PARTNERZY
DO ZADAŃ
SPECJALNYCH
EKSPERCI
NA DRODZE

/ NACZEPY WYWROTKI

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
TRANSPORTOWE
DLA BIZNESU
Naczepy Wywrotki marki Wielton od lat spełniają wymagania
najbardziej wymagających klientów działających w różnych gałęziach przemysłu.
Stosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz ciągłe dążenie do poprawy jakości
i funkcjonalności naszych produktów, sprawiają, że stają się one niezawodnym
partnerem w biznesie.
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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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NIEZAWODNY PARTNER
DO NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ
Wywrotka STRONG MASTER ze stalową skrzynią ładunkową charakteryzuje się mocną i wytrzymałą konstrukcją o zoptymalizowanej masie.
Spełnia wymagania klientów związane z wydłużoną żywotnością pojazdu w trudnych i intensywnych warunkach użytkowania.

04 / NACZEPY WYWROTKI / STRONG MASTER

STRONG MASTER
WYWROTKA STALOWA
TYPU HALF-PIPE

KLUCZOWE PARAMETRY:
Pojemność od 26 m3 do 33 m3
Masa od 5600 kg
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Szerokie spektrum
zastosowań
Naczepa Strong Master, przeznaczona
do sektora budowlanego, gwarantuje
niezawodność podczas pracy
w trudnym terenie, w trakcie
przejazdów na krótkich odcinkach
oraz częstych operacji załadunku
i rozładunku. Wykorzystywana jest
do transportu:

Stabilny i lekki podest
roboczy z rozkładaną
drabinką zapewnia
bezpieczeństwo podczas
rozwijania i zwijania
plandeki.

+ materiałów sypkich
+ kruszyw
+ ziemi

+ asfaltu
+ gruzu

+ kamieni

Sprawdzone, dostarczane
przez czołowych
producentów siłowniki
hydrauliczne są dostępne
w wersji z mocowaniem
górnym lub opcjonalnie
w wersji short-cover.

Niezawodne nogi
podporowe dostępne
w kilku wariantach:
- pojedyncza stalowa,
- podwójne stalowe
lub aluminiowe,
- podwójne stalowe
z płynną regulacją wysokości.
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Skrzynia ładunkowa
wykonana z trudnościeralnej
stali HARDOX 450, zapewniającej
wysoką odporność na wgniecenia.
Grubość zastosowanych blach
dostosowywana jest do wymagań klienta.

STRONG MASTER
Solidny partner do zadań specjalnych
Wykorzystane w procesie technologicznym materiały,
gwarantują bezpieczeństwo, niezawodność oraz znacznie
wydłużają możliwości eksploatacyjne wywrotki STRONG MASTER.
Zbiór korzyści dla klienta dopełniają niskie koszty konserwacji i ewentualnych napraw.

Zbiornik na wodę z dozownikiem mydła oraz pojemna
skrzynka narzędziowa z łatwym dostępem w wyposażeniu
standardowym.

Niezawodne układy
zawieszenia i hamulcowe
sprawdzonych dostawców.

Specjalnie zaprojektowana skrzynia Half-Pipe o przekroju
w kształcie stożka, dostępna w kilku wolumenach
i konfiguracjach, usprawnia rozładunek przewożonego
materiału i nadaje nowoczesny design wywrotki.

Zoptymalizowana masowo
rama o modułowej
konstrukcji wykonana ze stali
o wysokiej wytrzymałości.
Rozwiązanie korzystnie
wpływa na stabilność
pojazdu, a co za tym idzie
poprawia bezpieczeństwo.
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Funkcjonalność i bezpieczeństwo
w trudnych warunkach
Strong Master cechuje się solidną i trwałą
konstrukcją o zwiększonej ładowności.
Wyposażona w bezpieczne i funkcjonalne
rozwiązania dostosowane do potrzeb
i wymagań klientów.

Tylna klapa może zostać zastąpiona uniwersalnymi
klapo-drzwiami z dwoma otworami zsypowymi,
umożliwiającymi między innymi kontrolowany wysyp
materiałów sypkich, czy załadunek ciężkich towarów
o dużej objętości.

Solidne rozwiązania,
zastosowane w konstrukcji
tylnej klapy, zapewniają
niezawodność podczas
częstych rozładunków.

Haki ryglujące klapę
z mechanizmem
automatycznego
wysuwania oraz dodatkowe
zabezpieczenia boczne
gwarantują bezpieczeństwo
podczas codziennej
eksploatacji.

Nowoczesne oświetlenie
w technologii LED
(oświetlenie Full LED
dostępne jako opcja).
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Najwyższej jakości
komponenty

Estetyczny wygląd produktu,
przez cały cykl użytkowania,
zapewnia wysokiej jakości
antykorozyjna powłoka lakiernicza.
Możliwość dostosowania koloru
do indywidualnych potrzeb klienta.

Zwijana plandeka
zapewnia szczelność
skrzyni ładunkowej,
zwiększając tym
samym bezpieczeństwo
na drodze. Plandeka
wpływa również
na poprawę aerodynamiki
pojazdu i zmniejszenie
zużycia paliwa.

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

System automatycznego
wypowietrzania poduszek
podczas rozładunku
zwiększa stabilność
i bezpieczeństwo.

System automatycznego
podnoszenia pierwszej osi.

Zoptymalizowany
masowo zderzak tylny
z możliwością złożenia,
przystosowany do współpracy
z rozściełaczem asfaltu.
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Zwiększona ładowność
dzięki optymalnej masie
Marka Wielton ma świadomość tego,
jak ważna dla naszych klientów
jest efektywność prowadzonego biznesu.
Aby obniżyć masę własną naczepy, a tym
samym zwiększyć zysk z każdego transportu,
opracowaliśmy również naczepę
Strong Master ze skrzynią aluminiową.
Zastosowanie w konstrukcji lekkiego, odpornego
na korozję stopu aluminium o podwyższonej twardości
i odporności na ścieranie, obniża masę naczepy nawet
o 600 kg względem naczepy Strong Master w wersji
ze skrzynią stalową.

Zastosowanie klapy aluminiowej zwiększa ładowność nawet
o 100 kg względem wersji stalowej. Klapa aluminiowa
dostępna jest również w wersji z otworem zsypowym.
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Aby jeszcze bardziej obniżyć masę własną naczepy, oferujemy lekkie, wykonane z aluminium, elementy wyposażenia: aluminiowy zderzak, zbiorniki powietrza, felgi.

Dach przesuwny – szybkość obsługi i bezpieczeństwo ładunku. Dostępny w wersji manualnej (sterowanie korbą)
oraz automatycznej (operowanie ze skrzynki sterowniczej lub zdalnie pilotem).

Klapa podnoszona hydraulicznie i zderzak składany
pneumatycznie to rozwiązania dla najbardziej wymagających.

Zasunięty dach.

Złożony dach.

Rozładunek z maksymalnie uniesioną klapą.

Wnętrze skrzyni ładunkowej z zasuniętym dachem.

Wnętrze skrzyni ładunkowej z częściowo zwsuniętym dachem.

Regulowany kąt otwarcia klapy.

Korba sterowania dachem.

Skrzynka sterownicza oraz pilot bezprzewodowy.

Zderzak podniesiony.

Funkcjonalność
w każdym detalu
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Mocne
argumenty
+ najwyższej jakości stal użyta w
konstrukcji skrzyni ładunkowej
i ramy podwozia,
+ skrzynia ładunkowa o zmiennym,
stożkowym przekroju, ułatwiającym 		
zsypywanie ładunku,
+ wiele możliwości konfiguracji pojazdu,
+ najwyższej jakości komponenty
wiodących światowych producentów.

Naczepa Strong Master została wielokrotnie
przetestowana w skrajnie różnych warunkach użytkowania.
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Rodzina wywrotek STRONG MASTER

Ze stalową skrzynią ładunkową.
Dane techniczne:
+ kubatura: od 26 do 33 m3
+ masa od: 5600 kg

+ długość wewnętrzna: 7460 / 		
8170 mm
+ wysokość wewnętrzna: 1515 / 		
1640 / 1765 mm

Z aluminiową skrzynią ładunkową.
Dane techniczne:
+ kubatura: od 24 do 42 m3
+ masa od: 4900 kg

+ długość wewnętrzna: 7420 / 		
8180 / 9430 mm
+ wysokość wewnętrzna: 1475 / 		
1765 / 1975 mm
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NAJLEPSZY PARTNER
DLA UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAŃ
Wywrotka WEIGHT MASTER z aluminiową skrzynią ładunkową, charakteryzuje się lekką
i wytrzymałą konstrukcją, dostosowaną do wymagań klientów związanych z maksymalną
ładownością, wydłużoną trwałością i możliwością uniwersalnego zastosowania.
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WEIGHT MASTER
WYWROTKA ALUMINIOWA
TYPU SQUARE

KLUCZOWE PARAMETRY:
Pojemność od 23 m3 do 64 m3
Masa od 4700 kg
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Szerokie spektrum
zastosowań
Naczepa Weight Master posiada szerokie
spektrum konfiguracji i może zostać
dostosowana do indywidualnych potrzeb
klientów. Pomimo niskiej masy własnej,
charakteryzuje się długą żywotnością,
wysoką wytrzymałością oraz
niezawodnością podczas transportu:
+ materiałów sypkich

Stabilny i lekki podest
roboczy z rozkładaną
drabinką zapewnia
bezpieczeństwo podczas
rozwijania i zwijania
plandeki.

+ opału

+ biomasy

+ produktów rolnych
+ nawozów
+ palet

+ worków BIG BAG

Sprawdzone, dostarczane
przez czołowych
światowych producentów
siłowniki hydrauliczne.

Niezawodne nogi
podporowe dostępne
w kilku wariantach:
- pojedyncza stalowa,
- podwójne stalowe
lub aluminiowe,
- podwójne stalowe
z płynną regulacją
wysokości.
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Zoptymalizowana masowo rama
o modułowej konstrukcji, wykonana
ze stali o wysokiej wytrzymałości
korzystnie wpływa na stabilność
pojazdu, a tym samym poprawia
bezpieczeństwo.

Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana
ze stopu aluminium ENDUR-AL
o podwyższonej twardości i odporności
na ścieranie. Ściany boczne wykonane
z profili aluminiowych o podwyższonej
wytrzymałości. Grubość zastosowanych
materiałów dostosowana jest
do wymagań klienta.

WEIGHT MASTER
Partner do zadań specjalnych
Zastosowane rozwiązania w konstrukcji naczep Weight Master stanowią optymalną
alternatywę dla cięższych skrzyń stalowych. Pojazd znajduje zastosowanie podczas
codziennych prac transportowych i budowlanych. Produkt dostępny w kilkunastu
wersjach różniących się pojemnością skrzyni ładunkowej, rozstawem osi czy rodzajem
tylnego zamknięcia.

Dla zachowania
najwyższej wytrzymałości,
profile ścian bocznych
są spawane po całej
wysokości.
Stopnie na przedniej
ścianie ułatwiają wejście
do wnętrza skrzyni
ładunkowej od przodu
naczepy.

System podgrzewania
skrzyni zapobiegający
przymarzaniu ładunku
do podłogi.

Kły naprowadzające oraz
amortyzujący stabilizator
skrzyni ładunkowej
z możliwością regulacji.
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Niższa masa
i zwiększona ładowność
Połączenie, lekkiej aluminiowej skrzyni
ładunkowej oraz zoptymalizowanej
masowo ramy wykonanej ze stali
o wysokiej wytrzymałości sprawia,
że naczepa Weight Master jest
niezawodnym i trwałym pojazdem
do uniwersalnych zastosowań.
Plandeka zwijana na bok lub opcjonalnie dach
przesuwany manualnie, automatycznie z funkcją
obsługi bezprzewodowej.

Belka lub łańcuch
spinający ściany boczne,
wzmacniają konstrukcję
skrzyni ładunkowej.

Proste obrzeże podłogi
dla uzyskania szerokości
wewnętrznej paletowej
lub obrzeże skośne
zapobiegające zaleganiu
materiału w narożnikach
i na krawędziach.

Skrzynie ładunkowe
mogą być dodatkowo
wzmacniane blachami
ochronnymi w tylnej
części, która jest
najbardziej narażona
na ścieralnie.
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W zależności od zastosowań
naczepa Weight Master
może być wyposażona
w klapę bez lub z otworem
zsypowym oraz opcjonalnie
w demontowalny zsyp.

Estetyczny wygląd produktu
przez cały cykl użytkowania,
zapewnia wysokiej jakości
antykorozyjna powłoka lakiernicza.
Możliwość dostosowania koloru
do indywidualnych potrzeb klienta.

Pełna funkcjonalność
w każdych warunkach

Koło zapasowe,
umieszczone w koszu
przed pierwszą osią,
z możliwością
wyposażenia w ręczną
wciągarkę zwiększającą
ergonomię obsługi.

Dostępna opcjonalnie
trzecia oś skrętna poprzez
zmniejszenie kąta skrętu
i jednocześnie zwiększenie
możliwości manewrowania,
która wpływa na redukcję
zużycia opon i paliwa.

Lekki, latwiejszy w obsłudze
zderzak aluminiowy.
W standardowym
wyposażeniu samoblokujący
sie zderzak stalowy.
Tył przystosowny
do współpracy
z rościełaczem.

Zderzak składany.
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Ekspert w transporcie
objętościowym
Weight Master to od lat sprawdzony wybór
również dla klientów z segmentu transportu
objętościowego. Duża pojemność skrzyni
ładunkowej - nawet powyżej 60 m3,
specjalistyczne wyposażenie oraz wiele
możliwości konfiguracji sprawiają, że jest
produktem o uniwersalnym zastosowaniu.

Możliwość zastąpienia klapo-drzwi, klapą pionową
(redukcja masy) lub klapo-drzwiami jednoskrzydłowymi,
ryglowanymi pneumatycznie.
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Rozwiązania zastosowane w konstrukcji skrzyni z klapo-drzwiami, zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i ergonomię podczas prowadzonych prac.

Plandeka zapinana na pasy –
maksymalna szczelność i bezpieczeństwo ładunku.

Zabezpieczenia zamknięć tylnych –
projektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i ergonomii pracy.

Pas napinający plandekę.

Dociąg klapy.

Rygiel drzwi.

Ergonomia
i bezpieczeństwo
w każdym detalu
Stworzona z myślą o bezpieczeństwie
i w pełni przetestowana naczepa
WEIGHT MASTER, będzie solidnym
wsparciem dla Twojego biznesu.

Prowadnica pasa z tworzywa.

Haki klapy.

Blokada klapo-drzwi.

Wibrator montowany pod podłogą ułatwia zsypywanie ładunku,
a oświetlenie wnętrza skrzyni ładunkowej ułatwia czyszczenie
nawet z zasuniętą plandeką.

Klamra ściągająca pas.

Dźwignia otworu zsypowego.

Blokada otwartych drzwi.

Rękaw do wysypu zboża przez otwór zsypowy.
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Mocne
argumenty
+ wiele możliwości konfiguracji
obejmującej zarówno pojemność skrzyni
ładunkowej, długość podłogi, jak i rodzaj
tylnego zam knięcia, a także szeroki 		
wybór wyposażenia dodatkowego
+ aluminiowa skrzynia ładunkowa
oraz aluminiowe komponenty
wpływają na zwiększenie ładowności
+ dzięki uniwersalnemu charakterowi,
naczepa Weight Master znajduje
zastosowanie w segmencie
budowlanym, komunalnym i rolnym

Wiele możliwości konfiguracji oraz uniwersalność
zastosowania to główne zalety naczep Weight Master.
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Rodzina wywrotek WEIGHT MASTER

Dane techniczne:
+ kubatura: od 23 do 42 m3
+ masa od: 4700 kg

+ długość wewnętrzna: od 7340
do 8660 mm
+ wysokość wewnętrzna: od 1310 do
2000 mm

Dane techniczne:
+ kubatura: od 25 do 64 m3
+ masa od: 4950 kg

+ długość wewnętrzna: od 7740 do
11670 mm
+ wysokość wewnętrzna: od 1310 do
2250 mm

WEIGHT MASTER / NACZEPY
WEIGHT
WYWROTKI
MASTER / 23
21

NAJLEPSZY PARTNER
DO TRANSPORTU OBJĘTOŚCIOWEGO
Wywrotka STRONG
BULK MASTER
z aluminiową
skrzynią
ładunkowądo
stanowi
doskonały
produkt
do transportu
MASTER
OPTIMA została
dostosowana
nowych
przepisów
drogowych
UEMOA. materiałów
wymagających
dużychMULTI-USAGE
pojemności, zachowując
maksymalną
stabilność
i bezpieczeństwo
użytkowania.
Produkt ma charakter
i jest stosowany
do przewozu
różnego
rodzaju produktów
sypkich:
przemysłowych, kopalnianych, a także rolniczych.
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STRONG MASTER
WYWROTKI
OPTIMA
/ BULK MASTER

NOWOŚĆ
BULK MASTER
WYWROTKA ALUMINIOWA
TYPU SQUARE

KLUCZOWE PARAMETRY:
Pojemność od 45 do 67 m3
Masa od 5950 kg
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Największa pojemność
dla wielu zastosowań
Bulk Master, najnowszy produkt
w ofercie naczep wywrotek Wielton,
znajduje zastosowanie wszędzie tam,
gdzie wymagana jest duża pojemność
skrzyni dla materiałów o niskiej gęstości
czy ładunków przestrzennych.
Wysoka ładowność oraz niska masa
własna wpływają korzystnie na zysk
z każdego transportu. Bulk Master jest
ekspertem w transporcie:

Zoptymalizowany masowo
podest roboczy z rozkładaną
drabinką, dzięki mocowaniu
do skrzyni ładunkowej jest
bardzo stabilny i zapewnia
bezpieczeństwo podczas
rozwijania i zawijania plandeki.

+ płodów rolnych
+ biomasy

+ nawozów

+ worków BIG BAG

+ ładunków na paletach
Niższa wysokość pojazdu ułatwia załadunek
koparko-ładowarką.

W wyposażeniu standardowym
naczep Bulk Master znajdują się
mocne siłowniki typu short-cover,
zwiększające stabilność
i bezpieczństwo podczas wywrotu.

Gęsto rozstawione poprzeczki
podłogi znacząco wpływają
na zwiększenie jej wytrzymałości.
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Konstrukcja skrzyni ładunkowej analogiczna
jak w modelu Weight Master:
- podłoga wykonana ze stopu aluminium
ENDUR-AL o podwyższonej twardości
i odporności na ścieranie,
- ściany boczne z równie wytrzymałych profili
aluminiowych.

BULK MASTER
Nowe rozwiązania na bazie
wieloletnich doświadczeń
Naczepy Bulk Master wykorzystują w swojej konstrukcji najlepsze rozwiązania
stosowane w pojazdach Weight Master, sprawdzone na bazie wieloletnich doświadczeń
naszych klientów z całej Europy. Jednak aby uzyskać jeszcze korzystniejsze parametry
techniczne i właściwości użytkowe, zastosowano nowe rozwiązanie w konstrukcji
podwozia, obniżając go maksymalnie w tylnej części naczepy.
Obniżona rama, typu „gęsia szyja” niesie
za sobą wiele korzyści użytkowych, m.in.:
+ niższy środek ciężkości gwarantujący 		
zwiększoną stabilność w czasie jazdy
i podczas rozładunku,
+ niższy próg załadunkowy podłogi i górnej 		
burty ułatwia załadunek koparkoładowarką czy wózkiem widłowym,
+ niższa wysokość całkowita pojazdu ułatwia
przejazd pod stacjami załadunkowymi 		
silosów czy bramami hal.
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Pełna funkcjonalność
w każdych warunkach

Długość oraz szerokość skrzyni
ładunkowej umożliwia transport
ładunków na paletach
(nawet do 26 sztuk).
Opcjonalnie dostępna jest skośna
krawędź podłogi, zapobiegająca
zaleganiu ładunku w narożnikach.

Dostępne w standardowym
wyposażeniu uniwersalne klapo-drzwi
posiadają dwa otwory zsypowe,
są ryglowane hakami oraz dodatkowymi
dociągami klapy. Aby ułatwić załadunek
od tyłu naczepy, zastosowano uchylną
belkę klapo-drzwi.

Bulk Master daje wiele możliwości obniżenia
masy naczepy , a tym samym zwiększenia
ładowności i zysku.
Lekkie drzwi lub prosta klapa zamiast
klapo-drzwi oraz aluminiowe komponenty
zamiast stalowych – każdy kilogram
ma znaczenie.
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Wyposażenie dostosowane
do Twoich potrzeb
Konfigurując naczepę Bulk Master można korzystać z pełnego wachlarza rozwiązań,
stosowanych w pozostałych produktach z rodziny naczep wywrotek marki Wielton.
Uzupełnieniem korzyści wynikających z zastosowania nowego typu podwozia są dodatkowe
funkcjonalności przygotowane z myślą o naszych klientach.

Belka spinająca ściany
boczne to standard
w Bulk Master.
Gwarantuje sztywność
konstrukcji naczep o dużej
pojemności z wysokimi
ścianami bocznymi.

Dodatkowe światło cofania
w technologii LED.

Krótka drabinka
ułatwiająca wejście
do wnętrza skrzyni
ładunkowej.

Mocowane na ramie
podwozia akcesoria
dodatkowe, takie jak:
łopata i miotła czy
aluminiowa drabina, są
łatwo i szybko dostępne
dla użytkownika podczas
codziennych prac.
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Mocne
argumenty
+ maksymalna ładowność, dzięki
niskiej masie i zwiększonej pojemności
skrzyni ładunkowej
+ zastosowanie ramy typu Gooseneck
wpłynęło na obniżenie środka ciężkości
naczepy, co zapewnia stabilność
podczas jazdy, manewrowania
i wyładunku
+ ułatwiony załadunek oraz przejazd
pod bramami i silosami, dzięki redukcji
wysokości całkowitej naczepy

Ułatwiony rozładunek produktów rolnych
do koszy przyjęciowych silosów.
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Rodzina wywrotek BULK MASTER

Dane techniczne:
+ kubatura: od 45 do 67 m3
+ masa od: 5950 kg

+ długość wewnętrzna: 11200 mm

+ wysokość wewnętrzna: od 1650 do 2400 mm

BULK MASTER / NACZEPY
WEIGHT
WYWROTKI
MASTER / 31
21

NAJLEPSZY PARTNER
DLA TRANSPORTU ZŁOMU
Wywrotka SCRAP MASTER ze stalową skrzynią ładunkową o dużej objętości,
została opracowana z myślą o transporcie specyficznego materiału i trudnych warunkach pracy.

06 / STRONG
32
NACZEPYMASTER
WYWROTKI
OPTIMA
/ SCRAP MASTER

SCRAP MASTER
WYWROTKA STALOWA
TYPU SQUARE

KLUCZOWE PARAMETRY:
Pojemność 51 lub 55 m3
Masa od 7900 kg
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Ekspert
w swojej dziedzinie
Naczepa Scrap Master została
zaprojektowana, aby spełnić wysokie
wymagania, jakie stawia przed nią transport
złomu metalowego. Wysoka pojemność
skrzyni ładunkowej zapewnia maksymalną
ładowność podczas transportu materiału
o nieregularnym kształcie. Zastosowanie
w konstrukcji naczepy blachy trundościeralnej,
gwarantuje wydłużoną trwałość i odporność
na działanie ładunków o wysokiej
abrazyjności.
Standardowym wyposażeniem naczepy
Scrap Master są dwuskrzydłowe, symetryczne
drzwi stalowe. Zastosowane w ich konstrukcji
proste, bardzo wytrzymałe oraz, co szczególnie
ważne podczas transportu metali, odporne
na korozję rozwiązania, gwarantują długoletnią
trwałość, łatwość obsługi i bezpieczeństwo.

Brak belki tylnej ułatwia
rozładunek, a wnętrze skrzyni
ładunkowej nieograniczone
dodatkowymi wzmocnieniami,
nie stawia oporu ładunkom
o nieregularnym kształcie.

Uchylna deska aluminiowa
zabezpiecza plandekę na całej
długości podczas operacji
załadunku i rozładunku.

Ruchome haki do podtrzymywania plandeki.

Ściany skrzyni ładunkowej,
wykonane z jednego arkusza
blachy, formowane na prasie
krawędziowej. Stopnie i uchwyt
na przedniej ścianie ułatwiają
wejście do skrzyni ładunkowej
od przodu naczepy.
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Ściana przednia,
ściany boczne,
podłoga, poszycie
drzwi ze stali HB450.

SCRAP MASTER
Partner do zadań specjalnych

Zamek górny drzwi.

Zawiasy drzwi
z kątem otwarcia 270º.

Rygle drzwi.

Wiatrołapy
zabezpieczające przed
zamknięciem drzwi.

System bezpiecznego
otwarcia drzwi
obsługiwany
od boku naczepy.

Rączka otwierania /
zamykania drzwi.
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Najwyższej jakości
komponenty

Zoptymalizowany
masowo podest roboczy
z rozkładaną drabinką.

Niezawodne nogi podporowe dostępne w kilku
wariantach:
- pojedyncza stalowa,
- podwójne stalowe
lub aluminiowe,
- podwójne stalowe
z płynną regulacją
wysokości.

Sprawdzone i dostarczane
przez czołowych
producentów siłowniki
z mocowaniem górnym
lub short-cover.
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Kły naprowadzające oraz
amortyzujący stabilizator
skrzyni ładunkowej
z możliwością regulacji.

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.

SCRAP MASTER
Funkcjonalność w trudnych warunkach
Naczepa SCRAP MASTER charakteryzuje się solidną i wytrzymałą konstrukcją,
którą uzyskano zachowując jednocześnie niską masę własną pojazdu, rozpoczynającą
się już od 7900 kg. Wszystko dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali, zarówno
trudnościeralnej w konstrukcji skrzyni ładunkowej, jak i wysokowytrzymałej stali
użytej do produkcji modułowego podwozia.
Niska masa oraz długoletnia trwałość czynią naczepę Scrap Master niezawodną inwestycją
dla Twojego biznesu.

Zbiornik na wodę
z dozownikiem
mydła oraz pojemna
skrzynka narzędziowa
w wyposażeniu
standardowym naczep.
Rama o modułowej
budowie wykonana
z wysokowytrzymałej
stali S700.

Skrzynka narzędziowa.

Kosz koła zapasowego
z łatwym dostępem
z boku naczepy
za uchylnym odbojami
bocznymi. Opcjonalnie
dostępny dodatkowy kosz
na drugie koło zapasowe.
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Mocne
argumenty
+ najwyższej jakości, trudnościeralna stal 		
użyta do produkcji skrzyni ładunkowej
gwarantuje najdłuższą trwałość pojazdu
+ zoptymalizowana masowo konstrukcja
znacząco wpływa na zwiększenie
ładowności, co jest istotne
w transporcie objętościowych,
nieregularnych materiałów
+ rozwiązania oparte przede wszystkim
na funkcjonalności, niezawodności
i najwyższych standardach
bezpieczeństwa podczas
codziennego użytkowania

Trudnościeralna stal, zastosowana w konstrukcji nadwozia,
gwarantuje zachowanie najdłuższego czasu użytkowania.
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Rodzina wywrotek SCRAP MASTER

Dane techniczne:
+ kubatura: od 51 lub 55 m3
+ masa od: 7900 kg

+ długość wewnętrzna: od 9930 do 10620 mm
+ wysokość wewnętrzna: 2210 mm
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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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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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