
De Lindner Lintrac 130 is de grotere versie van 
de Lintrac 110, die we in Trekkerweb nummer 4 
van 2019 voorgesteld hebben. Lindner heeft zich 
er niet van afgemaakt door de motor via de lap-

top 20 pk meer te geven, het heeft er een heel 
nieuwe trekker van gemaakt. Maar wel met be-
houd van de twee onderscheidende eigenschap-
pen: licht en wendbaar.

Het begint bij de motor. In plaats van de 3,4 li-
ter Perkins van de 110, beschikt de Lintrac 130 
over een 3,6 liter viercilinder van Perkins. Deze 
levert een maximaal vermogen van 136 pk. Het 

De Lindner Lintrac 130 was een van de trekkers die in 2019 op de 

Agritechnica werden voorgesteld. Het topmodel van Lindner is inmiddels 

in Nederland en wij bekeken een demotrekker bij Frans Dekker, Lindner-

dealer in Noord-Holland. 
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maximumkoppel van 530 Nm wordt bereikt bij 
1.400 motortoeren. De motor voldoet aan de 
Fase V-emissienorm. Het doet dat met een on-
derhoudsvrij partikelfilter (DPF), maar heeft voor 
de reiniging van de uitlaatgassen ook adblue no-
dig (SCR). De filters liggen netjes weggewerkt 
onder de motorkap, zodat langs de cabinestijl 
een mooie slanke uitlaat staat, die het zicht niet 
belemmert. Dit is nu voor het eerst de rechter 
cabinestijl. Voorheen stond de uitlaat links.
Achter de motor zit een traploze transmissie van 
ZF. Dit is de Terramatic TMT 11.2, een verzwaar-
de en verbeterde versie van de TMT 11, die in 
de Lintrac 110 zit. De nieuwe transmissie heeft 
een actieve stilstand. Bij de Lintrac 110 rolt de 
trekker meteen weg als je een rijrichting selec-
teert en blijft hij rollen als je het rijpedaal loslaat. 
Dat gebeurt bij de Lintrac 130 niet meer en dat 
is toch wel veiliger. De transmissie heeft twee 
groepen, die automatisch schakelen. De dub-
bele koppeling zorgt ervoor dat je daar niets van 
merkt. De trekker heeft als optie een maximum-
snelheid van 50 kilometer per uur.

De traploze transmissie heeft vier rijstrategieën. 
In Drive gebruik je de fabrieksinstellingen, in Eco 
rijd je zuinig en in Power gebruik je de kracht 
van de trekker. In Pro kun je eigenlijk alles zelf 
instellen: je kunt de maximale snelheid van het 
rijpedaal instellen in het werkbereik en daarbij 
aangeven of de transmissie automatisch van 
de eerste groep naar de tweede schakelt. Je 
kunt ook de agressiviteit van de omkeerschake-
ling instellen en van het accelereren. Verder de 
motordrukking, dat wil zeggen het percentage 
dat het motortoerental mag zakken voordat de 
transmissie de snelheid terugregelt. Dat is vooral 
belangrijk bij aftakaswerk. Je wisselt tussen de 
rijstrategieën door een grote knop op de arm-
leuning naar achteren te bewegen. Door aan de 
knop te draaien kun je ook waarden veranderen.

Links en rechts instappen
Als je de cabine binnenkomt, is het eerste dat 
opvalt de leren, helemaal doorgestikte bijrijders-
stoel. Ook de rechter armleuning is van dit ma-

teriaal en dat blijkt prettiger aan te voelen dan 
een kunststof armleuning. Je kunt overigens ook 
heel gemakkelijk aan de rechterkant instappen, 
want als je de armleuning opklapt, geeft die in-
stap voldoende ruimte. Er zijn nog twee zaken 
die opvallen: het touchscreen beeldscherm ach-
ter het stuur en de grote joystick.
Ook bij de Lintrac 110 zat de IBC-monitor van 
Bosch achter het stuur, maar dat was nog geen 
touchscreen. Dat is de IBC Monitor Pro nu wel, 
met bovendien de mogelijkheid om te swipen. 
Nu is de vraag of achter het stuur de beste 
plaats is voor een touchscreen, maar de terminal 
is ook te bedienen met een draaidrukknop op 
de rechter armleuning. Het touchscreen geeft 
wel een mooiere weergave en is ook iets groter. 
En veel instellingen doe je stilstaand; dan is de 
plek geen bezwaar. Je hebt ook wat meer instel-
mogelijkheden dan bij de oude terminal en heel 
veel informatie. Zo kun je van de maximaal vijf 
hydrauliekventielen tijd en hoeveelheid instellen. 
Je kunt ook transmissie-instellingen doen.
Het scherm heeft geen isobusfunctie. Inte-

Op een smalle Noord-Hollandse kopakker komt de wendbaarheid van de Lintrac bij uitstek tot zijn 
recht, met een draaicirkel van 8,5 meter.

De IBC Monitor Pro is een touchscreen met swipe-functies. De terminal is ook te bedienen met een 
draaidrukknop op de rechter armleuning.
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ressante gebruiksmogelijkheden biedt TracLink. 
Daar zijn verschillende modules van. Zo is er 
TracLink Pilot, voor gps-besturing. Verder is er 
met TracLink Portal een telemetriefunctie. Met 
TracLink Mobile kun je essentiële parameters 
van de trekker op je smartphone zien. Dan is er 
de mogelijkheid om een werktuig te herkennen, 
TracLink Smart. De trekker past daarop automa-
tisch de settingen aan die bij dit werktuig horen, 
zoals bijvoorbeeld voor hydrauliek en transmis-
sie. Het herkennen gebeurt via bluetooth met 
een module aan het werktuig. De koper van de 
Lindner krijgt er alvast vijf modules bij.
We noemden ook al even de nieuwe joystick 
op de rechter armleuning. Dit is een optie. Hij 
lijkt op een rijhendel, maar dat is het niet. Het is 
een kruishendel voor de hydrauliek en daarnaast 
knoppen voor het veranderen van de rijrichting, 
hydrauliekfuncties, hefinrichting op en neer, op-
roepen van opgeslagen motortoerentallen. In 
totaal heeft deze joystick vijftien functies. De 
ergonomie van de joystick is niet zo geweldig, 
je laat er niet gemakkelijk je hand op rusten. Bo-
vendien loop je dan bij een hobbel de kans dat 
je de kruishendel bedient. De knoppen hebben 
allemaal dezelfde vorm. De kleur is een indicatie 
van de functie, maar heel erg duidelijk is dit niet. 
Je zult er mee moeten leren werken. Zelf toewij-

zen van functies is er niet bij, maar de dealer kan 
dit eventueel wel doen via de laptop.

In de bollen
De trekker heeft vier aftakastoerentallen en dat 
is voor een trekker in dit vermogenssegment niet 
vanzelfsprekend. Je kunt in de cabine rechts van de 
stoel met één hendel kiezen voor 540 of 1.000 en 
met een tweede voor standaard of eco. In die laat-
ste stand gaan de toerentallen naar 750 en 1.400.
De Bosch Rexroth load sensing hydrauliek levert 
standaard 88 liter per minuut en optioneel 100 li-
ter per minuut. De hef tilt standaard 4,9 ton, met 
de verzwaarde hefcilinders kan de demotrekker 
5,5 ton aan. De fronthef heeft een hefvermogen 
van 2,5 ton. De bediening is via een standaard hy-
drauliekbediening of via een Bosch elektronische 
bediening. Deze laatste kan dan ook nog worden 
uitgebreid tot dubbelwerkend. Handig voor het 
werken met bijvoorbeeld een sneeuwschuif. En 
als je dan toch in het donker moet werken, dan 
helpen de vele ledlampen je aan een goed zicht. 
En aan goed gezien worden, met een lichtstreep 
aan de dakrand en zijlampjes aan de cabinestijlen.  
Het sterkste punt aan de trekker is zijn grote 
wendbaarheid, dankzij de vierwielbesturing. Met 
de Lintrac 110 kwamen we aan een draaicirkel van 

8 meter, gemeten over de buitenkant van de trek-
ker. De wielbasis van de Lintrac 130 is bijna 10 
centimeter groter en mede daardoor is de draai-
cirkel 0,5 meter groter.
Het tweede sterke punt van de trekker is het ge-
wicht. Standaard weegt de trekker 4,5 ton; met 
fronthef en -aftakas en een volle tank kwam de 
demotrekker uit op 5.400 kilo.
Deze beide punten, wendbaar en licht, maken de 
trekker bij uitstek geschikt voor het werken in de 
bloembollen en groenteteelt in Noord-Holland. 
De demotrekker stond dan ook bij Frans Dekker 
Advies Agromechanisatie in Heerhugowaard. Op 
smalle banden, 270/95R32 voor en 270/95R48 
achter en op 180 centyimeter spoorbreedte, 
voelde de trekker zich prima op zijn gemak in een 
Noord-Hollands tulpenveld. Maar ook voor akker-
bouwers, veehouders en overheden die een lichte 
en wendbare trekker zoeken, is de Lindner Lintrac 
130 het overwegen waard.

Tekst en beeld: Arend Jan Blomsma

De gepolsterde armleuning met de nieuwe joystick. Die heeft maar liefst 
vijftien functies, maar je moet er wel even mee leren werken.

Van de optielijst: de achterwielbesturing, de luchtgeveerde cabine, mecha-
nische vering is standaard, en de luchtremmen met luchtdroger.

De trekker is ruim voorzien van ledlampen, met onder meer dagrijverlichting en markeringslichten aan 
de zijkant. De mooiste is wel de boog in de dakrand.
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