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Innowacyjna zabudowa kurtynowa pojazdu ciężarowego wraz z przyczepą dwuosiową 
stanowią idealne rozwiązanie dla transportu towarów o dużej objętości ładunkowej.  
Dzięki swojej konstrukcji zestawy kurtynowe marki Wielton mogą zabrać większą ilość palet,  
a objętość ich wnętrza dochodzi maksymalnie do 120 m3, czyli o 20 m3 więcej niż w największych  
pod względem kubaturowym naczepach typu Mega. 
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W ŁadoWnoŚCI 
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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 firmy 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. 
Naszymi klientami są głównie firmy transportowe,  
budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne oraz  
rolnicze, poszukujące optymalnych rozwiązań 
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

Witamy w świecie  
WIELTON
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+ system mocowania SAFETY LOCK  
 w wyposażeniu standardowym to idealny  
 sposób zabezpieczania ładunku bez  
 konieczności otwierania plandeki
+ podłoga, wykonana z impregnowanej,  
 wodoodpornej sklejki z powierzchnią  
 antypoślizgową, przystosowana jest  
 do pracy wózka widłowego o nacisku  
 na oś 5500 kg
+ wytrzymała i sprawdzona konstrukcja  
 przedniej ściany oraz portalu tylnego  
 wykonana z wysokogatunkowego  
 i lekkiego aluminium zapewnia 
 bezpieczeństwo ładunku 
+ niska rama pomocnicza, wykonana  
 z najwyższej jakości stali, jest w całości  
  zabezpieczona w technologii KTL, 
 która chroni konstrukcję przed korozją

Mocne  
argumenty
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Aktywnie działamy, aby Państwa firma zyskała przewagę nad konkurencją, 
poprzez dobrze zorganizowaną i wyposażoną flotę transportową.

Pakiet korzyści inwestora 
Zawsze do przodu

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

Zapraszamy  
do bezpośredniego 
kontaktu z naszym  

Działem Handlowym.  
Jesteśmy zawsze  

do Państwa dyspozycji.

Korzyści dla klientów: 
+  wieloletnia gwarancja na komponenty   
 czołowych producentów,
+  możliwość dostosowania produktu  
 do wymagań klienta, 
+  szerokie możliwości konfiguracyjne,
+  optymalizacja kosztów, dzięki 
 maksymalnemu wykorzystaniu  
 powierzchni załadunkowej,
+  obszerna sieć serwisowa.

Wieloletnie dośwadczenie w produkcji naczep 
kurtynowych umożliwiło nam stworzenie  
produktu zaawansowanego technologicznie 
oraz w pełni odpowiadającego aktualnym  
potrzebom branży transportowej. Jesteśmy 
liderem na rynku polskim w sprzedaży zestawów 
przestrzennych, a nasza rozbudowana sieć  
serwisowa gwarantuje szybkie i skuteczne 
działanie w terenie. Reagujemy na cenne uwagi 
oraz sugestie naszych klientów i dzięki nim stale 
rozwijamy nasze produkty.
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VOLUME MASTER w konfiguracji standardowej posiada certyfikowaną zabudowę EN12642 code XL spełniającą wymagania VDI.  
Optymalna konstrukcja wykorzystuje przestrzeń ładunkową przy zachowaniu wymiaru zewnętrznego 4000 mm. 

OFERUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ 
W TRANSPORCIE ObJęTOŚCIOWYM
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KLUCZOWE PARAMETRY:
+  rama wykonana ze stali S700 o podwyższonej wytrzymałości,  
+  niska masa własna, 
+  gwarancja wysokiej wytrzymałości, potwierdzona badaniami, 
+  mniejsze zużycie paliwa, 
+  możliwość przewozu objętościowych ładunków, 
+  nowoczesny design i estetyczny wygląd.

Rodzina zestawów VOLUME MASTER składa się z 4 głównych rodzin produktowych  
- zestawów plandekowych, zestawów skrzyniowych , zestawów furgonowych, zestawów 
bDF, których konfiguracja umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb klientów.

VOLUME MASTER  
ROZWIĄZANIA  
TECHNOLOGICZNE 
I KONFIGURACJE MODELI 



CURTAIN  
VOLUME MASTER

Konfiguracja desek stelażowych  
zgodna z certyfikatem do przewozu opon.Kąt 900 pomiędzy ścianą przednią a bokiem.

System SAFETY LOCK umożliwia bardziej stabilne 
zamocowanie ładunku niż standardowe rozwiązania.
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Podłoga wykonana ze sklejki wodoopornej.  
Dopuszczalny nacisk na oś wózka widłowego to 5500 kg.

Zabudowy samochodowe wykonujemy  
w pełnej gamie dla podwozi pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie  
całkowitej 18 t i 24 t.  
Podczas konfiguracji zestawów służymy 
fachowym doradztwem oraz oferujemy  
klientom najbardziej korzystne rozwiązania  
na zagospodarowanie przestrzeni ładunkowej.

Nowa ściana przednia, wykonana z aluminium, 
została wzmocniona stalą HARDOX w dolnym 
pasie. Rozwiązanie tego typu zapewnia  
doskonałe zabezpieczenie ściany przedniej  
przed uszkodzeniem podczas załadunku  
oraz rozładunku, nawet podczas uderzeń  
paletami lub widłami wózków. 



W zależności od potrzeb załadunkowych 
klienta oferujemy dodatkowe rozwiązania 
technologiczne, które usprawniają prace 
operatorów zestawów.

System hydraulicznie podnoszonego stelaża, 
dokowania wózka widłowego, zastosowanie 
windy wyładowczej, sprzęg pneumatyczny  
oraz konfiguracja desek stelażowych pod  
transport opon - to tylko nieliczne konfiguracje  
z całej gamy rozwiązań.

Zabudowa kurtynowa w wydaniu celnym.

Odboje gumowe osłaniające zamki drzwi na całej  
szerokości tylnego obrzeża. Zderzak zgodny z normą ECE. 
Elementy wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów  
kompozytowych.
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Trap przejazdowy. Dyszel z regulacją długości oraz usztywnieniem przewodów.

   Hydraulicznie podnoszony dach 
   + 450 mm 
   + 150 mm 
   + 100 mm 
   + 50 mm    
   0

CURTAIN  
VOLUME MASTER

Kubatura: do 120 m3 
Masa: od 15 500 kg
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Zastosowanie zamiast deski  
przypodłogowej burty o wysokości 400, 
600 lub 800 mm umożliwia zestawom 
przestrzennym, podobnie jak naczepom 
szersze spektrum zastosowań oraz 
transport różnego rodzaju ładunków. 

Zestaw kurtynowy z burtą w wydaniu celnym.

Prawidłowa konfiguracja każdego  
zestawu kurtynowego jest kilkuetapowa.  
Kluczowym zagadnieniem jest optymalne 
dostosowanie produktu do jego codziennej 
pracy. Klient w zależności od specyfiki  
podejmowanego ładunku konfiguruje  
produkt, który będzie całkowicie spełniał  
jego oczekiwania.

SIDE  
VOLUME MASTER

Burta 400, 500, 600 mm z oczkami celnymi.Drzwi otwierane na 2700. Wzmocnione zawiasy.



   VOLUME MASTER   /   11

Zawieszenie pneumatyczne, zawór podnoszenia  
i opuszczania podwozia HS.

Dodatkowe  
zabezpieczenie naciągów. Uchwyty promowe.Sprzęg firm przodujących na rynku.Wnętrze skrzyni ładunkowej z zsuniętym dachem.

VOLUME MASTER to nowa generacja  
zestawów znajdujących szerokie  
zastosowanie w prawie każdej gałęzi 
branży logistycznej. 

SIDE  
VOLUME MASTER 

Kubatura: do 120 m3 
Masa: od 16 000 kg

Dwuosiowe zestawy kurtynowe służą w zasadzie 
do przewozu każdego rodzaju towaru,  
a ich konstrukcja umożliwia przewóz zawartości 
luzem lub zapakowanej w opakowania zbiorcze 
lub na paletach.



CURTAIN VOLUME  
LIGHT MASTER
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Lekkie zestawy przestrzenne z rodziny 
LIGHT MASTER to specjalistyczne,  
wysokiej jakości środki transportu  
będące odpowiedzią na oczekiwania  
wymagającego rynku transportowego. 
W naszej ofercie znajdą Państwo także 
lekki zestaw na podwoziu dwuosiowym  
z przyczepą jednoosiową.

Zastosowanie wytrzymałej konstrukcji  
w tym modelu gwarantuje podjęcie 
dedykowanego ładunku przy obniżeniu 
bezpośrednich kosztów transportowych.  
Dzięki naszym rozwiązaniom firmy  
transportowe optymalizują ponoszone  
koszty eksploatacyjne i podnoszą 
konkurencyjność swojej oferty.

Wypełnienie nad trapem przejazdowym skutecznie 
zabezpiecza ładunek przed przemieszczeniem. Ściana przednia z łamanymi drzwiami.

Możliwość dodatkowego zabezpieczenia drzwi  
podczas załadunku/rozładunku. Drabina aluminiowa w wyposażeniu standardowym.
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Skrzynka narzędziowa.
Monitorowanie funkcji zestawu 
za pomocą smartboard, tabletu lub smartphona.Naciąg plandeki.

W pełni przetestowany zestaw CURTAIN 
VOLUME LIGHT MASTER to idealny  
produkt spełniający wysokie standardy 
jakości i bezpieczeństwa.

Jednoosiowy zestaw lekki to najlepsze rozwiązanie 
logistyczne dedykowane do transportu ładunków  
bardzo lekkich takich jak, styropian lub puszki 
aluminiowe. Zachowuje on pełną funkcjonalność 
zestawu kurtynowego przy optymalnej wadze  
i solidnej konstrukcji.

CURTAIN VOLUME 
LIGHT MASTER

Uchwyt mocowania  
ładunku na słupku  
przednim.

Dach podnoszony  
hydraulicznie za pomocą 
pompki hydraulicznej.

Kubatura: do 120 m3  
Masa: od 13 000 kg



14   /   VOLUME MASTER

Dodatkowe rozwiązania techniczne  
w zestawach mają niebagatelny wpływ  
na poprawę bezpieczeństwa użytkowania. 
System monitoringu ciśnienia w ogumieniu  
minimalizuje zagrożenie uszkodzenia opony, 
jak również znacząco wpływa na optymalne 
zużycie paliwa. Czujniki zużycia klocków  
hamulcowych zapewniają stały monitoring 
nad elementami eksploatacyjnymi.  

Opcjonalne radary cofania zwiększają  
bezpieczeństwo podczas manewrowania.

Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak 
złącze DUOMATIC i sprzęg pneumatyczny  
obsługa takiego pojazdu przebiega znacznie  
sprawniej. Zastosowanie systemu przejazdowego  
pozwala rozładować lub załadować cały zestaw  
bez konieczności rozprzęgania zestawu.

Bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania

Boczne odboje przeciwpodjazdowe  
zgodne z normą ECE.

Łatwy dostęp do wlewu,  
przy zachowaniu szczelności zabudowy .

Wysprzęglacz linkowy umożliwia łatwe i bezproblemowe  
rozprzęganie zestawu.
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Opcjonalna możliwość zamontowania windy.

Elementy zabudowy wykonane są z lekkich i wytrzymałych  
materiałów kompozytowych, zgodnych z normą ECE. Zbiornik paliwa i zbiornik ADblue. Winda skladana pod podwozie.

Drugi poziom podłogi.

Otwierany dach.
Ściana przednia dodatkowo zabezpieczona  
blachą stalową do wysokości 1500 mm.

Dokowanie wózka widłowego to dodatkowa zaleta  
oraz znaczne ułatwienie podczas pracy.

System przejazdowy.

VOLUME MASTER to nowa generacja  
zestawów stworzonych w oparciu  
o najnowsze standardy technologiczne, 
zgodnie z najnowszymi wytycznymi  
w zakresie zabezpieczenia ładunku oraz 
aktualnymi przepisami homologacyjnymi.
Naszym klientom zapewniamy maksimum 
przestrzeni w odniesieniu do polskich 
i europejskich przepisów dotyczących 
dopuszczalnych gabarytów i mas.

Każdy oferowany przez nas zestaw przestrzenny 
przeznaczony do transportu dalekobieżnego 
konfigurowany jest na indywidualne zamówienie 
z najwyższą dbałością o precyzyjne wykonanie 
każdego detalu. Oferowane przez nas rozwiązania 
technologiczne dopasowane są do konkretnego 
podwozia z uwzględnieniem wszelkich wymagań 
użytkownika.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów szczególną uwagę koncentrujemy  
na bezpieczeństwie powierzonych ładunków  
oraz optymalizacji kosztów. 
Nasza aktywność posprzedażowa opiera się  
na regularnym kontakcie z użytkownikami  
naszych produktów. Uważnie słuchamy ich uwag, 
rad oraz sugestii, które nasuwają się podczas 
codziennej ekspolatacji zestawów.

Customizacja  
kluczem do sukcesu
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Konstrukcja zestawu przestrzennego jest zaprojektowana z myślą o kliencie oraz specjalistycznych wymaganiach rynku transportowego.  
Solidne wykonanie z użyciem elementów od renomowanych dostawców na rynku pozwala Wielton S.A. oferować produkty najwyższej klasy.  
Jakość oraz rzetelne wykonanie to wizytówka producenta nr 1 w Polsce. Kontakt z odbiorcą oraz badania nad rozpoznawaniem jego oczekiwań 
pozwalają nam ukierunkować złożony proces projektowania w taki sposób, aby gotowy produkt był dopracowany w każdym szczególe.

Zestawy VOLUME MASTER to do 42 ton wytrzymałości, 18,75 m profesjonalizmu,  
2,55 m niezawodności oraz 4 m funkcjonalności.  
VOLUME MASTER to standardowe wymiary dla niestandardowych potrzeb.

Od projektu do realizacji 
Precyzja w każdym detalu

Zestaw VOLUME MASTER posiada  
szereg certyfikatów, między innymi: 
+  XL,
+  do przewozu opon,
+  DC 9,5.

Każdy zestaw przechodzi przez testy certyfikacyjne  
wykonywane przez jednostki niezależne. Testy odbywają  

się zarówno w warunkach statycznych i dynamicznych. 

Dopiero po przejściu wszystkich wymaganych badań  
produkt może być dopuszczony do sprzedaży.
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Podstawowe etapy tworzenia produktu

precyzyjny rysunek techniczny CAD wyrenderowany komputerowo model 3D gotowy produkt o parametrach dostosowanych do potrzeb klienta

 Konsultacja zamówienia
+  sprawdzanie zgodności 
 produktu z oczekiwaniami  
 klienta  
+  potwierdzenie oferty  
 i formułowanie zamówienia 

 Propozycja-oferta
+  kontakt z klientem 
+  pomoc w doborze  
 optymalnej konfiguracji

 Propozycja zamówienia
+  konsultacja z działem  
 konstrukcyjnym 
+  propozycja wymiarów  
 zestawu do potwierdzenia  
+  zamówienie podwozia  
 do zabudowy

 Produkcja pojazdu 
+  potwierdzenia specyfikacji  
 podwozia  
+  czas produkcji zestawu  
 to 4 tygodnie od momentu  
 podstawienia podwozia 
+  początek procesu produkcji

  Opieka nad klientem
+  posprzedażowa  
 współpraca z klientem  
+  opieka gwarancyjna 
+  serwis pojazdu

 Odbiór pojazdu
+  przekazanie dokumentacji  
 klientowi  
+  odbiór gotowego pojazdu
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OPTYMALNE ROZMIARY   
WIĘKSzE MoŻLIWoŚCI 

Zestawy kurtynowe VOLUME MASTER to produkty dedykowane do transportu ładunków  
objętościowych przy zachowaniu maksymalnego komfortu manewrowania pojazdem  
w obszarach miejskich.  Zestawy kubaturowe oferują przestrzeń na 38 europalet  
w konfiguracjach załadunkowych 20/18, 19/19 i 18/20.
VOLUME MASTER posiada parametry pełne możliwości załadunkowych: 
długość całkowita zestawu - 18,75 m, szerokość wewnętrzna - 2,48 m.
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Produkty kurtynowe są jedną z głównych gałęzi produkcyjnych Grupy Wielton.  
Podczas procesu projektowania stawiamy przede wszystkim na funkcjonalność  
naszych produktów. Doskonale wiemy, jakie cechy użytowe są najbardziej istotne  
dla użytkownika podczas codziennej pracy. 

Inteligente rozwiązania  
optymalizujące koszty eksploatacji

Przyczepa centralnoosiowa jak również  
podwozie samochodu ciężarowego  
mogą zostać wyposażone w oś podnoszoną,  
która oprócz zmniejszenia promienia skrętu 
podczas manewrowania ułatwia ruszanie  
w złych warunkach atmosferycznych.  
Przyczepa na obrotnicy zmniejsza promień  
skrętu przyczepy.

38 europalet 
w jednym transporcie  120 m3  
przestrzeni ładunkowej  

Możemy pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów kurtynowych. 
Nasze doświadczenie wykorzystujemy przy projektowaniu zestawów kubaturowych, 
których obsługa jest bardzo zbliżona do naczep. Od lat nasi klienci mogą polegać na naszych  
przyczepach i zabudowach w każdej sytuacji. Nasze inteligentne rozwiązania mają najlepsze 
parametry, co w znaczny sposób obniża koszty transportu. 
Nasza zabudowa kurtynowa wraz z przyczepą centralnoosiową zapewnia wyjątkową  
elastyczność w transporcie różnego rodzaju drobnego ładunku. 
Jeżeli Pańswo potrzebują produktu, który łączy w sobie duże możliowści objętościowe  
z zachowaniem optymalnej zwrotności pojazdu w strefie miejskiej - to produkty  
z linii VOLUME MASTER są idealną propozycją.

Dodatkowe światło cofania,  
dodatkowe światło STOP.

Zestaw przestrzenny ze wzlędu na swoją  
budowę idealnie nadaje się do dystrybucji miejskiej. 
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Dzięki usłudze Wielton Assistance zapewniamy obsługę 
napraw gwarancyjnych na drodze.

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 



VOLUME MASTER   /   21

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

+  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
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Kurtynowa

Plandekowa

Skrzyniowa

Kurtyno-burta

Furgonowa

Kurtynowa Light

II poziom

Przewóz opon

System  przejazdowy

BdF*

TIR

BdE

Rodzina zestawów przestrzennych  
VOLUME MASTER
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W naszej ofercie znajduje się obecnie 15 grup produktów 
dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.

Wszystkie produkty z oferty Grupy Wielton  
znajdą Państwo na naszych stronach 
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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