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Všechno
začíná vizí
Když pan Hermann Lindner, zakladatel firmy, začal před 65 lety vyrábět traktory, jeho technické
inovace pomohly uchovat živobytí mnoha zemědělcům. I dnes žijeme podle odkazu jeho průkopnického ducha. V jediném stroji jsme sloučili
zkušenosti našich 40.000 zákazníků z hornatých
oblastí, zemědělství a komunálních služeb. Jako
první traktor s plynulou převodovkou a řízenou
zadní nápravou představuje Lintrac inovativní, silný a výkonný model. Pomáháme tak zákazníkům
udržet si produktivitu a cítit uspokojení z dobře
vykonané práce.

Zleva: Stefan Lindner, Rudolf Lindner, Mag. Hermann Lindner
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Lintrac na horách
a loukách
Místa, kde Lintrac ukazuje veškerou svou sílu.
Stabilita na příkrých svazích zaručena.
Lintrac kombinuje v jediném stroji přednosti traktoru, svahového vyžínače a
zemědělského nakladače. Skvělé manévrovací schopnosti díky čtyřem řízeným
kolům, výjimečný výkon ve svazích se sklonem až 60 % díky těžišti nižšímu než
850 mm, výborná nosnost čelního nakladače, maximální tažná síla pro tažení
přívěsů a práci na poli, úsporný silný motor a spolehlivé ovládání Ldrive. V
kombinaci s převodovkou TMT09 je produktivita práce zaručena.
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Převodovka s
plynule měnitelným
převodem ZF

Režim nožního plynu
pro adaptéry s čelní agregací
V tomto režimu známém z traktorů s
mechanickou převodovkou jsou otáčky
motoru řízené přímo pedálem akcelerátoru, pojezdová rychlost však zůstává
konstantní – vhodné např. pro zametání
silnic nebo práci se sněžnou radlicí.

Hydrostat s děleným výkonem
Tajemství efektivnosti plynulé převodovky TMT09 spočívá v převážně
mechanickém přenosu síly. Řazení pod
zatížením s vícenásobným dělením výkonu je propojen s úsporným hydrostatem 45 cm3.

Režim PTO pro práci na pastvinách
V režimu nožního plynu může rychlost otáčení vývodového hřídele přímo záviset na
otáčkách motoru, bez ohledu na pojezdovou rychlost. Takto lze přesně nastavit např.
pracovní oblast pro obracení sena – beze
změny otáček motoru nebo rychlosti jízdy.

Precizní jízda při nízkých rychlostech
Po stisknutí tlačítka plazivých rychlostí
mohou být nožní plyn a ovládání Ldrive
nastaveny na rychlost 15 km/h, což
umožňuje regulovat rychlost jízdy s naprostou přesností např. při manipulaci s
materiálem nebo při práci v sadech.

Lehká, dynamická a mimořádně výkonná:
plynulá převodovka TMT09 od ZF
Variopřevodovka TMT09 představuje první plynulou převodovku speciálně
vyvinutou pro použití s vývodovým hřídelem o výkonu 90 hp. Velký důraz byl
kladen na kompaktní odlehčené provedení. Přenos síly zajištěný převážně
mechanicky a pouze z menší části hydrostaticky činí převodovku mimořádně
výkonnou. Řízení je v nízkých otáčkách motoru plynulé od -20 do 43 km/hod.
Čtyřstupňový zadní vývodový hřídel z řízeným rozběhem lze libovolně nastavit na
430/540/750 a 100 ot/min.
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Pro těžkou práci i úsporné přejezdy
Plynulá převodovka TMT09 je navržena pro
přejezdy rychlostí mezi 20 a 43 km/h. Její
plná tažná síla se projevuje v pracovním rozmezí -/+ 20 km/h. Ve vyšším „transportním“
pásmu dochází ke snížení otáček motoru a
pohon vykazuje obzvláště nízkou spotřebu.
Lintrac mezi oběma pásmy přepíná naprosto
automaticky v závislosti na režimu řízení.

K1 K2

U velmi náročných činností vyžadujících
velkou trakční sílu může být přepnutí do
transportního pásma znemožněno.
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Kabina –
prostor a pohodlí

Zadní okno s dvěma vzpěrami
Zadní okno je pro optimální výhled
na zadní část otevíratelné v úhlu 90°.
V otevřené poloze zůstává díky dvěma
vzpěrám.
Otevíratelná okna, volný výhled
na čelní nakladač
Přední, zadní i boční okna jsou
otevíratelná. Okénko pro výhled na
čelní nakladač přispívá k naprostému
přehledu o prováděné práci od země
až po maximální výšku výložníku.

Tři přehledně uspořádané ovládací zóny
Ovládací prvky byly zredukovány na ty
nejpodstatnější. Jsou umístěny na přístrojové desce, loketní opěrce a na bočním
ovládacím panelu.

Kabina s pružinovým uložením představuje
pohodlné pracovní místo s ničím neomezeným
výhledem 360°

Komfort pro řidiče i spolujezdce
Kromě odpružení kabiny zajišťuje jízdní
komfort sedadlo řidiče s nízkofrekvenčním
vzduchovým odpružením a čalouněné
sedadlo spolujezdce.

Odkládací prostor a perfektní
klimatizace
Systém klimatizace chladí i boční odkládací přihrádku. Díky držákům šálků, vidlici
pro mobilní telefon a úložnému prostoru
na sedadle tu najdete místo jednoduše
pro všechno.

Panoramatická komfortní kabina nabízí ten nejlepší výhled do všech
stran. Předchází únavě při práci pomocí příjemného pracovního klimatu,
pohodlného pneumaticky odpruženého sedadla a logicky uspořádaných
ovládacích prvků. V nebezpečných situacích je obzvláště důležité rychle
nalézt přepínače a ovládací páky stejně jako reagovat správně. Pohodlné
ovládání I.B.C. umístěné na loketní opěrce obsluhu nenutí opouštět
optimální pracovní polohu.
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Lintrac v komunálních
službách
Jednoduchá obsluha, ovladatelnost a tažná síla
zkombinované do perfektního nosiče nářadí.
Zadní a přední hydraulika plus okruhy pracovní hydrauliky činí spolu s čerpadlem s
proměnným průtokem z Lintracu ideální nosič nářadí. Pohon s plynulým převodem a
zadní a přední vývodový hřídel představují perfektní výbavu pro zimní i letní údržbu:
aplikace posypu, zametání stejně jako úklid sněhu pomocí pevné nebo otočné sněžné
radlice jsou při využití řízené zadní nápravy snadné i na úzkých komunikacích. Čelní
nakladač a dobrá tažná síla se vypořádají i s obtížnými přepravami.
10

11
11

Ovládání Ldrive

Prostě nastupte a jeďte: S jednoduchým otočným
ovladačem je každý řidič profesionál.
Řídit Lintrac je jednoduché: Nastartujte motor, zvolte směr jízdy, sešlápněte plyn
a jeďte. Ldrive otočný ovladač na loketní opěrce lze použít pro zefektivnění každé
práce. Je-li aktivován Lrive můžete otáčením ovladače nastavit rychlost jízdy
dynamickým a nekonečně variabilním způsobem. K dispozici jsou tlačítka rychlého
výběru pro pohon všech kol, uzávěrku diferenciálu, uložení rychlosti do paměti
tempomatu, plazivé rychlosti, režim ručního i nožního akcelerátoru a různé režimy
řízení.
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Přehled díky Lindner I.B.C. monitoru
Základní obrazovka na I.B.C. monitoru zobrazuje veškeré důležité informace o vozidle.
Obsluha si může vybrat z mnoha různých
obrazovek: hydraulika, pokyny, nastavení
vozidla, servisní intervaly, kamera nebo provozní údaje. Přepnutí na obrazovku kamery
při jízdě vzad probíhá automaticky.

Veškeré jízdní funkce v pohodlném
dosahu
Nejdůležitější jízdní funkce jsou seskupeny
na ovládacím panelu Ldrive: funkční tlačítka
pro plazivé rychlosti, regulaci rychlosti jízdy
a režim nastavování otáček motoru pomocí
pedálu akcelerátoru jsou umístěna vepředu.
Tlačítka za nimi spouští náhon všech kol a
uzávěrku diferenciálu.
Po aktivaci Ldrive stlačením otočného ovladače lze jeho jednoduchým otáčením plynule zvyšovat nebo snižovat rychlost jízdy.

Ovládání na dálku pro jemné seřízení
Pomocí otočného ovladače a potvrzovacího
tlačítka na monitoru nebo loketní opěrce je
možné provádět jemná nastavení podvozku
nebo hydraulického systému.

Vždy ten správný režim řízení
Lindtrac vždy startuje v normálním režimu
„řízení“ s obecně nastavenými hodnotami
pro akceleraci a pokles výkonu motoru. Při
zatlačení ovladače směrem vpřed nebo vzad
dojde k přepnutí do následujícího režimu
řízení.
Eco je nejúspornějším režimem řízení. Režim
Power je přizpůsoben pro obzvlášť obtížné
podmínky. V režimu Pro mohou být veškeré
hodnoty nastaveny individuálně tak, aby
vyhovovaly konkrétním pracovním požadavkům řidiče.
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Motor Perkins

Bezúdržbový ﬁltr pevných částic
Filtr je automaticky vždy po dobu několika sekund v pravidelných intervalech
regenerován. To však nebrání obsluze
pokračovat v práci bez ztráty výkonu.
Filtr dokáže fungovat bez jakékoli údržby
3000 hodin.

Dobře přístupný pro údržbu
Po uvolnění západky otevírají plynové
vzpěry jednodílnou kapotu bez nutnosti
ji ručně zvedat. Velkorysý prostor mezi
chladiči umožňuje jejich snadné čištění.

Turbomotor Perkins 3.4 l má výkon 75 kW/102 hp. Vyvíjí enormní krouticí
moment 420 Nm při 1400 ot/min s velmi příkrým nárůstem krouticího
momentu vyšším než 40%. Tyto vlastnosti zajišťují bezproblémový rozjezd
ve svazích i při tažení. V kombinaci s převodovkou TMT09 může motor
běžet v malých otáčkách s velmi nízkou spotřebou. Požadavků emisní
normy 3B je dosaženo pomocí filtru pevných částic.

Špičkový výkon optimalizovaný
vzhledem ke spotřebě pohonných hmot
Vstřikovanou směs je možné ovládat s
naprostou přesností pečlivým sledováním
nasávaného vzduchu a teplot v motoru.
Tato vysoce výkonná jednotka vás zaujme
kombinací optimálního výkonu a nízké
spotřeby.
Dvouventilová technologie s bezúdržbovými
hydraulickými zdvihátky a odvzdušněním
uzavřené klikové skříně zaručují extrémně
jednoduchou údržbu motoru.

Užitný výkon (kW)

102 hp s krouticím momentem 740 Nm,
neuvěřitelně úsporný, s DPF

Užitný krouticí moment (Nm)

Inteligentní chlazení motoru
Chlazení motoru zajišťované visko
ventilátorem probíhá dle potřeby.
Motor tak rychleji dosahuje své pro
spotřebu pohonných hmot optimální
provozní teploty.

Počet otáček (1/min)
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Lintrac v rostlinné
výrobě

Sektor, v němž Lintrac boduje se svou výkonnou
hydraulikou a dobře ovladatelným a nekonečně
variabilním řízením
S minimální vnější šířkou 160 cm je Lintrac velmi vhodný pro práci v sadech a
vinohradech. Díky rozchodu 1,5 m a řízené zadní nápravě vykazuje neuvěřitelné
manévrovací schopnosti. S jednoduchým ovládáním Ldrive se řízení stává
bezděčným a uživatel se tak může plně soustředit na práci s příslušenstvím.
Výkonná pracovní hydraulika a čerpadlo s proměnným průtokem pracují s nejvyšší
mírou efektivnosti.
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Řízení všech kol
Neuvěřitelně pohyblivý
Lintrac je extrémně pohyblivý i
bez řízené zadní nápravy. Se svým
kompaktním rozvorem a natáčením
předních kol až o 52° jeho obrysový
průměr otáčení činí pouze 9,5 m.
S řízením všech kol je tento průměr
dokonce menší než 7 m. Zadní kola
mohou být řízena až o 20° a k dispozici je i krabí chod.*

ø7m

ø
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m

*Měřeno se zadními pneumatikami 480/70R28 a předními pneumatikami 420/65-R20

První traktor s řízenou zadní nápravou nabízí dosud
nepoznané manévrovací schopnosti.
Lintrac je prvním standardním traktorem s řízenou zadní nápravou. V linii neustálého
vývoje se může Lindner opřít o několik předchozích desetiletí zkušeností se
systémy řízení všech kol u Unitrac Trasporteru prověřenými používáním v hornatých
oblastech a v komunálních službách. V systému jsou použity extrémně stabilní
hlavy řízení vyrobené ze speciální slitiny. Na přání lze traktor vybavit koly zadní
nápravy natáčecími o 20°, díky nimž se Lintrac může pochlubit dosud nevídanou
manévrovatelností.
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Svažité louky, úzké uličky a sady
Otáčení na svazích, manipulace
pomocí čelního nakladače v uzavřených prostorech, přejíždění mezi
řadami v ovocných sadech, práce
v uličkách nebo na cyklistických
stezkách – řízená zadní náprava
zajištuje stabilitu řízení, předchází
poškození terénu a jednoduše činí
práci příjemnější.

PRŮMĚR OTÁČENÍ

7m
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Proporcionální kolébkové přepínače
s vícenásobnými funkcemi
Dva další dvojčinné rozvaděče EHS jsou
ovládány pomocí kolébkových přepínačů. Jejich přepnutím do koncové polohy
může být aktivována funkce hydromotoru
a plovoucí poloha.

Inteligentní hydraulika
Ergonomický joystick
Joystick na loketní opěrce je
speciálně přizpůsoben pro práci s
žací lištou, sněžnou radlicí a čelním
nakladačem. Pomocí joysticku lze
ovládat dva rozvaděče EHS, aktivovat plovoucí polohu a měnit směr
jízdy, aniž by bylo nutné sundat ruku
z ovladačů.

wird bearbeitet

Vysocevýkonná hydraulika BOSH s kapacitou
88 l/min a čerpadlem s proměnným průtokem.
Lintrac pracuje s axiálním pístovým čerpadlem regulujícím průtok na
základě aktuálních požadavků mezi 4 a 88 l/min. Dodává vždy přesný
požadovaný objem oleje. Stroj je možné osadit až 5 ovládacími rozvaděči
EHS, které pracují na proporcionálním principu a jsou obzvlášť citlivé.
Jako všechna vozidla Lindner má i Lintrac samostatný okruh pro
hydrauliku, řízení a pohon.
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Bezodkapové rychlospojky a dálkové
ovládání
Snadno přístupné hydraulické rychlospojky
v zadní části jsou vybaveny nádobkami na
odkapávající olej. Na přání mohou být až dva
rozvaděče ovládány tlačítky na blatníku –
např. jemné nastavení třetího bodu.
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2.000 kg

Připojení pracovních
strojů & světla

3.500 kp*

2.500 kp

nebržděný přívěs o hmotnosti 6.000 kg
bržděný přívěs o hmotnosti 34.000 kg
*2.800 kp s řízenou zadní nápravou

Stacionární vývodový hřídel
Na přání je možné zadní tříbodový závěs vybavit přídavnou hřídelí závislou na pojezdu, s reversibilním směrem otáčení.
Vhodný čelní nakladač
Se strojem je možné dodat také čelní nakladač POM-L 70, který je perfektně přizpůsoben pro použití na Lintracu a je vybaven paralelogramem, rychlopropojením hydrauliky, třetí hydraulickou funkcí a odpružením.
Ke stroji lze připojit mnoho dalších čelních nakladačů jiných výrobců.
Nosnost 2.000 kg
S provozní hmotností 3.750 kg* a maximální povolenou celkovou hmotností 5.800 kg
vozidla nabízejí užitečnou hmotnost 2 t.
* v základní konfiguraci

Inteligentní světla
Lintrac je vybaven LED zadními a denními
světly. Provoz LED světel je velmi ekonomický a jejich životnost s více než 20000
hodinami je v podstatě stejná jako životnost
traktoru.
Navíc je Lintrac vybaven neobyčejně jasnými
bi-halogenovými světlomety dálkových
a tlumených světel. Zapínají a vypínají se
automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách. Funkce „návrat domů“
ponechává světla rozsvícená ještě několik
sekund po vypnutí motoru.

Zadní tříbodový závěs, čtyřstupňový vývodový hřídel,
přední hydraulika s EFH a přední PTO
Lintrac je k dispozici s přední hydraulikou uchycenou k rámu nebo k nápravě. Díky
elektronické regulaci čelního tříbodového závěsu je možné dosáhnout rovnoměrného
sečení i na nerovném terénu při rychlostech až 17 km/h. Zesílený rám umožňuje
použití čelního nakladače nebo desky pro bočně uchycené příslušenství. Zadní
tříbodový závěs se zdvihací silou až 3500 kp je dostupný s elektronickou regulací
EHR a odpružením. Zadní vývodový hřídel a tříbodový závěs jsou ovládány tlačítky
na blatníku.
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Přestavení pro použití v zimě za pár
minut
Na zesílený, k rámu ukotvený přední hydraulický systém je možné místo zvedacích ramen připojit v krátkém čase desku
pro upnutí zimního příslušenství.

Na přání může být vozidlo vybaveno velmi
jasnými H7 halogenovými, xenonovými
nebo LED pracovními světly. Při použití
v komunálních službách jsou využívány
mimořádně dobře viditelné LED světelné
majáky a světelné lišty.
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Panoramatická komfortní kabina s dvouúrovňovou podlahou, bezpečnostním rámem s atestem ROPS a FOPS, okna se
zeleným tónováním, okénko pro výhled na čelní nakladač, výklopné přední okno, boční okna a zadní okno, centrální informační
panel s IBC monitorem, sedadlo spolujezdce, zámky dveří, vnitřní obložení, komfortní sedačka Grammer (pneumaticky
odpružená), příprava na rádio, vnitřní osvětlení s dveřní automatikou, vytápění a větrání s dvoustupňovými vysokovýkonnými
ventilátory, vícepólová přístrojová zásuvka, zámek palivové nádrže, imobilizér, 3pólová zásuvka s trvalým proudem, stěrač s
cyklovačem, samočinné vypnutí ukazatele směru, 12V zásuvka pro připojení mobilního telefonu, zadní odkládací přihrádka,
nastavitelné výdechy topení, sluneční clona, jednodílná kapota s komfortním otevíráním; volitelně: odpružení kabiny (+ 2 cm na
výšku)

MOTOR

4 válcový turbo motor PERKINS 854E-E34TA o výkonu 102 hp (75kS), se vstřikováním common rail a filtrem pevných částic,
zdvihový objem 3.400cm3, krouticí moment 420 Nm při 1.400 ot/min, level 3B, vodou chlazený, suchý vzduchový filtr s
vizuálním indikátorem údržby, 12V elektrický systém, alternátor klimatizace, hydrostatické řízení, objem nádrže: 80 l

POHON A RÁM

Převodovka TMT09-ZF s plynulým řazením, Lindner Ldrive, 40 km/h, tlakové oběhové mazání, pohon všech kol spínaný pod
zátěží, vysoce výkonná přední náprava s integrovaným řízením kol (52°), zadní uzávěrka diferenciálu, zadní PTO spínaný pod
zátěží 430 / 540 / 750 / 1000 ot/min s řízeným rozběhem, řízená zadní náprava Lindner (natočení kol až do 20°)

BRZDY

Brzda převodovky, hydraulicky ovládaná mokrá vícekotoučová zadní brzda s automatickým zapínáním pohonu všech kol při
brzdění (Opti-stop), brzda řízení

HYDRAULIKA

Systém BOSH-Rextroth s čerpadlem s proměnným průtokem 4- 88 l/min, oddělený okruh, 2x dvojčinný proporcionální okruh
EHS s plovoucí polohou, prioritním ovládáním a nastavitelným průtokem (systém Load Sensing). Multifunkční joystick na
loketní opěrce Ldrive; zvedací kapacita 3.500 kp (2.800 s řízenou zadní nápravou); volitelně: automatické nastavení zadního
tříbodového závěsu a odpružení

SVĚTLA

2 x H7 bi-halogenové světlomety (spodní dálková a spodní potkávací), 4 x H7 eliptické přední světlomety (horní dálková a horní
potkávací), 2 x H3 zadní pracovní světla, 2x LED zadní a brzdová světla s integrovaným zadním blinkrem, 2x směrové ukazatele
s integrovaným obrysovým světlem, 2 x LED denní světla; automatická světla s detekcí denního svitu, funkce „návrat domů“

SÉRIOVÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

držák čelního závaží, spodní rychloupínací háky, třetí bod s rychloupínáním, přídavné zdvihové válce, stěrače s cyklovačem,
digitální display, ochrana ventilků kol, stavitelné tažné zařízení, zadní posuvné okénko, ventilátor s kabinovým filtrem vzadu na
střeše kabiny, obložení b-sloupku a komfortní interiér, zobrazení spotřeby paliva, elektronický ruční plyn se 2 programovatelnmi tlačítky, odpojovač baterie

STANDARDNÍ PNEUMATIKY

Přední 375/70 R20 a zadní 420/85 R30

ROZMĚRY

Zadní
pneumatiky:
420/85 – R28
540/65 – R28
420/85 – R30
480/70 – R30
540/65 – R30

Přední
pneumatiky:
375/70 – R20
420/65 – R20
375/70 – R20
420/65 – R20
420/65 – R20

Max. délka
(A):
3442 mm
3433 mm
3464 mm
3457 mm
3469 mm

Max. šířka
(B):
2015 mm
2083 mm
2024 mm
2071 mm
2102 mm

Max. šířka s řízenou
zadní nápravou:
2115 mm
2183 mm

Výška
(C):
2385 mm
2375 mm
2410 mm
2399 mm
2410 mm

Rozchod (D): 2264 mm
Dílčí výška (E): 1702 mm
HMOTNOSTI

Provozní hmotnost
Max. povolená celková hmotnost:
Max. hmotnost na zadní nápravě:
Max. hmotnost na přední nápravě:

E

3.750 kg
6.400 kg
3.000 kg
3.800 kg

C

D
A

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333
www.lindner-traktoren.at

TRAKTOREN INNOVATIONSZENTRUM TIROL
Weinberg 25, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-120, Fax-DW 133
innovation@lindner-traktoren.at
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KOMFORTNÍ KABINA

Fotografie jsou pouze ilustrační. Stroje na nich zobrazené mohou v rámci dalšího vývoje projít technickými změnami. Chyby sazby nebo tisku vyhrazeny.

Technické údaje

