solidny
PARTNER
EKSPERT
na drodze

/ LOAD MASTER

solidny PARTNER
DO ŁADUNKÓW SPECJALNYCH
Nowa linia naczep i przyczep Load Master, służących do przewozu maszyn i urządzeń o wymiarach ponadgabarytowych.
Pojazdy niskopodwoziowe produkowane są w wariancie trzy- i czteroosiowym oraz ramą stałą lub rozsuwaną.
Rodzinę pojazdów uzupełniają wprowadzone do oferty przyczepy niskopodwoziowe z obrotnicą.
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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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Mocne
argumenty
+ doskonałe właściwości trakcyjne
+ wytrzymała konstrukcja
z wysokogatunkowej stali S700

+ szereg możliwości konfiguracyjnych

+ funkcjonalność i estetyka wykonania
+ przestrzeń robocza według
normy ISO1726:2003
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Pakiet korzyści inwestora
Zawsze do przodu
Aktywnie działamy, aby Państwa firma zyskała przewagę nad konkurencją,
poprzez dobrze zorganizowaną i wyposażoną flotę transportową.
Możliwości konfiguracji produktu pozwalają
dopasować pojazd do konkretnych potrzeb
klienta. Pojazdy niskopodwoziowe Wieltonu
konstruowane są z myślą o jak najbardziej
uniwersalnym zastosowaniu. Nowe rozwiązania
konstrukcyjne mają zapewnić wytrzymałość
konstrukcji w długoterminowej eksploatacji,
zachowując przy tym relatywnie niską masę
własną oraz doskonałe własności trakcyjne
i użytkowe pojazdów.

Korzyści dla klientów:
+ niska masa własna to możliwość
cięższego załadunku oraz niższego
zużycia paliwa,
+ produkt spełniający wszelkie
normy bezpieczeństwa,
+ produkt uniwersalny do przewozu
różnego rodzaju ładunku,
+ krótki czas załadunku
i rozładunku.
+ 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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pojazd wielofunkcyjny
do zadań specjalnych
Naczepy niskopodwoziowe LOAD MASTER stanowią odpowiedź na potrzeby klientów związaną z transportem skrajnie różnych ładunków,
o zróżnicowanej masie i gabarytach. Naczepy te wyróżniają się uniwersalnością konstrukcji, pozwalającą na konfigurację z różnymi
rodzajami najazdów w zależności od potrzeb klientów. W standardowym wyposażeniu mogą również współpracować
z dwu- i trzyosiowymi ciągnikami siodłowymi.
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LOAD MASTER
ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE
I KONFIGURACJE MODELI
Linia LOAD MASTER to naczepy i przyczepy wykorzystywane w transporcie maszyn
budowlanych, górniczych i rolniczych, a także elementów konstrukcyjnych
oraz ładunków gabarytowych.

PARAMETRY:
+
+
+
+

rama wykonana z wysokowytrzymałej stali S700/S355J2,
niska masa własna,
mniejsze zużycie paliwa,
nowoczesny design i estetyczny wygląd.
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Naczepa
niskopodwoziowa
nierozsuwana NJ3M2
Naczepy LOAD MASTER z ramą
nierozsuwaną (NJ3M2 / NJ4M2)
charakteryzują się niską masą
własną od 8,4 t w zależności
od wersji wyposażeniowej,
a konstrukcyjna DMC wynosi 48 t.
Długość zewnętrzna wynosi 13,4 m.

Dwuzakresowe nogi podporowe
z płynną regulacją wyokości.
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Wzmocniane ogumienie.

Pierwsza oś podnoszona automatycznie, trzecia skrętna .

Zagłębienie na ramię koparki.

Naczepa
niskopodwoziowa
nierozsuwana NJ4M2
NJ4M2 charakteryzują się niską
masą własną od 9,1 t w zależności
od wersji wyposażeniowej, a konstrukcyjna
DMC wynosi 58 t. 3 i 4 oś samoskrętna.

System zabudowy balkonu
ze skrzynią narzędziową.
Stalowe lub drewniane wypełnienie zagłębienia.

Wciągarka elektryczna o wysokich parametrach uciągu.

Przód naczepy.

Liczne uchwyty mocowania ładunku w zakresie 2,5 t-10 t.
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Naczepa
niskopodwoziowa
rozsuwana NJ3RM
W przypadku ram rozsuwanych NJ3RM2
masa własna pojazdów zaczyna się
od 11,3  t , a konstrukcyjna DMC 48 t.
W całej linii Load Master zastosowano
6 konfiguracji najazdów.

Panel sterowania.
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Najazdy na balkon.

Możliwośc rociągniecia platfromy o 4 m.
Ruchoma platforma o szerokości 1 m.

System otwierania i zamykania najazdów.

Naczepa
niskopodwoziowa
rozsuwana NJ4RM2
W przypadku ram rozsuwanych NJ4RM2
masa własna pojazdów zaczyna się
od 11,3 t, a konstrukcyjna DMC 58 t.

Mocowanie koła i elementów
poszerzenia.
3 i 4 oś samoskrętna.

Wciągarka elektryczna o wysokich parametrach uciągu.

System zabudowy balkonu ze skrzynią narzędziową.

Liczne uchwyty mocowania ładunku w zakresie 2,5 t-10 t.
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Przyczepa
niskopodwoziowa
PS3B
W przypadku przyczep PS3B masa
własna pojazdów zaczyna się od 5,9 t
a konstrukcyjna DMC 30 t.

Możliwość regulacji wysokości dyszla.
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Skrzynka narzędziowa.

Opcja zawieszenia mechanicznego z osiami BPW.

Słupy w obrzeżach 8 szt. (3 osie) oraz 10 szt. (4 osie).

Przyczepa
niskopodwoziowa
PS4B
W przypadku przyczep PS4B masa
własna pojazdów zaczyna się od 7,5 t
a konstrukcyjna DMC 40 t.

Lampa ostrzegawcza.

Mocowanie elementów poszerzenia.

Szeroka gama typów dyszla.

Liczne uchwyty mocowania ładunku w zakresie 2,5 t-10 t.
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Bezpieczeństwo
i komfort użytkowania
Naczepy Load Master
to pojazdy uniwersalne i wielofunkcyjne.

Sterowanie jeszcze nigdy
nie było tak proste,
do wyboru mamy panele
manualne bądź zdalne
sterowane pilotem.
Zanim produkt trafi na rynek, musi przejść
szereg testów i kontroli.
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Teraz możesz przewozić więcej za mniej,
dzięki optymalnej masie własnej.

Pozytywny wynik w testach dopuszcza produkt
do sprzedaży.

Szeroka gama najazdów
ułatwi załadunek.

Podłoga wykonana z twardego drewna o grubości 50 mm.

Tylna noga podporowa.

Oświetlenie w technologii full LED.

Dwie platformy ruchome.

Najazd łamany
ze sterowaniem hydraulicznym.

Konfiguracja
kluczem do sukcesu

Poszerzenie podłogi.

Najazd łamany szeroki
z wypełnieniem kratą.

Najazd pojedynczy.

Najazd pojedynczy
sterowany hydraulicznie.

Naczepy niskopodwoziowe LOAD MASTER,
podobnie jak inne produkty marki
Wielton, mogą zostać dostosowane
do indywidualnych potrzeb klientów,
wykorzystując wiele możliwości konfiguracji
i wyposażenia w dodatkowe elementy.
Zbudowane są również z komponentów
od czołowych producentów na rynku,
które zapewniają bezawaryjną pracę
nawet w trudnych warunkach
użytkowania.
Standardowymi elementami wyposażenia
naczep LOAD MASTER są zagłębienia
na ramie koparki (z możliwością zakrycia),
najazdy na balkon, aluminiowe burty balkonu
ze skrzynią narzędziową oraz system
poszerzenia platformy. Dodatkowo istnieje
możliwość wyposażenia pojazdu we wciągarkę
elektrycznąo uciągu 9072 kg.
Podłoga naczepy LOAD MASTER jest wykonana
z twardego drewna, a oświetlenie zostało
wykonane w technologii LED. Pojazdy posiadają
także możliwość konfiguracji najazdów
(pojedyncze lub łamane) z różnym rodzajem
wypełnienia oraz z opcją sterowania ręcznego
lub hydraulicznego.
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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 niskopodwoziowych LOAD MASTER

RODZAJ ZABUDOWY

nierozsuwane
NJ3 M2

Zawieszenie pneumatyczne
Zawieszenie mechaniczne
Poszerzenie platformy
Najazdy pojedyńcze
Najazdy podwójne
Najazdy podwójne szerokie
Zagłębienie na ramię koparki
Wciągarka elektryczna
Oś skrętna
Oś podnoszona
Słupy w obrzeżach
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PRZYCZEPY

rozsuwane
NJ4 M2

NJ3 R M2

NJ4 R M2

PS3B

PS4B

WIELTON OFERTA
Grupy produktowe
W naszej ofercie znajduje się obecnie 12 grup produktów
dostępnych w ponad 800 konfiguracjach.
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

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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