Eerste indruk

Lindner Unitrac 102, milieuvrie
endelijk werkpaard

Lindner gaat met een nieuwe lijn
Unitrac transporters aan de weg
timmeren. Niet alleen de nieuwe
vormgeving van de cabine en een
geoptimaliseerde plaatsing van de
bedieningsorganen, maar vooral
de zorg voor het milieu staat in het
ontwerp van de nieuwe Unitrac
serie 2 centraal.
Tekst: Jannes Hoenderken - Foto’s: Leverancier, Jannes
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ind oktober introduceerde Lindner in
Alpbach (Tirol, Oostenrijk) met de
Unitrac 102 het topmodel uit de
tweede generatie multifunctionele transporters. Van de eerste generatie, ongeveer tien
jaar geleden geïntroduceerd, zijn ruim 1.000
stuks geproduceerd. Vooralsnog blijft de
‘oude’ serie in productie, omdat de Unitrac
102 pas in het voorjaar 2006 van de band rolt
en de lichtere typen nog even op zich laten
wachten. In ons land is het marktaandeel van
de Lindner Unitrac bescheiden. Dat in tegenstelling met bijvoorbeeld Duitsland. Daar hebben diverse Unimog dealers hun programma
uitgebreid met de Unitrac om ook het ‘lichte’
marktsegment te kunnen bewerken.

E

• Schone motor
Een gloednieuwe cabine met mooie ronde
lijnen. Dat is wat je direct opvalt, als je de
Unitrac 102 voor het eerst ziet. Zoiets hoort
ook bij zo’n nieuwe serie. De hoofdreden voor
de nieuwe vormgeving is echter puur technisch. De transporter wordt vaak voor allerlei
werk ingezet in woongebieden, van transportwerk tot aandrijven van een versnipperaar.
Om de emissie van schadelijke stoffen in de
uitlaatgassen te minimaliseren, heeft Lindner
bij de Unitrac 102 gekozen voor een viercilinder Perkins motor van 74,5 kW (102 pk) met
commonrail-inspuitsysteem. Deze motor is
echter breder dan die in de eerste generatie
en paste niet meer onder de bestaande cabine.
Lindner heeft daarom van de nood een deugd
gemaakt en een compleet nieuwe cabine
gemaakt.
Om de uitstoot nog verder te verminderen
plaatst Lindner in het uitlaatsysteem een
actief partikelfilter dat de kleinste roetdeel40]
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versnellingen voor- en achteruit. De maximum rijsnelheid is naar keuze 40 of 50 km/h.
Wie de transporter ook wil gebruiken voor
kruipsnelheid kan de transmissie uitbreiden
tot 20 versnellingen. De rijsnelheid in de eerste versnelling is dan 400 m/h. De maximum
snelheid in de hoogste versnelling verandert
daarbij niet.

tjes opvangt. Als het filter vol raakt, worden
de opgevangen deeltjes verbrand en is het
filter opnieuw voor zijn taak berekend. In het
filter zit een elektrische verwarmingselement
om de temperaturen van de uitlaatgassen,
bij lichte belasting, te verhogen en toch een
reinigingseffect van 99,9 procent te krijgen.

Lindner Unitrac 102

Motor Kubota 15,8 kW
mon rail
Motor (kW) Perkins com
74,5 kW (102 pk)
16 (optie 20/20)
Aantal versnellingen 16/
50)
Rijsnelheid 40 km/h (optie
)
310
Wielbasis 260 cm (optie

• Aansluitingen
•

Breedte 197 cm
90 kg
Gewicht basisvoertuig 2.9
kg
Gewicht met kipbak 3.590
Laadvermogen 3.910 kg
0 kg
Toelaatbaar gewicht 7.50
l/min
Max. pompcapaciteit 78
euro excl. BTW
Prijs basisvoertuig 77.000
30 euro
Prijs driezijdige kipper 5.3

Binnen handbereik
Vooral in de cabine merk je de veranderingen.
Alle knoppen en bedieningshendels zijn nu
zo geplaatst dat ze bedienbaar zijn zonder dat
je je moet uitstrekken. Door deze optimalisatie
en de bredere console boven de motor is de
ruimte voor de bijrijderstoel iets smaller
geworden. Alle bedieningscommando’s worden elektrisch overgebracht naar het aan te
sturen onderdeel. Dat gaf de ontwerpers de
mogelijkheid om de cabine kantelbaar te

In de cabine is de chauffeur omgeven
door het bedieningsconsole, alle
knoppen zitten binnen handbereik.
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De Unitrac 102 heeft voor zowel voor als
achter een hydraulische circuit. Aan de
zijkant zitten de aansluitingen voor
achter. Beide circuits kun je ook koppelen met Power Link. Via een drukventiel
wordt dan de belasting van de hydrauliek in het werktuig aangepast.

maken, tot 50 graden. Dat kantelen doe je
met een handbediende hydraulische cilinder
om ook bij een niet startende motor de toegang te garanderen. Lindner kiest bij dit type
voor zijwaarts kantelen om niet gehinderd te
worden door delen van aanbouwwerktuigen
aan de frontplaat. Aan de buitenzijde valt
naast de ronde vormen ook de extra set verlichting op in de bovenste rand van de cabine.
En dat is geen overdaad als bijvoorbeeld een
sneeuwschuiver de standaardverlichting
afdekt.

De Unitrac heeft standaard zowel voor als
achter een aftakas. Voor de hydraulische componenten beschikt de Unitrac 102 over twee
hydraulische circuits. Het circuit naar de
voorzijde heeft twee dubbelwerkende ventielen, waarvan één met een zweefstand. De
pomp in dit circuit levert bij nominaal motortoerental 33 l/min bij 180 bar. Het circuit naar
de achterzijde heeft een dubbelwerkend en
een enkelwerkend ventiel. De pomp in dit
circuit levert maximaal 45 l/min. Als er meer
olie nodig is, dan kunnen beide pompen
worden gekoppeld. De totale pompcapaciteit
wordt dan 78 l/min. In dat circuit zit een
drukventiel die de druk in het circuit aanpast
aan de belasting van de hydrauliek in het aangekoppelde werktuig. Bij een lage belasting
blijft de druk laag en wordt de olie niet heet.
Vraagt het aangekoppelde werktuig veel
hydraulisch vermogen, dan zorgt een lastafhankelijke signaal voor een hogere druk in
het circuit. Met dit Power Link systeem heeft
Lindner een koppeling gemaakt tussen pompen met een vaste opbrengst (open center)
en een op belasting gestuurde druk (load
sensing). •

• Permanent contact
Wielen en chassis van de Unitrac 102 hebben
veel vrijheden. Naast het pendelpunt achter
de transmissie zijn alle vier wielen hydropneumatisch opgehangen, vergelijkbaar met
de Franse Citroën auto’s. In het veld volgt de
cabine de bewegingen van de vooras. Op onegaal terrein moet je daar even aan wennen.
De onafhankelijke wielophanging geeft vooral
tijdens transportwerk een comfortabel gevoel,
omdat alle banden (285/70R19.5) goed contact
blijven houden met de bodem.
De Unitrac 102 heeft permanent vierwielaandrijving en vierwielbesturing. Voor maximale
trekkracht zitten in de aandrijflijn standaard
twee differentieelgrendels, één in de transmissie om de aandrijving van vooras en
achteras te fixeren en één in de achteras. Op
verzoek is ook nog een grendel te krijgen in
de vooras. Met vierwielbesturing is de draaistraal slechts 3,50 meter. De bodemvrijheid
is 36 cm. Standaard heeft de transmissie 16
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Naast de mogelijk om zowel aan de
voor- als de achterzijde werktuigen aan
te koppelen en hydraulisch of mechanisch aan te drijven, kan het basisvoertuig ook worden voorzien van
een driezijdige kippende laadbak.

