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Seria naczep podkontenerowych CONTAINER MASTER to wynik  
wielu lat doświadczeń oraz obserwacji potrzeb dynamicznego rynku  
transportu kontenerowego. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii  
produkcji gwarantujemy wytrzymałość oraz niezawodność naszych pojazdów 
podczas wykonywanych prac.

ELASTYCZNY  
PARTNER  
ZAWSZE  
DO DYSPOZYCJI
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Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep,  
przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu  
największych producentów w branży na świecie.

Misją Grupy Wielton jest tworzenie i dostarczanie 
najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. 
Nasze działania opieramy zawsze na solidnych  
wartościach, do których należą:  
ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo. 
Naszymi klientami są głównie firmy transportowe,  
budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne oraz  
rolnicze, które poszukują optymalnych rozwiązań 
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

Witamy w świecie  
WIELTON

SPIS TREŚCI



+ certyfikowana najwyższa jakość
+ zoptymalizowana konstrukcja ramy  
 i niska masa własna umożliwiająca 
 załadunek najcięższych kontenerów
+ gwarancja bezpieczeństwa, 
 ergonomii i funkcjonalności podczas  
 transportu oraz załadunku
+ możliwości konfiguracyjne dostosowane  
 do indywidualnych potrzeb klientów
+ nowoczesny design

Mocne  
argumenty
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Możliwość zastosowania  
zderzaka aluminiowego  
lub stalowego.

Rama naczepy dostosowana 
jest do wszystkich rodzajów  
kontenerów. 



Aktywnie działamy, aby Państwa firma mogła zyskać przewagę nad konkurencją,  
poprzez dobrze zorganizowaną i wyposażoną flotę transportową.

Zapraszamy  
do bezpośredniego 
kontaktu z naszym  

Działem Handlowym.  
Jesteśmy zawsze  

do Państwa dyspozycji.

Pakiet korzyści inwestora 
Zawsze do przodu

Naczepy podkontenerowe Wielton  
to produkty solidne, trwałe i innowacyjne,  
a przy tym wyjątkowo proste w obsłudze. 
Technologiczne innowacje umożliwiają  
wygodny transport i załadunek kontenerów  
o różnych gabarytach. 
Naczepy z linii CONTAINER MASTER  
wykonane są ze stali S700 o podwyższonej 
jakości, gwarantującej wysoką wytrzymałość 
konstrukcji naczepy przy jej niskiej masie 
własnej.

Korzyści dla klientów: 
+  wieloletnia gwarancja na komponenty  
 czołowych producentów,
+  możliwość dostosowania naczepy  
 do indywidualnych potrzeb, 
+  możliwość wyboru konfiguracji,
+  optymalizacja kosztów, dzięki 
 maksymalnemu wykorzystaniu  
 powierzchni załadunkowej.

+  możliwość dedykowanej konfiguracji 
+  gwarantowana najwyższa jakość  
+  atrakcyjne formy finansowania
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STAWIAMY 
NA WYGODĘ   
GWARANTUJEMY  
BEZPIECZEŃSTWO

Naczepy z rodziny CONTAINER MASTER znajdują szerokie zastosowanie w portach na całym świecie.  
Dostosowane są one do przewozu wszystkich rodzajów kontenerów i spełniają najbardziej  
restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa.  
Dzięki uniwersalnej konstrukcji, umożliwiają  wygodny i bezpieczny transport kontenerów  
pośrodku niskiej części podłogi oraz załadunek i rozładunek równo z tyłem pojazdu.  
Regulacja rozstawu osi umożliwia optymalizację rozkładu obciążenia podczas transportu. 



Rodzina naczep CONTAINER MASTER składa się z 4 modeli.  
Każdy model występuje w trzech konfiguracjach ramy. 

NOWOŚĆ  

Połączenie rozwiązań technologicznych w modelu NS 3 P 40 45 R SL.

CONTAINER MASTER  
ILE ZADAŃ,  
TYLE ROZWIĄZAŃ 

PARAMETRY:
+  rama wykonana ze stali S700 o podwyższonej wytrzymałości, 
+  niska masa własna, 
+  gwarancja wysokiej wytrzymałości potwierdzona badaniami, 
+  mniejsze zużycie paliwa, 
+  możliwość przewozu najcięższych kontenerów, 
+  nowoczesny design i estetyczny wygląd.
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Tył rozsuwany jest z wykorzystaniem  
płyt teflonowych i rolek. Możliwość wyboru  
sterowania mechanicznego lub opcjonalnie 
sterowania pneumatycznego, zwiększającego 
szybkość operacji. 

Rozsuwany tył.

 
Ochrona zderzaka oraz świateł  
dostosowana do ramp rozładunkowych.

Nowe odboje stalowe.

Tylny podest dla kontenera  
20’ załadowanego na środku.  
Możliwość rozładunku  
wózkiem widłowym.  
Stały przód z belką przednią 
przystosowaną do 2 sposobów 
zapięcia.

Wysuwany zderzak.

Elastyczne rozwiązania  
technologiczne

Do transportu większości 
typów kontenerów. 
 
 
 

Konfiguracja 01

Do transportu większości 
typów kontenerów  
z wyjątkiem kontenerów  
30’. 
 

Konfiguracja 02

 
Do transportu większości 
typów kontenerów  
z wyjątkiem kontenerów  
30’ oraz kontenera 20’ 
w położeniu środkowym. 

Konfiguracja 03



CONTAINER MASTER   /   09

NACZEPA PODKONTENEROWA 
NS 3 P 45 R1 SL

Optymalne położenie 
elementów sterowania 

pojazdem.  
Prosta obsługa i ochrona 
elementów sterujących.

Pneumatyczny system 
rozsuwania tyłu  

naczepy - jako opcja.

+ masa własna od 4690 kg
+ ponad 33,3 t ładowności
+ rozsuwany tył
+ przednia belka sztywna, dwa rodzaje zapięcia kontenerów 45’HC, 40’HC oraz 40’ISO i 20’
+ możliwość przewożenia kontenerów 45’ w każdej wersji z wysuniętym tyłem,  
 jako uniwersalne rozwiązanie transportowe

20’ 2 x 20’ 40’ ISO30’ 40’ HC 45’

Rodzaje mocowań  
01
Sposób zapięcia  
kontenera 40’ ISO, 2x20’ 
na belce przedniej. 

Rodzaje mocowań  
02  
Sposób zapięcia  
kontenera 40’ HC, 45’HC 
na belce przedniej.
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Rozsuwany mechanicznie lub  
pneumatycznie panel tylni, dostosowany  
do przewozu wszystkich rodzajów  
kontenerów. Zabezpieczony  
antykorozyjnie ocynkiem ogniowym.

Regulowany panel tylni.

Mocowanie pierwszego  
kontenera 20’ na belce przedniej 
- umożliwiające rozładunek 
bezpośrednio od frontu pojazdu. 

Wygodne mocowanie.

Konstrukcja 
o wielu zaletach

Tył naczepy wyposażony  
w odboje stalowe, zderzak stalowy  
lub aluminiowy, uniwersalne  
dwupoziomowe zamki kontenera.

Zabezpieczenie tyłu naczepy.

Do transportu większości 
typów kontenerów. 
 
 
 

Konfiguracja 01

Do transportu większości 
typów kontenerów  
z wyjątkiem kontenerów  
30’. 
 

Konfiguracja 02

 
Do transportu większości 
typów kontenerów  
z wyjątkiem kontenerów  
30’ oraz kontenera 20’ 
w położeniu środkowym. 

Konfiguracja 03
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NACZEPA PODKONTENEROWA 
NS 3 P 45 R2 SL

Uniwersalny i łatwy 
załadunek, dzięki zamkom 
przednim dostosowanym 
do kontenerów 20’ 40’ 45’. 

Rozsuwany przód  
z wykorzystaniem ślizgów 
poliamidowych.

4 konfiguracje tyłu wysuwanego.

Ustawienia pozycji. Pozycja 01 Pozycja 02 Pozycja 03 Pozycja 04

+ masa własna od 4810 kg
+ ponad 33,3 t ładowności
+ rozsuwany tył i przód
+ przedni rozsuw dla kontenera   
 z długim tunelem i z obsługą manualną   
 na płytach poliamidowych
+ transport kontenerów 45’ bez dodatkowych  
 zezwoleń przy dozwolonej długości zestawu

20’ 2 x 20’ 40’ ISO30’ 40’ HC 45’

Zamki przednie dla kontenerów 45’ 40’ 20’ 
 
Mocowanie 01
Do zapięcia z przodu  
kontenera 45’ ISO.

  
Mocowanie 02 
Do zapięcia z przodu 
kontenera 45’ EURO.

 
Mocowanie 03
Do zapięcia z dołu  
kontenerów 20’, 40’ i 45’.
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Aluminiowe lub stalowe nogi podporowe.

Solidna podstawa.

Uniwersalne rozwiązanie  
oraz szybki załadunek.

Zamki lift lock.

Aluminiowe wyposażenie opcjonalne:  
felgi, nogi podporowe, zbiorniki powietrza, 
zderzak, redukują wagę naczepy.

Redukcja masy.

Precyzja  
w każdym detalu Do transportu kontenerów 

40’ISO, 40’HC, 2x20’. 

Konfiguracja 01

Do transportu kontenerów 
40’ISO, 40’HC. 

Konfiguracja 02

 
Do transportu kontenerów 
40’HC. 

Konfiguracja 03
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Sposób zapięcia  
kontenera 40’HC.

NACZEPA PODKONTENEROWA 
NS 3 P 40 SL

Sposób zapięcia  
kontenera 40’ISO, 2x20’.

+ masa własna od 3870 kg
+ ponad 34,1 t ładowności
+ obsługa najczęstszych zadań transportowych w transporcie kombinowanym  
 lub intermodalnym 40’HC, 40’ISO i 2x20’ 
+ zoptymalizowane parametry zwiększające oszczędność paliwa

2 x 20’ 40’ ISO 40’ HC
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Nowy model naczepy podkontenerowej 
linii CONTAINER MASTER dedykowany 
jest do przewozu najczęściej stosowanych 
kontenerów na świecie w transporcie 
intermodalnym: 45’HC, 40’HC i 2x20’.

NOWOŚĆ 
NS 3 P 40 45 R SL

Szybkie zabezpieczenie kontenerów. 
3 pozycje belki przedniej rygla, ułatwiające załadunek.

+ masa od 3950 kg
+ ładowność od 33,9 t
+ transport najpopularniejszych  
 kontenerów
+ niska masa własna
+ elastyczna i niezawodna  
 konstrukcja

3 rodzaje zapięcia kontenera z przodu  
oraz dodatkowe zabepieczenie na czas załadunku.

Uniwersalne zapięcie.

Konfiguracja pod kontenery 1x45’. Konfiguracja pod kontener 40’ HC. Konfiguracja pod kontenery 2x20’.
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Nowa generacja naczep podkontenerowych   
z linii CONTAINER MASTER SUPER LIGHT  
to solidne wsparcie w pracy na co dzień.  
To idealny produkt spełniający wysokie  
standardy jakości i bezpieczeństwa  
w branży załadunkowo-transportowej. 

Oferujemy nasze naczepy w czterech kolorach  
podstawowych: czerwonym, niebieskim,  
szarym i grafitowym. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów, którzy chcieliby spersonalizować swoje 
naczepy i nadać im indywidualne barwy firmowe, 
istnieje możliwość wyboru koloru z palety RAL 
podczas procesu konfiguracji i zamawiania 
produktu.

Zalety 
dodatkowe

Aluminiowe wyposażenie opcjonalne: nogi podporowe,  
zbiorniki powietrza, felgi - redukcja masy własnej do 210 kg.

Wymiary ramy osi 7855/1410/1300 zoptymalizowane  
do transportu kontenerów w różnych ustawieniach. 

Dwie pozycje sworznia królewskiego - rozwiązanie  
kompatybilne dla ciągników 2- i 3- osiowych.

Kompozytowe, lekkie, uchylne odbojnice boczne z powierzchnią 
na reklamę. Łatwy dostęp do skrzynki narzędziowej. 

Możliwość zastosowania 3 osi podnoszonej, gwarantującej 
mniejszy opór toczenia oraz redukcję zużycia opon i paliwa. 

Kompozytowy wspornik świateł jako ochrona lamp. 
Nowoczesne oświetlenie w technologii LED lub FULL LED. 

Pokrycie całej powierzchni konstrukcji - nawet w trudno  
dostępnych miejscach, dzięki robotom lakierniczym.

Najnowocześniejsza technologia zabezpieczenia  
lakieru oraz możliwość wyboru koloru.

Zabezpieczenie antykorozyjne naczep z linii  
CONTAINER MASTER za pomocą nowoczesnej linii KTL.



 

Dzięki usłudze Wielton Assistance zapewniamy obsługę 
napraw gwarancyjnych na drodze.
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Naprawy w serwisie fabrycznym są gwarancją uzyskania 
jakości identycznej, jak w nowych produktach.

W skład usług serwisowych wchodzą: 
bieżące naprawy mechaniczne, lakiernicze, 
blacharskie, naprawy plandek, przebudowy  
i doposażenia, naprawy zawieszenia  
i układów hamulcowych, wymiana części,  
geometria kół, pomiary ram, naprawy 
układów elektrycznych, pneumatycznych  
i hydraulicznych, a także cykliczne badania 
techniczne oraz przeglądy.

Usługi dla klientów: 
+  mobilny serwis - samochód serwisowy, 
+  szybki i profesjonalny serwis fabryczny,
+   szkolenia serwisowe,
+   sieć autoryzowanych i partnerskich  
 punktów serwisowych w kraju  
 i za granicą.

Pojazdy ciężarowe marki Wielton są bezpieczne i niezawodne.  
Jednak, jak każde zaawansowane urządzenie technologiczne, wymagają fachowej  
obsługi oraz konserwacji. Zapewniamy swoim klientom profesjonalne wsparcie  
techniczne, a także oferujemy szeroką gamę usług serwisowych, związanych  
z eksploatacją pojazdów i ich naprawami, zarówno w kraju, jak i za granicą.  
Nasz potencjał, to specjalistyczne zaplecze techniczne oraz profesjonalizm załogi.

WIELTON SERVICE 
Zawsze do usług 24/7 



 

Służymy pomocą oraz  
fachowym doradztwem  
w zakresie negocjacji  
warunków leasingu oraz 
kredytu, zakresu i ogólnych 
warunków ubezpieczeń,  
także po uzyskaniu  
finansowania.
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+  leasing operacyjny,
+  wynajem średnio i długoterminowy,
+  leasing finansowy,
+  kredyt,
+  odkup pojazdów używanych.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom firm transportowych, zapewniając naszym klientom 
rozwiązania biznesowe dopasowane do ich oczekiwań i możliwości. W Wielton Finance 
sfinansują Państwo zakup zarówno nowych, jak i używanych naczep poprzez wybraną 
przez siebie dogodną formę finansowania.  
 
W naszej ofercie znajdują się następujące opcje i możliwości sfinansowania inwestycji:

WIELTON FINANCE 
Elastyczne formy zakupu



Rodzina naczep CONTAINER MASTER
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CECHA CHARAKTERYSTYCZNA

 
Rozsuwane

 Nierozsuwane

 20’ na środku

 20’ na tył

 2 x 20’

 30’

 40’ iSO

 40’ HC

 45’

NS 3 P 45 R1 SL NS 3 P 40 SL NS 3 P 40 45 R SLNS 3 P 45 R2 SL
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W naszej ofercie znajduje się obecnie 11 grup produktów 
dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.

Wszystkie produkty z oferty Grupy Wielton  
znajdą Państwo na naszych stronach  
internetowych:
www.wielton.com.pl 
www.wieltongroup.com

WIELTON OFERTA 
Grupy produktowe

Szerokie zaplecze technologiczne pozwala nam  
tworzyć produkty dedykowane praktycznie  
do każdego rodzaju działalności.  
W naszej ofercie klienci znajdą rozwiązanie  
transportowe idealnie dostosowane do swoich potrzeb: 

+  NACZEPY UNIWERSALNE 
+  NACZEPY FURGONOWE
+  NACZEPY WYWROTKI
+  ZABUDOWY WYWROTKI
+  ZESTAWY KUBATUROWE
+  PRZYCZEPY
+  PODWOZIA PODKONTENEROWE
+  POJAZDY NISKOPODWOZIOWE
+  AGRO
+  INNE



WIELTON S.A.
ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 45 10 
fax. +48 43 843 16 25
e-mail: biuro@wielton.com.pl 
www.wielton.com.pl ©
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