NIEZAWODNY
PARTNER
EKSPERT
na drodze

/ CURTAIN MASTER

niezawodny
PARTNER
eKSPERT na drodze
zawsze na czas
Nowoczesne rozwiązania i dynamika działania to motywy przewodnie
w działalności firmy Wielton. Staramy się być wszędzie tam,
gdzie możemy wesprzeć naszych klientów.
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Witamy w świecie
WIELTON
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.
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Centrum Badawczo-Rozwojowe
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Najnowocześniejsze w kraju
Centrum Badawczo-Rozwojowe
Jakość i bezpieczeństwo to kluczowe wartości przyświecające marce Wielton.
Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty
były bardzo solidne i niezawodne. Od lat rozwijamy własną myśl technologiczną,
optymalizujemy procesy produkcyjne i wprowadzamy nowości techniczne.
Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton to pierwsza w Polsce i druga w Europie placówka tego typu.
Jest ona nieocenionym zapleczem inżynieryjno-badawczym, w którym nowo powstałe produkty
poddawane są licznym testom, szczegółowej diagnostyce oraz badaniom konstrukcyjnym.
Proces wdrażania innowacyjnych rozwiązań wymaga zaawansowanego wsparcia nauki
i dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie wykluczyć potencjalne wady i ukryte usterki pojazdów
już na etapie projektowania, zanim trafią one na linie produkcyjne.
W efekcie tych starań oferujemy Państwu produkty spełniające najwyższe światowe standardy
wytrzymałościowe, które umożliwiają bezpieczny i sprawny przewóz różnego rodzaju ładunków,
w tym również towarów wrażliwych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Wielton stanowi
integralną część naszej firmy. Znajdująca się w nim
stacja do całopojazdowego badania naczep i przyczep
należy do najnowocześniejszych w Europie.
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Ośrodek badawczy wyposażony jest w profesjonalne
stanowiska pomiarowe i testujące z najwyższej
klasy sprzętem służącym do badań symulacyjnych,
materiałowych oraz do diagnostyki konstrukcji pojazdów.

RODZAJE TESTÓW
+

badanie wytrzymałości podłogi

+

pomiary nacisków na wszystkie osie

+

pomiary masy całkowitej

+

badanie ugięcia konstrukcji
pod maksymalnym ładunkiem

+

testy dynamiczne obrzeża tylnego i odbojów

+

badanie szczelności

+

badania prostoliniowości podłogi naczepy

+

statyczne badania wytrzymałościowe

+

badania VDI statyczne i dynamiczne

+

obliczenia metodą MES

+

pomiary tensometryczne

+

pomiary fotogrametryczne TRITOP

+

badania MTS

Innowacyjne
technologie produkcji
Jednym z celów strategicznych firmy Wielton jest zapewnianie klientom produktów
o najwyższej jakości i niezawodności. Wprowadzając nowoczesne rozwiązania
uzyskujemy niezależność, dzięki której poszukujemy nowych okazji do rozwoju.
Na wszystkich etapach produkcji wprowadzamy najbardziej efektywne rozwiązania.

Największe w Polsce samodzielne stanowisko do spawania
hybrydowego elementów metalowych naczep.

Gabaryty naszych
stanowisk umożliwiają
zanurzenie ramy
naczepy w całości
w procesie malowania
kataforetycznego.

Technologia hybrydowa gwarantuje bardzo dokładne
połączenia, niemożliwe do wykonania przy wykorzystaniu
konwencjonalnych metod.

Trwałość i precyzja – spawanie hybrydowe

Wytrzymałość i estetyka – malowanie kataforetyczne

Naczepa CURTAIN MASTER powstała w oparciu o nowoczesną technologię spawania
hybrydowego. Metoda ta wykorzystuje dwa źródła ciepła – promieniowanie laserowe
oraz łuk elektryczny. Dzięki temu uzyskane spojenia są bardzo solidne i precyzyjne,
co minimalizuje jakiekolwiek odkształcenia konstrukcji.

Jednym z wielu wyzwań z jakimi przyszło nam się zmierzyć, pracując nad nowym modelem
CURTAIN MASTER było opracowanie skutecznej metody walki z korozją. W procesie
produkcyjnym stosujemy metodę nowoczesnego malowania kataforetycznego, która pozwala
na uzyskanie powłoki o różnej grubości zapewniającej doskonałą ochronę antykorozyjną.

Wiemy doskonale, przed jakimi wyzwaniami stoi dziś branża transportowa.
Wychodząc naprzeciw jej potrzebom, przygotowaliśmy produkt o podwyższonej
wytrzymałości, który jest w stanie sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom
naszych klientów.

Zastosowanie tej technologii zwiększa żywotność podwozia oraz minimalizuje ryzyko
pojawiania się korozji. Dzięki temu naczepy doskonale sprawdzają się nawet w najcięższych
warunkach. Metoda ta pozwala także na bardzo estetyczne wykończenie detali konstrukcyjnych
oraz dostosowanie kolorystyki produktu do barw firmowych użytkowników.
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Mocne
argumenty
+ zoptymalizowana konstrukcja ramy
i stelaża w naczepie, zwiększa jej
wytrzymałość oraz funkcjonalność,
zachowując przy tym optymalną wagę
+ pojazd zapewnia bezpieczeństwo,
ergonomię i sprawność podczas
wykonywanych zadań oraz w czasie
pracy kierowców przy załadunku

Innowacyjna naczepa
Curtain Master
zapewnia najwyższy
poziom bezpieczeństwa,
ergonomię i sprawność
podczas wykonywanych
prac za- i wyładunkowych.
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Pełna
Dyspozycyjność
BEZPIECZNA
FUNKCJONALNOŚĆ

Pakiet korzyści inwestora
Zawsze do przodu
Aktywnie działamy po to, aby Państwa firma mogła zyskać przewagę nad konkurencją,
poprzez dobrze zorganizowaną i wyposażoną flotę transportową.
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:
+ wieloletnia gwarancja na komponenty
czołowych producentów,
+ możliwość dostosowania naczepy
do indywidualnych potrzeb klienta,
+ szerokie możliwości konfiguracyjne,
+ optymalizacja kosztów dzięki
maksymalnemu wykorzystaniu
powierzchni załadunkowej.

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

Zapraszamy
do bezpośredniego
kontaktu z naszym
Działem Handlowym.
Jesteśmy zawsze
do Państwa dyspozycji.

CURTAIN MASTER / 07

DOSTARCZAMY
JAKOŚĆ
GWARANTUJEMY
BEZPIECZEŃSTWO
Naczepa CURTAIN MASTER dostosowana jest do przewozu różnego rodzaju ładunków.
Mimo swoich gabarytów nie stwarza kierowcy żadnych trudności w bezpiecznym
manewrowaniu podczas transportu. Przemyślana konstrukcja naczepy umożliwia
bezpieczny załadunek i zabezpieczenie powierzonego towaru, co usprawnia pracę
i znacząco skraca czas usługi.
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NOWOŚĆ
CURTAIN MASTER
SYNERGIA INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
Curtain Master to pierwsza w Polsce naczepa, która została w pełni przetestowana w Centrum
Badawczo-Rozwojowym Wielton. Dzięki wdrożonym innowacjom technologicznym naczepa
CURTAIN MASTER to nowoczesne i niezawodne rozwiązanie transportowe, optymalizujące
procesy logistyczne, a przy tym gwarantujące bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

KLUCZOWE PARAMETRY:
Masa od 6 140 kg
DMC 42 000 kg
Niska masa własna naczepy pozwala na większe możliwości załadunku towarów.
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Profesjonaliści
dla profesjonalistów
Naczepa Curtain Master to zaawansowany
technologicznie i w pełni przetestowany
produkt powstały z myślą o tworzeniu
i dostarczaniu najlepszych rozwiązań
transportowych dla biznesu.
W konstrukcji naczepy wprowadziliśmy
m.in. 7 innowacyjnych rozwiązań,
a w trakcie trwających 20 miesięcy testów
dokonaliśmy aż 135 udoskonaleń produktu.
Dzięki temu właśnie naczepa Curtain
Master podoła nawet najtrudniejszym
wyzwaniom, jakie staną przed Państwa firmą.

Nowatorska konstrukcja ramy ze zwiększoną liczbą elementów wzmacniających
gwarantuje wytrzymałość techniczną do 15 ton nacisku na siodle. Wydłużona żywotność
podwozia - poprzez wyeliminowanie możliwości powstawania ognisk korozji - zapewnia
długie lata nieprzerwanej i bezawaryjnej eksploatacji oraz pozwala utrzymać wysoką wartość
naczepy w momencie jej dalszej odsprzedaży.
Całość konstrukcji podwozia naczepy lakierowana jest metodą KTL, co przekłada się
na jej wysoką estetykę oraz możliwość wyboru spersonalizowanego koloru.

Ponad 260 naszych inżynierów stale pracuje nad
optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wprowadza
innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne.

Bezobsługowe osie czołowych producentów - SAF, BPW, JOST, stosowane w konstrukcjach
naszych naczep zapewniają bezawaryjność oraz korzystne parametry użytkowe.
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Rozwiązania
technologiczne
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii
produkcji uzyskane spojenia są solidne
i precyzyjne, co minimalizuje odkształcenia
konstrukcji.
W efekcie zastosowania metody spawania
hybrydowego podczas produkcji naczepy
Curtain Master uzyskaliśmy bardzo
dokładne połączenia, niemożliwe
do wykonania przy wykorzystaniu
standardowych i konwencjonalnych metod.

W pełni zautomatyzowane profesjonalne stanowisko
do komputerowego testowania nowych naczep.

12 / CURTAIN MASTER

Doskonałe
wyniki w testach
innowacyjnych rozwiązań

miesięcy testów

osobowy zespół z 4 krajów

udoskonaleń produktu

Stworzony z myślą o bezpieczeństwie
i w pełni przetestowany produkt
odpowiada na potrzeby klientów
reprezentujących praktycznie każdy
rynek i segment na świecie.
Nasz nowy model naczepy Curtain Master
został poddany dokładnym testom w naszym
Centrum Badawczo-Rozwojowym w Wieluniu.
Badania trwały 20 miesięcy i uczestniczył w nich
50-osobowy zespół specjalistów z 4 krajów.
Ich wyniki potwierdziły unikalne cechy naczepy
Curtain Master oraz pozwoliły nam
na wprowadzenie szeregu dodatkowych
innowacyjnych rozwiązań i udoskonaleń.
W efekcie tych starań oferujemy Państwu
produkt spełniający najwyższe standardy
wytrzymałościowe i umożliwia bezpieczny
i sprawny przewóz różnego rodzaju ładunków,
w tym również towarów bardzo wrażliwych.

2 000 000 km
testów drogowych
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Mobilna
wizytówka firmy
Ciekawie obrandowana flota pojazdów
ciężarowych, szczególnie w przypadku
przedsiębiorstw logistycznych
i transportowych to obecnie najbardziej
popularna wizytówka każdej firmy.
Reklama na samochodach ciężarowych
i naczepach jest mobilną i zarazem bardzo
skuteczną formą dotarcia do szerokiego
grona odbiorców. Pozwala ona na bardzo
efektowne i jednocześnie efektywne
wykorzystywanie powierzchni
na samochodach firmowych.
Dlatego też naczepa CURTAIN MASTER
może być nie tylko ważnym ogniwem
w procesie transportowym, ale również
stanie się mobilną reklamą Państwa marki.

Tylne drzwi to wytrzymała
oraz sztywna konstrukcja
z profili aluminiowych.
Duża gładka powierzchnia
stanowi dodatkową przestrzeń
dla reklamy firmy.
Przestrzeń reklamowa.

Roll stop,
czyli odbojniki
rolkowe, ochronią
naczepę podczas
dokowania.
Bezpieczne dokowanie.

Wysokiej jakości
naciąg zapewnia
szybkie i wygodne
naciąganie plandeki.
Mocny naciąg plandeki.
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CURTAIN MASTER
Partner do zadań specjalnych
Naczepa Curtain Master to do 42 ton wytrzymałości,13,83 m profesjonalizmu,
2,55 m niezawodności oraz 4 m funkcjonalności.
Curtain Master to standardowe wymiary dla niestandardowych potrzeb.
Certyfikaty gwarantują funkcjonalność naczepy, jej niezawodność oraz łatwość i prostotę
obsługi. Zwracamy w Wieltonie szczególną uwagę na to, aby nasze naczepy gwarantowały
także maksymalną szczelność, czyli ochronę przewożonego ładunku przed wilgocią
w każdych warunkach atmosferycznych panujących podczas transportu.
Naczepa Curtain Master posiada
szereg certyfikatów, między innymi:
+ XL

+ do przewozu opon

+ do przewozu napojów
+ DC 9,5

Plandeki stosowane w naczepach marki Wielton
wraz z innowacyjnymi uszczelnieniami doskonale
chronią ładunek przed uszkodzeniem.
Odznaczają się one doskonałymi parametrami
technicznymi: ogromną wytrzymałością mechaniczną
(na rozdarcia, wszelkiego rodzaju uszkodzenia),
trwałością kolorów oraz dużą odpornością na warunki
atmosferyczne (wodoodporność, wiatroszczelność,
wysokie i niskie temperatury, wilgoć).
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Ochrona
przed wilgocią

Dodatkowe zabezpieczenie
ładunku przed wodą
stanowi specjalnie
zaprojektowana uszczelka.
Dodatkowe uszczelki.

Udoskonalona konstrukcja
plandeki uszczelnia obrzeża
pojazdu, zabezpieczając
towar przed wilgocią,
a ulepszone, nowe elementy
korony dachu uszczelniają
przestrzeń ładunkową.
Szczelna konstrukcja.

Szczelność podłogi zachowana
jest dzięki gładkiej konstrukcji
z 30 mm płyt.
Zaślepki do otworów na ramie
w miejscu mocowania ładunku
zwiększają szczelność powierzchni
ładunkowej naczepy.
Zabezpieczenie podłogi.
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CURTAIN MASTER
Gwarancja najwyższej jakości
Curtain Master to pełna moc innowacyjności - od podłogi aż po dach.
Ten wyjątkowy produkt naszej marki podoła wszystkim zadaniom, jakim musi sprostać
współczesny, nowatorski i oszczędny w eksploatacji pojazd do transportu różnorodnych towarów.
Udoskonalona naczepa Curtain Master jest efektem wielu lat pracy specjalistów, wdrażania
nowatorskich rozwiązań, a także testów i doświadczeń wykonanych przez naszych pracowników.
Curtain Master to prawdziwy partner do zadań specjalnych.

Hydraulicznie podnoszony dach
pozwola na szybsze przygotowanie naczepy do załadunku.
Nowe stalowe elementy łączące
dach zapewniają jego wysoką
wytrzymałość.
Dwustronnie otwierany dach
zwiększa uniwersalność
zastosowania naczepy.
Wielofunkcyjny i solidny
dach.

Bardzo łatwe ustawienia
wysokości hydraulicznie
podnoszonego dachu
na każdym słupku,
w trzech wysokościach
+50, +100, +150 mm,
dzięki przesuwnej kostce.
Regulacja wysokości.

Innowacyjny system rolek
pozwala na szybkie i wygodne
rozsuwanie plandeki.
Nowy model rolki daje
możliwość szybszej obsługi
dachu.
Szybka i wygodna obsługa
rozsuwania plandeki.
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Bezpieczeństwo
ładunku
Zwracamy w Wieltonie szczególną uwagę
na to, aby nasze naczepy gwarantowały
bezpieczeństwo i stabilną pozycję
przewożonego ładunku, podczas pełnej
nieprzewidywalnych sytuacji drogi
od dostawcy do odbiorcy.
Nowa ściana przednia wykonana z aluminium, wzmacniana
w dolnym pasie stalą HARDOX, zapewnia bezpieczeństwo
w kabinie podczas załadunku i rozładunku przy uderzeniach
paletami i widłami wózków.

Szerokie tylne stalowe
obrzeże odporne jest
nawet bardzo silne
uderzenia.
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Safety Lock to autorskie
rozwiązanie Wielton.
Pozwala ono zabezpieczyć
nawet najbardziej wrażliwy
ładunek bez konieczności
odpinania plandeki.

Nowy typ mocowania
ładunku w przedniej
ścianie nie ogranicza
w żaden sposób
przestrzeni załadunkowej.

Optymalizacja
wydajności
CURTAIN MASTER to nowa generacja
naczep znajdująca szerokie zastosowanie
w niemalże każdej gałęzi branży
logistycznej. To idealny produkt
spełniający najwyższe standardy jakości
i bezpieczeństwa w branży transportowej.
Odpowiedni ciągnik i dobrze dopasowana
do niego naczepa obniża koszty eksploatacji
bez utraty wydajności transportu.
ZASTOSOWANIE
Coraz więcej firm transportowych
dostrzega niewątpliwe zalety
wynikające z korzystania z naczep
kurtynowych marki Wielton:
+ niższe koszty eskploatacyjne
ze szczególnym uwzględnieniem
oszczędności na ogumieniu
Manewrowanie naczepą na placach będzie łatwiejsze,
gdyż jest możliwe zmniejszenie promienia dzięki systemowi
podnoszenia i opuszczania osi poprzez 3-krotne
użycie hamulca.
Szybki start możliwy jest nawet w najtrudniejszych warunkach,
przy pomocy zaprogramowanego modulatora w naczepie.
Kiedy ciągnik zaczyna się ślizgać, oś naczepy automatycznie
unosi się w górę, dociskając naczepę do siodła i poprawiając
tym samym przyczepność zestawu.

+ szerokie możliwości konfiguracyjne
+ świetne właściwości trakcyjne
+ zwiększenie ładowności
naczepy poprzez maksymalne
zagospodarowanie przestrzeni 		
ładunkowej
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WIELTON SERVICE
Zawsze do usług 24/7
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.
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:

Naprawy w serwisie fabrycznym są gwarancją uzyskania
jakości identycznej, jak w nowych produktach.

Dzięki usłudze Wielton Assistance zapewniamy obsługę
napraw gwarancyjnych na drodze.
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+ mobilny serwis - samochód serwisowy,

+ szybki i profesjonalny serwis fabryczny,
+ szkolenia serwisowe,

+ sieć autoryzowanych i partnerskich
punktów serwisowych w kraju
i za granicą.

WIELTON Finance
Elastyczne formy zakupu
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:
+ leasing operacyjny,

+ wynajem średnio i długoterminowy,
+ leasing finansowy,
+ kredyt,

+ odkup pojazdów używanych.

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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Rodzina naczep CURTAIN MASTER

Cecha charakterystyczna

	Naczepa z bokami plandeki przesuwanymi
integralnie z dachem
Naczepa z burtami oraz półdrzwiami dedykowana
do transportu materiałów budowlanych (bez dachu)
	Naczepa kurtynowa z burtami
Naczepa bez elementów konstrukcji stelaża
Opcja wyposażenia w drugi poziom podłogi
Opcja wykonania celnego
(możliwość uzyskania certyfikatu TIR)
Opcja przystosowania do transportu koleją
	Opcja transformacji naczepy i zmiany wysokości
(możliwość zmiany modelu MEGA poprzez zmianę
wysokości jej zawieszenia i regulację dachu)
Konfiguracja dedykowana do transportu napojów
Konfiguracja dedykowana do transportu opon
Konfiguracja dedykowana do transportu AGD
Konfiguracja dedykowana do transportu
pojemników gitterbox
Zredukowana waga naczepy
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nazwa

Curtain Master

Curtain Master MEGA

Coil Curtain Master

Coil Mega Master

WIELTON OFERTA
Grupy produktowe
W naszej ofercie znajduje się obecnie 10 grup produktów
dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.
Szerokie zaplecze technologiczne pozwala nam
tworzyć produkty dedykowane praktycznie
do każego rodzaju działalności.
W naszej ofercie każdy znajdzie rozwiązanie
transportowe idealnie dostosowane do swoich potrzeb:
+ naczepy uniwersalne	
+ naczepy furgonowe
+ naczepy wywrotki

+ zabudowy wywrotki

+ zestawy kubaturowe
+ przyczepy

+ Podwozia podkontenerowe

+ Pojazdy niskopodwoziowe
+ Agro
+ inne

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