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  /  zaBUdoWY WYWRoTKI



nIEzaWodnoŚĆ  
W KaŻdYCH WaRUnKaCH  
Zabudowy wywrotki marki Wielton od lat spełniają oczekiwania 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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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

CoaL MaSTER 30

Wielton Service 36

Wielton Finance 37
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Mocne  
argumenty

+ bardzo wytrzymałe konstrukcje  
 z wysokogatunkowej stali S700/HB450
+ szereg możliwości konfiguracyjnych
+ modele przystosowane do pracy  
 w ekstremalnych warunkach
+ wysoka funkcjonalność oraz estetyka  
 wykonania 
+ najwyższej jakości komponenty  
 oraz podwozia dostarczane przez  
 wiodących światowych producentów 

zabudowy tylnozsypowe marki Wielton zostały precyzyjnie 
zaprojektowane oraz wielokrotnie przetestowane, 
aby sprostać swoim zadaniom w ekstremalnych warunkach.
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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

zapraszamy  
do bezpośredniego 
kontaktu z naszym  

działem Handlowym.  
Jesteśmy zawsze  

do Państwa dyspozycji.

Więcej szczegółów znajdą 
Państwo na naszej stronie:  

www.wielton.com.pl.

Możliwości konfiguracji produktu pozwalają  
dopasować pojazd do konkretnych potrzeb  
klienta. zabudowy wywrotki 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.

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

Korzyści dla klientów: 
+  niska masa własna to możliwość  
 cięższego załadunku oraz niższego 
 zużycia paliwa,
+  produkty spełniające wszelkie  
 normy bezpieczeństwa,
+  produkty przystosowane do przewozu  
 różnego rodzaju ładunków,
+  optymalizacja kosztów dzięki krótkiemu  
 czasowi załadunku i rozładunku.



 

WYTRZYMAŁOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ 
ZAWARTE W JEDNYM PRODUKCIE
Zabudowa HALF PIPE VARIO ze stalową skrzynią ładunkową o charakterystycznym rozszerzającym  
się ku tyłowi kształcie, mocną i wytrzymałą konstrukcją o zoptymalizowanej masie.  
Spełnia wymagania klientów związane z wydłużoną żywotnością w trudnych i intensywnych  
warunkach użytkowania.

06  /  zaBUdoWY WYWRoTKI  /  HP VaRIo MaSTER



 

PARAMETRY:
+  pojemność od 16 m3 - 20 m3, 
+  grubość ściany 5 mm,
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+  grubość podłogi 7mm, 
+  możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta.

HP VaRIo MaSTER
RozWIĄzanIa  
TECHnoLoGICznE 
I KonFIGURaCJE ModELI



Szerokie spektrum 
zastosowań

Zabudowa HP VARIO MASTER cechuje się 
solidną i trwałą konstrukcją o zwiększonej  
ładowności. Wyposażona w bezpieczne  
i funkcjonalne rozwiązania dostosowane 
do potrzeb i wymagań klientów.  
Świetnie współpracuje z rozściełaczem.  
Model dedykowany do transportu:

+ materiałów sypkich
+ kruszyw
+ ziemi
+ asfaltu
+ gruzu
+ kamieni

HP VaRIo to doskonały partner  
przy pracach budowlanych.
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Układy hydrauliczne dostarczane  
przez czołowych producentów w wersji 
short-cover dla ściany pochyłej i w wersji  
ze stabilizacją dla ściany prostej. 
 
 

 

Rama pomocnicza wykonana ze stali S700  
o podwyższonej wytrzymałości, spełnia  
wymagania czołowych producentów podwozi.

Stabilizator nożycowy, 
poprawia bezpieczeństwo 
podczas rozładunku.

Rozszerzająca się ku 
tyłowi skrzynia ładunkowa, 
ogranicza blokowanie się 
materiałów w skrzyni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkładana boczna drabinka,  
ułatwiająca wejście do skrzyni. 
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zoptymalizowany  
masowo zderzak tylny  

z możliwością złożenia,  
przystosowany do współpracy  

z rozściełaczem asfaltu.

HP VaRIo MaSTER 
Solidny partner do codziennej pracy

Rozkładana drabinka  
na tylnej burcie.

Błotniki osi tylnych:  
aluminiowe, stalowe 
oraz plastikowe.

Wykorzystane w procesie technologicznym materiały gwarantują bezpieczeństwo 
niezawodność oraz znacznie wydłużają, możliwości eksploatacyjne zabudowy  
wywrotki HP VARIO MASTER.

Specjalny kształt skrzyni ładunkowej V-Shape rozszerzający się ku tyłowi, znacząco wpływa  
na bezpieczeństwo podczas rozładunków.  zabudowa wyposażona jest w tylny zsyp przedłużający 
podłogę skrzyni.



Mocne  
argumenty
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Skrzynia ładunkowa ze zmiennym przekrojem.

+ niska masa własna pojazdu
+ rozszerzająca się ku tyłowi konstrukcja   
 skrzyni ładunkowej umożliwia płynny  
 rozładunek 
+ podgrzewanie podłogi spalinami 



HP VaRIo MaSTER  /  zaBUdoWY WYWRoTKI  /  11

HP VaRIo MaSTER  
TIPPER BodY

+  grubość podłogi: 7 mm,
+ możliwość konfiguracji do potrzeby klienta.

Dane techniczne: 
+  kubatura: od 16 m3  - 20 m3,

+  grubość ścian: 5 mm,
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ZABUDOWY  
WIELOFUNKCYJNE 
Zabudowy tylnozsypowe z linii SQUARE MASTER stanowią odpowiedź na potrzeby  
klientów związaną z transportem różnego rodzaju materiałów.  
Sprawdzona oraz przetestowana konstrukcja pojazdu wydłuża jego żywotność  
w wyjątkowo trudnych i intensywnych warunkach użytkowania.
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PARAMETRY:
+  pojemność od 14 m3 - 24 m3, 
+  grubość ściany 6-8mm,

 
+  grubość podłogi 8-10 mm, 
+  możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta.

SQUaRE MaSTER
RozWIĄzanIa  
TECHnoLoGICznE 
I KonFIGURaCJE ModELI
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Szerokie spektrum 
zastosowań

SQUARE MASTER to produkt 
dostępny w dwóch wersjach 3 oraz 
4-osiowej zabudowy wywrotki. 
Dzięki swojej solidnej konstrukcji 
zapewnia wysoką wytrzymałość 
w najtrudniejszych warunkach. 
Model dedykowany do transportu:

+ materiałów sypkich i kruszyw,
+ asfaltu,
+ ziemi,
+ gruzu,
+ kamieni,
+ piasku,
+ żwiru.

zabudowa SQUaRE MaSTER została wielokrotnie  
przetestowana w skrajnych warunkach użytkowania.

Tylny zderzak, możliwe konfiguracje: 
składany lub stały przystosowany  
do adaptacji przyczepy.

Stabilizator skrzyni  
zapewniający większe  
bezpieczeństwo  
przy wyładunkach. 

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

Wzmocniony profil górny H=300.

Wytrzymałe błotniki  
stalowe - wykorzystywane  
przy kołach R24 oraz R22,5. 
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Sprawdzone, dostarczane  
przez czołowych producentów  

siłowniki hydrauliczne.

SQUaRE MaSTER 
Model 3- i 4-osiowy

Ramię koła zapasowego 
z wciągarką ułatwiające 
wymianę koła. 

Wzmocniona powierzchnia ścian bocznych profilem górnym, tylnym oraz poprzeczkami zwiększa  
wytrzymałość skrzyni załadunkowej.  Specjalny system ogrzewania zapobiega przymarzaniu  
materiału do podłogi oraz ścian bocznych.

odboje boczne  
przeciwnajazdowe.

daszek skrzyni ochraniąjący 
kabine -przykecany. 

Zabudowy dostosowane do danego typu podwozia wszystkich renomowanych  
światowych producentów. 



Mocne  
argumenty

16  /  zaBUdoWY WYWRoTKI  /  SQUaRE MaSTER

+ prawidłowy rozkład mas dostosowany  
 indywidualnie do danego podwozia
+ 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
+ obniżony środek ciężkości zwiększa  
 stabilność podczas jazdy oraz załadunku  
 i rozładunku

Model zabudowy SQUaRE MaSTER  to doceniony przez 
fachowców partner podczas codziennej pracy w terenie. 



Dane techniczne: 
+  kubatura: od 14 m3 - 18 m3,

+  grubość ściany 5-8 mm,
+  grubość podłogi 8-10 mm,
+ możliwość konfiguracji  
 pod potrzeby klienta.

Dane techniczne: 
+  kubatura: od 19 m3 - 24 m3,

+  grubość ściany 6-8 mm,
+  grubość podłogi 8-10 mm,
+ możliwość konfiguracji  
 pod potrzeby klienta.
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SQUaRE MaSTER  
TIPPER BodY 
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ZABUDOWY DEDYKOWANE  
DO PRAC W SEKTORZE 
WYDOBYWCZYM
Zabudowa SCOW END MASTER charakteryzuje się wytrzymałą konstrukcją oraz trwałością,  
dostosowaną do wymagań klientów związanych z sektorem wydobywczym. 
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PARAMETRY:
+  pojemność od 13 m3 - 23 m3, 
+  grubość ściany 6 mm - 8 mm,

 
+  grubość podłogi 8 mm, 
+  możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta.

SCoW End MaSTER
RozWIĄzanIa  
TECHnoLoGICznE 
I KonFIGURaCJE ModELI
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zabudowa opcjonalnie  
wyposażona w klapę tylną  
z podwójnym zawiasem.

zoptymalizowana masowo rama  
wykonana ze stali S700 o podwyższonej 

wytrzymałości korzystnie wpływa na stabilność 
pojazdu, a tym samym poprawia  

bezpieczeństwo użytkowania.

Szerokie spektrum 
zastosowań

Zabudowa SCOW END MASTER  
posiada wiele konfiguracji i może  
zostać dostosowana do indywidualnych  
potrzeb klientów.  
Model dedykowany do transportu:

+ kamieni,
+ kruszyw,
+ gruzu,
+ materiałów sypkich  
 (w konfiguracji z klapą).

zabudowy SCoW End MaSTER konstruowane są  
na podwoziach renomowanych producentów.

Siłowniki hydrauliczne 
dostarczane przez 
czołowych producentów.

Rozkładana boczna 
drabinka, ułatwiająca 
wejście do skrzyni.

odboje boczne  
przeciwnajazdowe  
aluminiowe.

Stabilizator nożycowy 
poprawia stabilizację skrzyni 
podczas rozładunku.



Tylny zderzak, możliwe 
konfiguracje: składany lub 

stały przystosowany  
do adaptacji przyczepy.

Zastosowane rozwiązania w konstrukcji zabudów SCOW END MASTER,  
znajdują zastosowania podczas codziennych prac transportowych.  
Produkt dostosowany do potrzeb klienta oraz specyfikacji podwozia.

SCoW End MaSTER 
Model 3- i 4-osiowy

Wzmocniony  
zawias skrzyni.
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Kształt podłogi pozwalający na swobodne  
przewożenie ładunków bez tylnej klapy.Błotniki tylne stalowe dedykowane dla kół R24 i R22,5.

Wzmocnienia ścian bocznych, eliminują ewentualne uszkodzenia skrzyni w trakcie załadunku 
materiałami o dużej gramaturze. Specjalne zaprojektowana podniesiona podłoga w tylnej części 
zapobiega wypadaniu ładunku, podczas transportu. 



+ najwyższej jakości, trudnościeralna stal  
 HB450, użyta do produkcji skrzyni  
 ładunkowej gwarantuje najdłuższą  
 trwałość pojazdu
+ zoptymalizowana masowo konstrukcja  
 znacząco wpływa na zwiększenie  
 ładowności w transporcie objętościo- 
 wych, nieregularnych materiałów
+ rozwiązania technologiczne oparte  
 przede wszystkim na funkcjonalności,   
 niezawodności i najwyższych standardach  
 bezpieczeństwa podczas użytkowania
+ idealny pojazd, który sprawdza się  
 w transporcie materiału o dużych  
 objętościach w ciężarze właściwym

Mocne  
argumenty

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

+  grubość podłogi 8 mm,
+ możliwość konfiguracji do potrzeby klienta.

Dane techniczne: 
+ pojemność od 13 m3 - 20 m3,
+ grubość ściany 6 mm - 8 mm,
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ZABUDOWY DEDYKOWANE DO ZADAŃ 
W SEKTORZE KOPALNIANYM
MASTER MINE ze stalową skrzynią załadunkową o dużej objętości, został opracowany  
z myślą o transporcie materiału kopalnianego.
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PARAMETRY:
+  pojemność 23 m3, 
+  grubość ściany 8 mm,

 
+  grubość podłogi 15 mm, 
+  możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta.

MaSTER MInE
RozWIĄzanIa  
TECHnoLoGICznE 
I KonFIGURaCJE ModELI



Rama pośrednia przystosowana  
do pojazdów o dMC 60 t.

Szerokie spektrum 
zastosowań

MASTER MINE został zaprojektowany,  
aby spełniać wysokie wymagania,  
jakie stawia przed nim sektor kopalniany. 
Wysoka pojemność skrzyni pozwoli  
maksymalnie wykorzystywać przestrzeń 
załadunkową. 
Model dedykowany do transportu:

+ kruszyw,
+ kamieni,
+ ziemi,
+ gruzu,
+ urobku,
+ materiałów sypkich.

MaSTER MInE to zabudowa specjalnego przeznaczenia  
do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
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zawiasy wywrotu  
o maksymalnej wytrzymałości.

Tylny zderzak, możliwe konfiguracje: 
składany lub stały przystosowany  
do adaptacji przyczepy.

Lampy tylne, mocowane na gumowym  
uchwycie redukującym wstrząsy.
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Metalowe osłony 
zbiorników, chronią  

elementy przed  
uszkodzeniami. 

noże kół zapobiegające  
uszkodzeniom opon poprzez  

dostawanie się kamieni 
pomiędzy koła. 

Zabudowa MASTER MINE charakteryzuje się solidną i wytrzymałą konstrukcją.  
Zastosowana w konstrukcji skrzyni ładunkowej, trudnościeralna stal wydłuży  
żywotność produktu.

MaSTER MInE 
Model 4-osiowy

daszek długi ochraniający 2/3 kabiny. 
Lina stalowa klapy tylnej  
z regulacją.

Pojazd stworzony do pracy w najtrudniejszych warunkach przez długi czas.

zawias skrzyni  
przygotowany  
do ekstremalnych  
warunków oraz  
dużej częstotliwości  
wyładunków.



Mocne  
argumenty
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+ najwyższej jakości, trudnościeralna stal   
 użyta do produkcji skrzyni ładunkowej 
 gwarantuje najdłuższą trwałość pojazdu
+ zoptymalizowana masowo konstrukcja  
 znacząco wpływa na zwiększenie  
 ładowności 

Wzmocinona klapa tylna otwierana automatycznie 
w trakcie rozładunku (system linowy).
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MaSTER MInE  
TIPPER BodY

+  grubość podłogi 15 mm,
+ możliwość konfiguracji do potrzeby klienta.

Dane techniczne: 
+ pojemność 23 m3,
+ grubość ściany 8 mm,



 

ZABUDOWY DEDYKOWANE  
DO TRANSPORTU WĘGLA
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Zabudowy z serii COAL MASTER to doskonali partnerzy do zadań w kopalniach.  
Specjalnie zaprojektowana i sprawdzona konstrukcja gwarantuje wieloletnią eksploatację.
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PARAMETRY:
+  pojemność od 25 m3 - 32,5 m3, 
+  grubość ściany 6 mm,

 
+  grubość podłogi 8 mm, 
+  możliwość konfiguracji pod potrzeby klienta.

CoaL MaSTER
RozWIĄzanIa  
TECHnoLoGICznE 
I KonFIGURaCJE ModELI



Szerokie spektrum 
zastosowań

Zabudowa COAL MASTER to idealne  
rozwiązania do zadań eksploatacyjnych. 
Dzięki konstrukcji skrzyni załadunkowej  
ze wzmocnionymi belkami, poradzi  
sobie z transportem różnych materiałów. 
Model dedykowany do transportu:

+ węgla,
+ kruszyw,
+ gruzu,
+ materiałów sypkich,
+ ziemi.
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Plandeka zwijana  
na ścianie przedniej .

Ściany boczne oraz klapa  
wzmocnione poprzeczką  
oraz żebrami.

Podpory naprawcze. 

 

 
 
Błotniki stalowe II osi (opcja)

Szerokie spektrum zastosowań transportowych,  
dzięki wzmacnianej konstrukcji skrzyni załadunkowej.

Belka łącząca ściany boczne  
w tylnej części zabudowy.
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zderzak tylny.

CoaL MaSTER 
Model 4-osiowy

Zabudowę COAL MASTER zaprojektowano i przetestowano do pracy  
w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych w kopalniach.  
Charakteryzuje się mniejszą wagą i co za tym idzie, większą ładownością. 

Pojemność skrzyni pozwala swobodnie wykorzystać zabudowę do transportu wymagającego 
materiału o dużej gęstości 1m3 = 1,1t.

Klapa tylna zamykana na 4 haki.  
Wzmocniona z tulejami w zawiasach. 

Skrzynka narzędziowa.



Mocne  
argumenty
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zabudowa CoaL MaSTER wyposażona jest w system  
hydrauliczny z przednim siłownikiem nowej generacji  
zapewniający szybkie podnoszenie i opuszczanie skrzyni.

+ najwyższej jakości, trudnościeralna stal   
 użyta do produkcji skrzyni ładunkowej 
 gwarantuje wieloletnią trwałość pojazdu
+ zoptymalizowana masowo konstrukcja  
 znacząco wpływa na zwiększenie  
 ładowności 
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CoaL MaSTER  
TIPPER BodY

+  grubość podłogi 8 mm,
+ możliwość konfiguracji do potrzeby klienta.

Dane techniczne: 
+ pojemność od 25 m3 - 32,5 m3,
+ grubość ściany 6 mm,



36  /  zaBUdoWY WYWRoTKI

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 
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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



42  /  naCzEPY WYWRoTKI38  /  zaBUdoWY WYWRoTKI 



zaBUdoWY WYWRoTKI  /  39

W naszej ofercie znajduje się obecnie 12 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

Nasi partnerzy:



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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