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EKSPERT NA DRODZE  
W EKSTREMALNYCH  
WARUNKACH
Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA to produkt spełniający najbardziej wygórowane  
oczekiwania naszych klientów. Dzięki znacznej redukcji masy własnej uzyskaliśmy produkt  
o najniższej wadze na rynku afrykańskim, pozwalający na maksymalny załadunek  
nawet w najtrudniejszych warunkach.
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Witamy w świecie  
WIELTON

SPIS TREŚCI

Grupa Wielton należy do grona 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, 
najwyższa jakość i bezpieczeństwo. 
Na drogi wyjechało już ponad 90 000 naczep  
i przyczep marki Wielton. Naszymi klientami  
są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne,  
dystrybucyjne oraz rolnicze. 
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+ zoptymalizowana masowo modułowa 
 rama naczepy charakteryzuje się  
 maksymalną trwałością oraz niskimi  
 kosztami ewentualnych napraw,
+ konstrukcja skrzyni ładunkowej,  
 wykonana z trudnościeralnej stali,  
 jest odporna na wgniecenia,  
 co gwarantuje długi okres  
 oraz niskie koszty eksploatacji,
+ sprawdzone komponenty wiodących  
 producentów oraz niezawodne  
 i skuteczne rozwiązania, zapewniają  
 bezpieczeństwo przewożonych  
 materiałów,
+ bogate możliwości konfiguracyjne  
 oparte są na funkcjonalności, szybkości,  
 efektywności, ergonomii oraz bardzo   
 restrykcyjnych zasadach bezpieczeństwa  
 podczas codziennego użytkowania.

Mocne  
argumenty

Wyraźne przetłoczenia  
na ścianach bocznych  
znaczączo wzmacniają  
konstrukcję skrzyni  
ładunkowej, nadając  
naczepie bardzo  
nowoczesny, dynamiczny  
i oryginalny wygląd.

DOSTARCZAMY 
OPTYMALNE ROZWIĄZANIA  
NA SPRAWNY TRANSPORT   
SUROWCÓW
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Aktywnie działamy po to, aby Państwa firma mogła zyskać przewagę nad konkurencją, 
poprzez dobrze zorganizowaną i wyposażoną flotę transportową.

Pakiet korzyści inwestora 
Zawsze do przodu

Dla menedżerów flot w profesjonalnych 
firmach transportowych, rozbudowujących 
swój potencjał przewozowy, zakup naczepy 
jest zawsze kluczową inwestycją.
Dogodne formy finansowania jak np. leasing, 
umożliwiają naszym klientom planowanie 
inwestycji w firmie i przeznaczenie  
środków własnych na inne cele.

Korzyści dla klientów: 
+  najniższa masa własna na rynku, 
+  maksymalizacja ładowności,   
 zwiększająca korzyści ekonomiczne  
 w transporcie na długich dystansach  
 (10-25% więcej niż konkurencyjna  
 wywrotka 3-osiowa),
+  niskie koszty eksploatacji, 
+  nowoczesna technologia produkcji.

+  możliwość dedykowanej konfiguracji 
+  gwarantowana najwyższa jakość  
+  atrakcyjne formy finansowania

Zapraszamy  
do bezpośredniego 
kontaktu z naszym  

Działem Handlowym.  
Jesteśmy zawsze  

do Państwa dyspozycji.
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Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA została dostosowana do nowych przepisów drogowych UEMOA. 
Produkt ma charakter MULTI-USAGE i jest stosowany do przewozu różnego rodzaju produktów sypkich:  
przemysłowych, kopalnianych, a także rolniczych.

NAJLEPSZY PARTNER  
DLA PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA
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STRONG MASTER OPTIMA 
NAJLEPSZY I EKONOMICZNY 
WYBÓR DLA TWOJEGO 
BIZNESU W AFRYCE

KLUCZOWE PARAMETRY:
Masa od 8440 kg 
DMC 54 000
Niska masa własna wywrotki pozwala na większe możliwości załadunkowe.

Dzięki wdrożonym innowacjom technologicznym, wywrotka STRONG MASTER OPTIMA  
jest niezawodnym partnerem w codziennej pracy, gwarantującym wysoką jakość,  
bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
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Haki ryglujące klapę, wysuwane automatycznie,  
gwarantują bezpieczny transport oraz wysoką 
nieprzepuszczalność.

Maksymalna szczelność skrzyni ładunkowej.

 
Rozwiązania zastosowane 
w konstrukcji tylnej klapy 
wywrotki, zapewniają 
niezawodność podczas 
częstych rozładunków.

Łatwy rozładunek.

Siłownik PREMIUM umożliwia 
sprawny rozładunek ciężkich 
ładunków. 

Kąt wywrotu 49 stopni.
+ klinkierów,
+ rud kopalnianych: boksytu, niklu,  
 magnezu, żelaza oraz innych metali,
+ węgli, koksów i pyłów węglowych,
+ granitów, piasków, kamieni,
+ nawozów sztucznych, a także wybranych  
 produktów sypkich z branży rolniczej.

Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA  
znajduje zastosowanie we wszystkich 
kluczowych branżach transportu  
kruszców w Afryce. 
Model STRONG MASTER OPTIMA  
jest ekspertem w transporcie:

Szerokie spektrum 
zastosowań

W trudnych afrykańskich warunkach transport lądowy 
zasobów wymaga specjalistycznych rozwiązań.
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STRONG MASTER OPTIMA 
Solidny partner do zadań specjalnych

Zoptymalizowany wagowo  
zderzak z możliwością złożenia.

Składany zderzak.

Innowacyjny system OPTI-TURN  
minimalizujący ścierania opon przy skrętach  

oraz ułatwiający manewrowanie naczepą.

4 osie pozwalają maksymalizować ładowność  
przy respektowaniu dopuszczalnych obciążeń osi.

Nowoczesny i wytrzymały układ jezdny.

Podwozie wykonane z wysokowytrzymałej  
stali S700, odpornej na odkształcenia  

oraz redukującej wagę wywrotki.

Zredukowana waga wywrotki.

Skrzynia ładunkowa wykonana 
z trudnościeralnej starli HARDOX 450 

zapewnia wysoką odporność  
na wgniecenia, co wpływa  

na niższe koszty eksploatacyjne.
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System sterowania układem pneumatycznym 
firmy WABCO, gwarantujący niezawodność  
nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zoptymalizowany wagowo podest  
roboczy, mocowany do skrzyni ładunkowej, 
wyposażony w rozkładaną drabinę,  
która zapewnia bezpieczeństwo  
podczas rozwijania plandeki.

Zbiornik na wodę z dozownikiem 
mydła w wyposażeniu standardowym.

Najwyższej jakości 
komponenty
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Podwójne nogi  
podporowe z płynną 
regulacją wysokości.

Łańcuch lub belka 
spinająca ściany boczne, 
wzmacnia konstrukcję 
skrzyni podczas załadunku 
i transportu.

 
Kosz na koło zapasowe 
jest łatwo dostępny z boku 
naczepy.

Specjalnie zaprojektowana skrzynia typu HALF-PIPE, dostępna w kliku konfiguracjach  
i wolumenach, usprawnia rozładunek przewożonego materiału i nadaje wywrotce nowoczesny 
charakter. Zastosowane zawieszenie pneumatyczne, optymalizuje codzienne użytkowanie  
produktu w ciężkich warunkach, redukując wibracje skrzyni załadunkowej. 

Wykorzystane w procesie technologicznym materiały wiodących producentów,  
gwarantują bezpieczeństwo, niezawodność oraz znacznie wydłużają możliwości  
eksploatacyjne wywrotki STRONG MASTER OPTIMA.  

STRONG MASTER OPTIMA 
Funkcjonalność w trudnych warunkach

Poprzeczna, wzmacniająca belka,  
daje gwarancję zachowania  

sztywności ścian bocznych podczas 
długotrwałego użytkowania.

Estetyczny wygląd produktu 
przez cały cykl użytkowania, 

 zapewnia wysokiej jakości  
antykorozyjna powłoka lakiernicza.  

Możliwość dostosowania koloru  
do indywidualnych potrzeb klienta.

Zwijana plandeka 
zapewnia szczelność  
i bezpieczeństwo  
przeworzonych  
ładunków oraz wpływa  
na zmniejszenie zużycia 
paliwa.
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Dzięki WIELTON ASSISTANCE zapewniamy obsługę napraw 
gwarancyjnych oraz remontów kapitalnych wywrotek. 

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

Wielton Africa oferuje sprzedaż  
części przez swoich partnerów  
w regionie, jak i bezpośrednio  
na zamówienia o większej skali. 
Nasz potencjał to specjalistyczne zaplecze 
produkcyjne oraz wysoki poziom  
profesjonalizmu załogi.

WIELTON SERVICE 
Zawsze do usług 24/7 

Naprawy w serwisie fabrycznym są gwarancją uzyskania 
jakości identycznej jak w nowych produktach.
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+ LEASING Z UDZIAŁEM LOKALNYCH BANKÓW,
+ FINANSOWEANIE OFF-SHORE NA PROJEKTY  
 O ŚREDNIEJ I DUŻEJ SKALI.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych, zapewniamy najlepsze  
rozwiązania finansowe, dopasowane do oczekiwań i możliwości klientów. 
W WIELTON FINANCE sfinansują Państwo zakup produktu poprzez:

WIELTON FINANCE 
Elastyczne formy zakupu

Służymy pomocą oraz fachowym 
doradztwem w zakresie  
negocjacji warunków leasingu 
oraz kredytu, zakresu i ogólnych 
warunków ubezpieczeń, także  
po uzyskaniu finansowania.



Rodzina wywrotek STRONG MASTER OPTIMA
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Dane techniczne: 
+  kubatura: 32 m3

+  masa od: 8440 kg
+  długość wewnętrzna: 9420 mm
+ wysokość wewnętrzna: 1515 mm

Dane techniczne: 
+ kubatura: 41m3

+ masa od: 8860 kg
+ długość wewnętrzna: 9420 mm
+ wysokość wewnętrzna: 1925 mm
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W naszej ofercie znajduje się obecnie 11 grup produktów 
dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.

Szerokie zaplecze technologiczne pozwala nam  
tworzyć produkty dedykowane praktycznie  
do każego rodzaju działalności.  
W naszej palecie każdy znajdzie rozwiązanie  
transportowe idealnie dostosowane do swoich potrzeb: 

+  NACZEPY UNIWERSALNE, 
+  NACZEPY FURGONOWE,
+  NACZEPY WYWROTKI (w tym izolowane),
+  ZABUDOWY WYWROTKI,
+  PRZYCZEPY (hakowe, wywrotki),
+  NACZEPY KONTENEROWE,
+  ZESTAWY KUBATUROWE,
+  POJAZDY NISKOPODWOZIOWE,
+  INNE (ruchome podłogi, podwozia do zabudowy).

Wszystkie produkty z oferty Grupy Wielton  
znajdą Państwo na naszej stronie  
www.wielton.com.pl

Oferta produktów 
WIELTON 



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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