delovne temperature in hitrej{e doseganje
delovne temperature. Poleg motorja se pose-
bej hladi tudi olje v menjalniku, omenjeno
hlajenje se tudi vklaplja po potrebi. Za vbrizg
goriva je uporabljena tehnologija skupnega
voda (angl. common rail), ki omogo~a viso-
ke tlake vbrizga. Opremljen je z elektron-
skim kontrolnim 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-

Geotrac 84 Alpin z mo~jo motorja 68 kW/
/92 KM se uvr{~a v novo generacijo zmoglji-
vih Lindnerjevih traktorjev. Je zna~ilne kom-
paktne izvedbe, sprednji del, kjer je motor, je
zelo kratek z masko, ki je oblikovana tako,
da se zelo strmo spu{~a naprej. S tem je do-
se`ena odli~na vidljivost iz kabine, celoten
traktor pa deluje kot solidno usklajena celo-
ta. Pokrov motorja, narejen iz plastike, od-
porne na po{kodbe, se odpira v celoti na av-
tomobilski na~in, kar omogo~a hitro dostop-
nost do najpomembnej{ih delov za vzdr`e-
vanje.

Motor, vodno hlajen, je izdelek podjetja
Perkins, opremljen je z viskozno sklopko za
temperaturno odvisni vklop ventilatorja.

Opis traktorja
Proizvajalec traktorje dru`ine Geotrac 4 in

Geotrac 4 Alpin (mo~ motorjev od 58 kW/78
KM do 93 kW/126 KM) ponuja v standardni
izvedbi, namenjeni za razli~na kmetijska
opravila, in izvedbi Alpin, ki je posebej na-
menjena za delo v strmini. Iz omenjene dru-
`ine traktorjev smo preizkusili Lindner 84 Al-
pin, ki ga proizvajalec ponuja kot specialni
traktor, namenjen za delo na nagnjenih tere-
nih, predvsem za uporabnike, ki se ukvarja-
jo z delom na travinju, vendar ga bodo s pri-
dom lahko uporabljali tudi drugi. Tako je pri-
meren tudi za poljedelska opravila zaradi
elektronsko krmiljenega hidravli~nega dviga-
la zadaj in spredaj (EH).

Test

Lindner Geotrac 84 Alpin
Avstrijsko podjetje Lindner je bilo

ustanovljeno leta 1946 v Kundlu na
Tirolskem. Ustanovitelj in prvi

konstruktor traktorjev je bil in`.
Hermann Lindner, po katerem

tovarna nosi ime. Prvi Lindnerjev
traktor je bil narejen leta 1948, `e

leta 1953 pa je Lindner ponudil trgu
prvi avstrijski traktor s {tirikolesnim

pogonom, ki je takrat predstavljal
pravo revolucijo na trgu (omogo~al je
varnej{e delo na hribovskih kmetijah

zaradi pogona na vsa {tiri kolesa). @e
desetletja je Lindner uveljavljen na
evropskem trgu, poleg standardnih
izvedb traktorjev tudi na podro~ju

specialnih traktorjev transporterjev, ki
so namenjeni za delo na hribovskih

kmetijah, transport na zahtevnih
terenih, komunalne namene itn.
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Pogled na Perkinsov motor s sistemom za vbrizg goriva s
skupnim vodom (angl. Common rail)

Armaturna plo{~a je sodobno oblikovana in pregledna, trak-
tometer je izredno natan~en



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 z menjal-
nikom s 16 prestavami za vo`njo naprej in 16
prestavami za vo`njo nazaj. Pri menjavanju
prestave menjalnik samodejno izbere vmesno
prestavo, mo`na pa je tudi ro~na izbira. Kr-
miljenje sklopke je izvedeno s pomo~jo stika-
la na prestavni ro~ici. Hidravlika ima lo~eno
oskrbo z oljem z ve~ kro`nimi toki. Dvokro`-
ni sistem je opremljen s posebno ~rpalko za
menjalnik, upravljanje in delovno hidravliko.
Oba hidravli~na dvigala imata funkcijo za bla-
`enje nihanja priklju~kov pri transportu (po-
sebej pomembno za profesionalne uporabni-
ke, ki presedijo veliko delovnih ur v kabini
traktorja, opravljajo pa tudi {tevilne transpor-
te priklju~kov na ve~je razdalje).

Sprednja kolesa lahko zavijemo najve~ do
52 stopinj. Zavore na zadnjih kolesih deluje-
jo hidrostati~no in so v oljni kopeli. Pri vsa-
kem zaviranju se samodejno vklopijo vsa ko-
lesa. Diferencialna zapora zadaj je elektro-hi-
dravli~ne izvedbe in se vklaplja s pritiskom
na gumb, spredaj pa je diferencialna zapora
samostojna in se vklopi samodejno.

Udobna kabina s panoramsko zasteklitvijo
(prostorsko ukrivljena stekla) omogo~a od-
li~no preglednost, vzmetena je z gumijastimi
elementi. Zasnovana je na podlagi inovativ-
nega varnostnega koncepta. Pri kabini je
upo{tevana za{~ita pred prevra~anjem in do-
datna za{~ita pred padajo~imi objekti (angl.
kratica FOPS), ki se uporablja pri gradbeni
mehanizaciji. S tem je uporabnik odli~no za-
varovan pri gozdarskih 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 stan-
dardu za varnostna stekla (vezano varnostno
steklo), tako da lahko zadr`i vdirajo~e objek-
te. Zelo pohvalno je, da proizvajalec opcij-
sko ponuja tudi otro{ki sede` v kabini (pritr-
jen na sovoznikov sede`), opremljen z var-
nostnim pasom, tako da je odli~no poskrblje-
no tudi za varnost najmlaj{ih. V njo vstopimo
brez ve~jih ovir pri vstopu skozi varnostna
steklena vrata iz enega kosa. Je tudi prostor-
na (precej nazaj pomaknjeni stebri kabine
omogo~ajo veliko preglednost), oblo`ena pa
je s plasti~nimi oblogami, ki se preprosto ~i-
stijo. Dno je ravno in izvedeno tako, da pri
~i{~enju ne bomo imeli nobenih te`av. V ka-
bini je name{~eno prezra~evanje z ventilator-

jem in dodatno ogrevanje predela nog. Se-
de` je udobne izvedbe (Grammer) z zra~nim
vzmetenjem (serijska oprema). Lahko si ga
prilagodimo glede na lastne potrebe, oprem-
ljen je z vratno oporo in naslonjali za roke
ter {tiristopenjsko nastavitvijo.

Traktor je serijsko opremljen z mo~nimi
bi-halogenskimi `arometi. [tirje elipsoidni
stre{ni `arometi halogenske ali ksenon iz-
vedbe in dva `arometa zadaj zagotavljajo op-
timalno osvetlitev za delovne operacije ob
mraku. Zadnje in zavorne lu~i so v sodobni
LED-izvedbi, imajo izredno dolgo `ivljenjsko
dobo, lahko delujejo do 20.000 delovnih ur
brez vzdr`evanja.

Posebnost traktorja je prednje hidravli~no
dvigalo, kjer so hidravli~ni cilindri s spodnji-
ma ro~icama vpeti neposredno na prednjo
premo (pri drugih proizvajalcih na ogrodje
traktorja). Tako so dosegali, da je hidravli~no
dvigalo vodeno s prednjo premo, kar pome-
ni tudi izredno natan~no vodenje priklju~ka
(izrednega pomena pri ~elnih priklju~kih, ki
jih je treba natan~no voditi, natan~no vode-
nje traktorja pove~a tudi delovni u~inek, za-
radi natan~nega prekrivanja prehodov se
zmanj{a {tevilo potrebnih prehodov traktorja
s priklju~kom, poleg tega se zmanj{a poraba
~asa in goriva). Sistem za samodejno prilaga-
janje kosilnice neravnemu terenu bistveno
pove~a delovno u~inkovitost. Hidravli~ni
dvigali zadaj in spredaj sta elektronsko krmi-
ljena EH-izvedba, gumbi za krmiljenje obeh
dvigal pa so name{~eni na desni strani.

Volan je nastavljiv po vi{ini in nagibu. V
prednjo konzolo je vgrajen nosilec telefona.
Po naro~ilu je lahko traktor opremljen z do-
datnimi ute`mi, kompresorjem, priklopom
za hidravli~ne zavore prikolice, dodatnim hi-
dravli~nim cilindrom za hidravli~no dvigalo,
{ir{imi ali o`jimi pnevmatikami, toniranimi
stekli, klimatsko napravo itn.

Na{e ugotovitve
Poraba goriva

Porabo goriva smo ugotavljali pri ko{nji na
nagibu s kosilnico BCS Rotex Avant TR 7 de-
lovne {irine 285 cm, povpre~na poraba gori-

va (povpre~ni nagib: 18,5 odstotka, povpre~-
na vi{ina trave: 47,5 cm) je zna{ala 7,86 l/
/uro, hitrost ko{nje 10,6 km/h, prestava
2/cestna, pogon 4 × 4, kosilnica je bila spre-
daj razbremenjena. Povpre~na poraba gori-
va, izmerjena na delovni povr{ini z ve~jim
povpre~nim nagibom (povpre~ni nagib: 36,5
odstotka, povpre~na vi{ina trave: 44,9 cm), je
zna{ala 7,4 l/uro, pri hitrosti ko{nje 7 km/h,
prestavi 2/cestna, pogonu 4 × 4, kosilnica je
bila spredaj razbremenjena, meritve pa so
bile opravljene pri temperaturi zraka 28 °C.

[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 430 vrt./
/min je ugotovljeno 0,9-odstotno odstopanje
navzgor, pri 540 vrt./min je ugotovljeno 0,18-
odstotno odstopanje navzgor, pri 540E vrt./
/min je ugotovljeno 0,46-odstotno odstopa-
nje navzgor, pri 1000 vrt./min je ugotovljeno
0,2-odstotno odstopanje navzgor in pri 1000
vrt./min prednje gredi je ugotovljeno 0,3 %
odstopanje navzgor. Traktometer je izredno
natan~en.

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

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

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

obra~anju v krogu na zunanjem prednjem
kolesu) je zna{al 8,9 m v levo in 8,9 m v de-
sno (merjeno po ISO standardu 789 – 3). Re-
zultat je odli~en.
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Hidravli~na cilindra prednjega hidra-
vli~nega dvigala sta pritrjena na pred-
njo premo.



Dvi`na sila hidravli~nega dvigala

Dvi`na sila zadnjega in prednjega hi-
dravli~nega dvigala je merjena na raz-
li~nih vi{inah od tal na spodnjih ro~i-
cah trito~kovnega priklju~nega drogov-
ja pri nazivnem {tevilu vrtljajev motor-
ja (2200 vrt./min). Iz grafa je razvidno,
da dvi`na sila zadnjega hidravli~nega
dvigala postopoma nara{~a, na najvi{ji
vi{ini dviga je enaka kot na za~etku;
pri prednjem hidravli~nem dvigalu po-
stopno nara{~a dvi`na sila skoraj na
celotnem obmo~ju dvigovanja; meritve
na obeh dvigalih so odli~ne.

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

merjeni najvi{ji hitrosti (40 km/h) 8,5 m. Pov-
pre~en pojemek je zna{al 7,2 m/s². Rezultat
je dober.

Bo~no zana{anje traktorja s priklju~kom
na nagibu

Na pre~nem nagibu, ki je zna{al od 30 do
42 odstotkov, pri vo`nji traktorja pre~no na
nagib na razdalji dol`ine 50 m smo merili
bo~ni odmik prednjih in zadnjih koles trak-
torja od fiksne linije. Uporabili smo razbre-
menjeno in obremenjeno prednjo premo.
Skupna masa traktorja in kosilnice je zna{ala
4300 kg. Pri vklopu razbremenitve spredaj je
lep{a vodljivost prednjih koles, zadnja kole-
sa nekoliko bolj odna{a, po{kodbe travne
ru{e so zelo majhne. Pri izklopu razbremeni-
tve so prva kolesa te`je vodljiva, nekoliko

manj{e je odna{anje traktorja zadaj, opazne
pa so tudi ve~je po{kodbe travne ru{e. Trak-
tor s prednjim priklju~kom se da odli~no vo-
diti pri delu na bo~nem nagibu do 42 odstot-
kov.

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 v kabini in izstop iz nje: 5
Pogled na priklju~ke: 5
Nastavljivost oken: 4
Sede`: 4

Sede` za sovoznika: 3
Du{enje hrupa v kabini: 4
Pogled na armaturno plo{~o: 4

Dosegljivost ro~ic za upravljanje 
in lahkotnost upravljanja
Prestavna ro~ica: 4
Ro~ica invertorja: 3
Vklop {tirikolesnega pogona: 5
Vklop/izklop priklju~ne gredi: 4
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: 4
Uravnavanje vi{ine priklopa za prikolico ali
vle~eni priklju~ek: 5

Nastavljanje vi{ine hidravli~nega dvigala: 3
Rokovanje s sornikom za priklop prikolice
ali priklju~ka: 4
Dostopnost priklju~ne gredi: 5

Izvodi za zunanje hidravli~ne porabnike na
priklju~kih: 4
Nastavljanje koloteka traktorja: 4
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: 4
Odprtina za dolivanje goriva: 5
Odprtina za dolivanje olja v menjalnik: 3
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Vklop Vklop Izklop Izklop
razbremenitve razbremenitve razbremenitve razbremenitve
prvo kolo v smeri drugo kolo v smeri prvo kolo v smeri drugo kolo v smeri

Nagib vo`nje, razdalja vo`nje, razdalja vo`nje, razdalja vo`nje, razdalja
(%) od linije* (cm) od linije* (cm) od linije* (cm) od linije* (cm)
38 37 55 38 40
42 41 58 47 56
35 40 59,5 41 56
41 41 59,5 42 52
30 39 51 42 52
* Oddaljenost sprednjega roba kosilnice od linije meritev na bo~nem nagibu

Zadnje hidravli~no dvigalo ima odli~no
zmogljivost dvi`ne sile, za zunanje hi-
dravli~ne porabnike je namenjenih 7 hi-
trih hidravli~nih priklopov.

Pogled v zelo lepo zasnovano notra-
njost kabine, sede` za sovoznika je
majhen.

Ro~ici in gumbi za upravljanje hidra-
vli~nega dvigala EH-izvedbe so odli~no
dostopni z dodatno oznako prednjega
hidravli~nega dvigala.

Zra~ni filter je zelo dobro dostopen za
~i{~enje.



Odprtina za dolivanje olja hidravlike: 4
Akumulator: 4
Zaboj za orodje: 4
Odpiranje pokrova motorja: 5

Kon~na ocena
Geotrac 84 Alpin je sodobne in v{e~ne

oblike. Proizvajalec skrbi, da traktor stal-
no izpopolnjuje, tako da se po tehni~nih
lastnostih in oblikovno specialna izved-
ba traktorja za travinje lahko primerja z
izdelki, ki jih ponujajo veliki proizvajal-
ci traktorjev v tem razredu mo~i.

Uporabniku je na voljo motor z vbriz-
gom goriva v izvedbi skupnega voda
(ang. Common Rail), menjalnik omogo-
~a veliko prestav, obe hidravli~ni dviga-
li sta elektronsko krmiljeni, kabina
omogo~a najve~jo varnost uporabnika
zaradi treh razli~nih za{~it: proti pre-
vra~anju, od padajo~ih objektov z zgor-
nje strani ter od vdiranja objektov s
sprednje strani kabine. Pri Geotracu 84
izstopata kakovost izdelave ter velika
okretnost. Kabina s panoramskimi ste-

kli omogo~a odli~no preglednost in je
tudi dobro zvo~no izolirana, notranjost
pa je premi{ljeno oblikovana in ergo-
nomsko prilagojena vozniku (vsi ele-
menti za krmiljenje so zdru`eni v skupi-
ne in diskretno osvetljeni). Posebnost
traktorja je prednje hidravli~no dvigalo,
kjer sta hidravli~na cilindra s spodnjima
ro~icama vpeta neposredno na prednjo
premo (pri drugih proizvajalcih na
ogrodje traktorja). Tako so Lindnerjevi
razvojniki pri Geotracu 84 Alpin dose-
gli, da je hidravli~no dvigalo vodeno s
prednjo premo, kar pomeni tudi izred-
no natan~no vodenje priklju~ka (izred-
nega pomena pri ~elnih priklju~kih, ki
jih je treba natan~no voditi, natan~no
vodenje traktorja pove~a tudi delovni
u~inek, zaradi natan~nega prekrivanja
prehodov se zmanj{a {tevilo potrebnih
prehodov traktorja s priklju~kom, poleg
tega se zmanj{a tudi poraba ~asa in go-
riva). Obe hidravli~ni dvigali imata
funkcijo za bla`enje nihanja priklju~kov
v transportu (posebej pomembno za
profesionalne uporabnike, ki presedijo
veliko delovnih ur v kabini traktorja,
imajo pa tudi {tevilne transporte pri-
klju~kov na ve~je razdalje). Primeren je
za delo na nagnjenih terenih, predvsem
za uporabnike, ki se ukvarjajo z delom
na travinju, zaradi kompaktne izvedbe
bo uporaben povsod, kjer smo na te-
snem s prostorom. Zaradi elektronsko
krmiljenega hidravli~nega dvigala pa bo
uporaben tudi za osnovno in dopolnil-
no obdelavo tal.

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

polnilnik, prostornina: 4400 cm³, mo~: 68 kW
(93 KM) pri 2200 vrt./min, najve~ji navor: 395
Nm pri 1400 vrt./min; koli~ina goriva v re-

zervoarju: 85 l; menjalnik in sklopka: sin-
hroniziran, 16 prestav za vo`njo naprej, 16 za
vzvratno vo`njo; najve~ja hitrost: 40 km/h;
sklopka: suha, dvojna, hidravli~ni vklop, sa-
monastavljiva; {t. pogonskih koles: 4; dife-
rencialna zapora: zadaj elektromagnetni vk-
lop, spredaj samodejna; zavore: plo{~ne, v
olju zadaj, hidrostati~no delovanje; samode-
jno zaviranje vseh koles pri zaviranju, lamel-
ne zavore na vseh kolesih; hidravli~no dvi-
galo: elektronsko upravljanje EH, kategorija
II., najvi{ja dvi`na sila: 3500 daN ≈ 3500 kg,
po navedbi proizvajalca, preto~na koli~ina hi-
dravli~ne ~rpalke: 50 l/min olja pri 175 barih,
sedem hitrih hidravli~nih priklopov; priklju~-
na gred: zadnja: 430, 540, 540E, 1000 vrt./
/min, prednja: 1000 vrt./min (mo`nost); pne-
vmatike: zadaj: 420/85 R 30, spredaj: 375/70
R 20; mere (dol`ina/{irina/vi{ina): 344
cm/210 cm/245 cm; masa: 3380 kg (skupna
dovoljena: 5300 kg), masa traktorja, prera-
~unana na mo~: 49,7 kg/kW (36,34 kg/KM);
cena: 49.000 EUR z DDV (osnovni model),
59.500 EUR (testni model); zastopstvo: Larix
GT, d. o. o., Belska cesta 38, 4205 Preddvor,
tel.: (04) 255 66 10, 041 624 863, faks: (04) 255
66 11, e-po{ta: larixgt@siol.net, spletna stran:
www.lindner.si

Besedilo: Viktor Jej~i~

Fotografije in grafi: Toma` Poje

Testni voznik: Anton Gjergek
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Hvalimo
✔ kompaktno izvedbo
✔ okretnost
✔ obliko
✔ zavore
✔ prostornost kabine
✔ preglednost iz kabine (panoramska

stekla)
✔ prednje hidravli~no dvigalo, vodeno 

s prednjo premo, omogo~a natan~no
vodenje ~elnih priklju~kov

✔ spodnje ro~ice na prednjem hidravli~-
nem dvigalu se lahko dalj{ajo ali
kraj{ajo ({tirje polo`aji)

✔ majhno porabo goriva
✔ prednje `aromete na kabini, 

namenjene za delo pono~i
✔ zadnji `arometi z LED-diodami 

zagotavljajo izredno dolgo `ivljenjsko
dobo

✔ pokrov motorja iz plastike, odporne
na po{kodbe

✔ kovinske dele kabine in blatnike, 
za{~itene proti koroziji

✔ izdelavo
✔ dvi`no silo prednjega hidravli~nega

dvigala
✔ veliko hitrih hidravli~nih priklopov
✔ dostopnost za periodi~no vzdr`evanje
✔ maso traktorja, prera~unano na mo~
✔ vklop sklopke na menjalni{ki ro~ici
✔ otro{ki sede`
✔ natan~en traktometer

Grajamo
✘ ro~ica invertorja nekoliko odmaknjena
✘ na hitre hidravli~ne priklope na

prednjem delu prihajajo ve~je koli~ine
ne~isto~

✘ ni nastavljivega volana
✘ vklop prednje priklju~ne gredi 

z ro~ico od zunaj pritrjene spredaj

Menjalni{ka in druge ro~ice so odli~no
dostopne.


