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A Wielton tevékenységét modern megoldások és dinamikus 
cselekvés jellemzi. Megpróbálunk mindenhol ott lenni, ahol 
ügyfeleink segítségére lehetünk.

A Wielton márka Európa három legnagyobb félpótkocsi, pótkocsi és jármű 
felépítménygyártó vállalatainak egyike, és a világ 10 legnagyobb gyártója közé tartozik.

A Wielton küldetése, hogy mindig a legjobb 
szállítási megoldásokat hozza létre és kínálja az Ön 
vállalkozása számára.
Tevékenységeinket már bizonyított, megbízható, 
szilárd alapokon nyugvó értékrendünkre építjük, 
amely magában foglalja az embereinket, a 
kezdeményezőkészségünket, a csúcsminőséget és a 
biztonságot is.
Vevőkörünket főként a szállítmányozó, építőipari, 
termelőipari és agráripari vállalkozások alkotják, 
akik a saját egyéni igényeikhez igazított optimális 
megoldásokat keresnek.

Üdvözöljük Önt a 
WIELTON világában!

MEGBÍZHATÓ PARTNER
SZAKÉRTŐ AZ UTAKON
MINDIG IDŐBEN
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A Wielton Kutató és Fejlesztő Központ Lengyelországban az első, Európában pedig a második 
ilyen jellegű intézmény. Felbecsülhetetlen értékű mérnöki- és kutatóbázist képvisel, ahol az 
újonnan létrehozott termékek számos tesztelésen, részletes diagnosztikai és szerkezeti szilárdság 
vizsgálatokon mennek át.
Az innovatív megoldások megvalósításának folyamata progresszív tudományos támogatást igényel, 
és ennek az együttműködésnek köszönhetően tudjuk kiküszöbölni a potenciális hibákat és a 
gépjármű rejtett hiányosságait már a tervezés szakaszában, még mielőtt a gyártósorra kerülnének a 
termékek.
Ezeknek a törekvéseknek az eredményeképpen, olyan termékeket kínálunk, amelyek a globális 
tartóssági szabványok legszigorúbb követelményeinek is eleget tesznek, lehetővé teszik különféle, 
akár érzékeny rakományok biztonságos és hatékony szállítását is.

A minőség és biztonság a Wielton márka legfőbb értékei, ezért mindent megteszünk, hogy 
az általunk kínált termékek masszívak és megbízhatók legyenek. Évek óta fejlesztjük, 
a technológiánkat. Optimalizáljuk a gyártási folyamatainkat és emellett technológiai 
újításokat vezetünk be.

Európa egyik legkorszerűbb 
Kutató és Fejlesztő Központja 

A Wielton Kutató és Fejlesztő Központ a társaságunk 
szerves része.  

A kutatóközpont professzionális mérőberendezésekkel 
és csúcskategóriájú szimulációs tesztelő és anyagvizsgáló 
készülékekkel, felszerelt vizsgálóállomásokkal rendelkezik.

A félpótkocsi és pótkocsi tesztállomás egyike Európa 
legmodernebb ilyen jellegű vizsgálóállomásainak.

+ padlószilárdság-vizsgálat
+ tengelynyomásmérés az összes tengelyen
+ össztömeg mérés
+ teljes terhelés mellett a szerkezeti
 alakváltozás vizsgálata
+ hátsó periféria és ütközések dinamikus
 vizsgálata
+ tömítettség vizsgálat
+ félpótkocsi padló egyenességének
 a vizsgálata
+ statikus tartósságvizsgálat
+ VDI szerinti statikus és dinamikus tesztelés
+ kalkuláció MES eljárással
+ vizsgálat nyúlásmérővel
+ TRITOP fotogrammetriai mérés
+ MTS vizsgálatok

TESZTELŐ VIZSGÁLATOK
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Esztétikus és tartós - kataforetikus festés
Sok közül az egyik kihívás, amivel szembesültünk az új CURTAIN MASTER  félpótkocsi modell 
kidolgozása során a korrózióvédelem hatékonyságának javítása. Gyártási folyamatunkban a 
korszerű kataforetikus mártófestés eljárását alkalmazzuk, amely lehetővé teszi számunkra, 
hogy kiváló korrózióvédelmet biztosító, különböző vastagságú festékbevonatot vigyünk fel a 
felületre.
Az alváz élettartamát növeljük, a korrózió kialakulásának a lehetőségét pedig jelentős 
mértékben csökkentjük e technológia alkalmazásával. Ennek köszönhetően még a legzordabb 
körülmények között is tökéletesen teljesítenek az általunk gyártott félpótkocsik. A konstrukció 
finom részleteinek nagyon esztétikus kidolgozását és a pótkocsit használó társaságra jellemző 
színkombináció beállítását teszi lehetővé ez a felületkezelési eljárás.

A Wielton társaság egyik stratégiai célkitűzése, hogy vevőit a legjobb minőségű 
és legmegbízhatóbb termékekkel látja el. Az egyedi megoldások bevezetésével 
függetlenségre teszünk szert, aminek köszönhetően új fejlesztési lehetőségeket 
tudunk megvalósítani. A gyártás minden szakaszában a leghatékonyabb megoldásokat 
valósítjuk meg.

Időtállóság és precízió – hibrid hegesztés
A CURTAIN MASTER függönyponyvás félpótkocsit modern hibridhegesztési technológiával 
gyártjuk. Ez a hegesztési eljárás két hőforrást hasznosít – lézersugarat és villamos ívet. Ennek 
köszönhetően a hegesztési illesztések nagyon masszívak és pontosak, ami minimálisra 
csökkenti a szerkezeti deformálódás lehetőségét. Nagyon jól tudjuk, milyen kihívásokkal kell 
a közlekedési ágazatnak megküzdenie napjainkban. Annak érdekében, hogy ezeknek az 
igényeknek eleget tegyünk, olyan terméket állítunk elő, amely fokozottan tartós, képes eleget 
tenni az ügyfeleink legigényesebb követelményeinek is.

Innovatív gyártástechnológia

Lengyelországban a legnagyobb különálló hegesztő 
állás, ahol a félpótkocsik fémszerkezetének a hibrid-
hegesztését végezzük.

A hagyományos eljárásokkal lehetetlen elérni azt az 
illesztési pontosságot, amelyet a hibrid technológia 
garantál.

Az állásaink mérete lehetővé 
teszi a félpótkocsiváz teljes 
alámerítését a kataforetikus 
mártófestés során.
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Optimális alváz és állványszerkezete 
masszívabbá teszi a félpótkocsit és 
növeli funkcionalitását, ugyanakkor 
a jármű össztömege optimálisabb. 
A jármű biztonságos és hatékony 
munkavégzést, ergonomikus 
munkakörnyezetet biztosít rakodás 
alatt.

Szilárd érvek

Az innovatív CURTAIN 
MASTER függönyponyvás 
félpótkocsi  a 
legmagasabb szintű 
biztonságot, ergonomikus 
munkakörnyezetet és 
hatékony munkavégzést 
biztosít a be- és kirakodás 
során.

100% RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
BIZTONSÁGOS FUNKCIONALITÁS 

+

+
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Aktívan dolgozunk azért, hogy az Ön cége előnyre tegyen szert a versenyben, a jól 
felszerelt és szervezett szállítójármű flottának köszönhetően.

Kérjük keresse az EUROTRADE  Kft-t 
a WIELTON gyár magyarországi 

képviseletét. 

Mindig szívesen állunk a Ön 
rendelkezésére!

Befektetői előnyök
Mindig csak előre

A szállítmányozási potenciál bővítésén 
dolgozó professzionális szállítmányozó 
vállalkozások flottakezelői számára mindig 
kulcsfontosságú beruházásnak számít egy 
félpótkocsi beszerzése.
Megfelelő finanszírozási módok, mint 
például a lízing, lehetővé teszik ügyfeleink 
számára, hogy tervezhetővé tegyék 
vállalkozásaik beruházásait, ennek 
köszönhetően egyéb célokra tudják fordítani 
az erőforrásaikat.

Előnyök, amiket Ügyfeleink élveznek:
+ hosszú távú garanciát adunk a 

piacvezető gyártóktól származó 
alkatrészekre;

+ lehetőség van arra, hogy az ügyfél 
egyéni igényeihez igazítsuk a 
félpótkocsit,

+ konfigurációs lehetőségek széles skálája,
+ költségoptimalizálás, a maximális 

rakodótér-kihasználásnak köszönhetően

+ egyedi konfiguráció kialakítása 
+ magas minőségi garancia
+ vonzó finanszírozási módok
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A CURTAIN MASTER függönyponyvás félpótkocsi különféle típusú rakomány szállítására 
alkalmas. Nagy mérete ellenére, nem okoz problémát a gépjárművezető számára a 
biztonságos manőverezés szállítás közben.
A félpótkocsi jól átgondolt kivitelezése lehetővé teszi a szállítmányozóra rábízott áru 
biztonságos berakodását és védelmét, ami a munkát hatékonyabbá teszi és jelentősen 
lerövidíti a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időt.

MINŐSÉGET ADUNK
BIZTONSÁGOT
GARANTÁLUNK

A CURTAIN MASTER függönyponyvás félpótkocsi az első Lengyelországban amely teljes 
mértékben a Wielton Kutató és Fejlesztő Központjában lett tesztelve.
Köszönhetően a műszaki innovációknak a CURTAIN MASTER félpótkocsi egy modern 
megbízható szállítási megoldás, mely garantálja a biztonságos és kényelmes használatot.

ÚJ CURTAIN MASTER
FÜGGÖNYPONYVÁS FÉLPÓTKOCSI

AZ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK
SZINERGIÁJA

LEGLÉNYEGESEBB PARAMÉTEREK
Önsúly: 6 140 kg-tól
Össztömeg: 42 000 kg
A félpótkocsi alvázának kis súlya nagyobb tömegű árú szállítását teszi lehetővé.
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Profi megoldás
a profik részére

A WIELTON függönyponyvás félpótkocsi 
egy technológiailag fejlett és teljes 
mértékben tesztelt termék, amellyel 
a célunk, hogy a vállalkozásoknak a 
legjobb üzleti megoldásokat kínáljuk.

A félpótkocsi konstrukcióban egyebek 
mellett 7 innovatív megoldást valósítottunk 
meg, és a 20 hónapig tartó teszteléssorozat 
folyamán 135 termékfejlesztést 
hajtottunk végre. Ennek köszönhetően 
a Függönyponyvás félpótkocsi a 
legkeményebb kihívásokat is legyőzi, 
amelyekkel az Ön vállalkozása szembesül.

A Wielton félpótkocsikat a vezető tengelygyártók (SAF, BPW,JOST) gondozásmentes 
tengelyeivel szereljük biztosítva a megbízható és gazdaságos üzemeltetést.

A teljesen újratervezett alváz, nagy számú megerősített elemmel garantálja a tartósságot akár 
15 tonnás nyeregterhelésig.
Az alváz meghosszabbított élettartama – a korrózió lehetőségének kiküszöbölésével – hosszú 
évekre biztosítja a gépjármű zavartalan és üzemzavarmentes kihasználtságát, és lehetővé 
teszi értékének megőrzését, és magas összegen történő tovább-értékesítését is. A teljes 
félpótkocsi alvázszerkezetét a KTL eljárással festjük le, ami közvetlen hatással van az esztétikus 
megjelenésére, és a személyre szabott színválasztás lehetőségére.

Több mint 260 mérnök munkatársunk folyamatosan a 
gyártási folyamat optimalizálásán, valamint az innovatív 
konstrukciós megoldások megvalósításán dolgozik.



A biztonságot és a teljes mértékben 
tesztelt, gyakorlatilag a világ összes 
piacát képviselő vevőkör igényeinek 
minden szempontból megfelelő terméket 
szem előtt tartva hoztuk létre ezt a 
félpótkocsit.

A függönyponyvás félpótkocsi modellünket 
részletes teszteléssorozatnak vetettük 
alá Kutató és Fejlesztő Központunkban, 
Wielunban. A vizsgálatsorozat 20 hónapot 
vett igénybe, és egy 4 országból származó 50 
fős szakértőcsoport vett részt a tesztelésben.
Eredményeik megerősítették az egyedi 
jellemzőket amelyekkel a Függönyponyvás 
félpótkocsi rendelkezik, és lehetővé tették 
számunkra számos további innovatív 
megoldás és továbbfejlesztés megvalósítását.
Ezeknek a törekvéseknek köszönhetően 
szeretnénk ajánlani Önnek egy terméket, 
amely a tartóssági előírások legmagasabb 
elvárásainak is eleget tesz, és lehetővé teszi 
bármilyen típusú rakomány biztonságos és 
hatékony szállítását, ide sorolva a nagyon 
érzékeny árukat is.
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A modern gyártástechnológia 
alkalmazásának köszönhetően az 
illesztések masszívak és pontosak, 
ami minimálisra csökkenti a szerkezeti 
deformálódás lehetőségét.

Technológiai 
megoldások

Tökéletes tesztelési 
eredmények

Teljesen automatizált, professzionális vizsgálóállások az új 
félpótkocsik számítógépes teszteléséhez.

hónapig tartó teszteléssorozat

főből álló csapat, 4 országból

termékfejlesztés

2 000 000 km 
forgalombiztonsági vizsgálat

innovatív megoldások

Annak eredményeképpen, hogy a 
Függönyponyvás félpótkocsi gyártás 
folyamatában a hibrid hegesztési eljárást 
alkalmazzuk, sikerült olyan illesztési 
pontosságot elérnünk, amelyet csak a 
hibrid technológia garantál. A szokványos 
és hagyományos eljárásokkal lehetetlen 
ugyanezt elérni.
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A tanúsítványok garantálják a félpótkocsi funkcionalitását, megbízhatóságát. Mi a Wieltonnál 
figyelünk a részletekre! Félpótkocsijaink mindig maximálisan garantálják a robusztusságot, ami 
azt jelenti, hogy szállítás során a rakományt mindenféle időjárási körülmények között megvédi.

Kiváló minőségű Thiriet 
ponyvafeszítő racsni biztosítja 
a gyors és kényelmes ponyva 
feszítést.

Megbízható, és tartós 
ponyvafeszítés

A ROLL STOP, amely egy 
gördülő ütköző blokk, védi a 
félpótkocsit a dokkolás során.

Biztonságos dokkolás

A hátsó ajtó erős és merev 
alumíniumprofilból készül. A 
nagy és sima felület további 
reklámfelületet biztosít.

Reklámfelület

A teherautókon és félpótkocsikon 
feltüntetett reklámok és hirdetések mobilak, 
ugyanakkor a szélesebb befogadókör 
elérésének egy hatékonyabb formáját 
képviselik. Lehetővé teszi a hatásos és 
eredményes reklámcélú felülethasznosítást a 
társaság járművein.
Emiatt a függönyponyvás félpótkocsi 
nem csupán fontos kapocs lehet a 
szállítmányozás folyamatában, hanem a 
vállalkozásának mobil reklámhordozója is 
egyben.

Különösen a logisztikával és 
szállítmányozással foglalkozó 
vállalkozások körében jelenleg a vállalatok 
legnépszerűbb „bemutatóterme” a márka 
arculatot tükröző járműpark.

Egy cég mobil
„bemutatóterme”

A CURTAIN MASTER félpótkocsi 42 tonnányi időtállóság, 13,83 m hosszú 
szakértelem, 2,55 m megbízhatóság és 4 m funkcionalitás. Ezek a CURTAIN MASTER 
függönyponyvás pótkocsi szabvány méretei, amelyek nem csak szokványos igények 
kielégítésére alkalmasak.

CURTAIN MASTER
függönyponyvás félpótkocsi
Partner a különleges feladatok során is.

A Wielton félpótkocsik ponyvái az innovatív tömítések révén, 
tökéletesen megvédik a rakományt a károktól és időjárási 
viszontagságoktól.

Tökéletes műszaki paraméterek jellemzik: nagy 
mechanikai tartósság (vágásokkal és különböző típusú 
károkkal, megrongálódásokkal szemben), színtartósság 
és nagyfokú ellenálló képesség az időjárási viszonyokkal 
(vízállóság, szélállóság, magas és alacsony hőmérséklettel, 
nedvességgel) szemben.

A Wielton függönyponyvás félpótkocsi 
számos tanúsítvánnyal rendelkezik, ide 
sorolva az alábbiakat:
+ XL
+ abroncs szállításhoz
+ italszállításhoz
+ DC 9,5
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A megújított görgős 
rendszer biztosítja a tető 
gyorsabb kezelését.

Az innovatív görgős 
rendszer gyors 
és kényelmes 
ponyvacsúsztatást tesz 
lehetővé 

Gyors és kényelmes 
ponyva kifeszítés

A hidraulikusan emelhető tető 
lehetővé teszi a félpótkocsi 
gyorsabb előkészítését a 
rakodáshoz.

A tetőt összekötő új 
acélelemek biztosítják a 
tartósságot.

A kétoldalról nyitott tető növeli 
a félpótkocsi sokoldalúságát.

Multifunkcionális  
és tartós tető

A hidraulikusan emelhető 
tetővel könnyen 
változtatható a belmagasság 
oszloponként állítható 
+50, +100, +150 mm 
tetőmagasság.

Magasság beállítása

A padló merevsége a 30 mm-es pallókból készült sima 
konstrukciónak köszönhetően marad meg.

A félpótkocsi rakodási területének merevségét  növelik 
a rakomány rögzítő fülek csatlakoztatása az alvázon 
elhelyezett rakomány rögzítésére szolgáló furatokba. 

Erős padozat

A rakomány számára a vízzel 
szemben kiegészítő védelmet 
biztosítanak a speciálisan kialakított 
hézagtömítő profilok.

Kiegészítő hézagtömítő profilok

A ponyva illesztésének a 
továbbfejlesztése az éleken, 
biztosítja a rakomány védettségét 
a nedvességgel szemben, és a 
tetőponyva új, tökéletesített elemei 
zárják le a rakodási felületet.

Tömített kivitelezés

Védelem a 
nedvességgel 
szemben

A Wielton márkának ez az egyedülálló terméke minden feladatot képes teljesíteni, amire egy 
modern, élvonalbeli és takarékos félpótkocsit használunk. Erre a területre szakosodott sokéves 
munka, innovatív megoldások megvalósítása, valamint az alkalmazottaink által végrehajtott 
tesztelések és kísérletek vezettek a tökéletes függönyponyvás félpótkocsi megalkotásához. A 
WIELTON függönyponyvás félpótkocsi a különleges feladatok teljesítésében is valódi partner.

A WIELTON függönyponyvás félpótkocsi minden elemében - padlótól a tetőig erőteljes 
innováció valósul meg

CURTAIN MASTER
függönyponyvás félpótkocsi
Garantált csúcsminőség
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A széles hátsó acél szegély 
ellenáll a legerősebb 
ütközésnek is.

A SAFETY LOOK eredeti 
Wielton megoldás. 
Lehetővé teszi a 
legérzékenyebb árucikkek 
biztonságos rögzítését 
anélkül, hogy szükség 
lenne a ponyva kioldására.

A homlokfalra szerelt új 
típusú rakomány rögzítő fül 
egyáltalán nem csökkenti a 

raktér méretét.

Mi a Wieltonnál nagy figyelmet 
fordítunk arra, hogy a félpótkocsijaink 
biztonságosak legyenek és garantálni 
tudjuk a pótkocsijainkban szállított 
rakomány stabil rögzítését akár az előre 
nem látható helyzetekben is, egészen a 
beszállítótól az áruátvevő telephelyéig.

A rakomány
biztonsága

Az alumíniumból készült, az alsó sávban HARDOX 
acéllal megerősített új homlokfal biztonságot nyújt a 
rakodótérben a raklapok és targonca ütközés ellen a be- és 
kirakodás közben.

A félpótkocsival történő parkoláskor a manőverezés könnyebb, 
mivel a fordulási sugár csökkenthető a tengelyemelő- és 
tengelyleeresztő rendszernek köszönhetően, amelyet a fék 
háromszori lenyomásával lehet működtetni.

A gyorsindítás a legzordabb körülmények között is lehetséges, 
a félpótkocsiba szerelt programozott modulátor használatával. 
Amikor a vontató csúszni kezd, a félpótkocsi tengelye 
automatikusan megemelkedik, és ezzel korrigálja a szerelvény 
futókerekének a tapadását.

Az új generációs WIELTON 
függönyponyvás félpótkocsit, a 
logisztikai ipar szinte valamennyi 
üzletágában széles körben 
alkalmazzák. Tökéletes termék, amely 
megfelel a közlekedési ágazatra 
vonatkozó legszigorúbb minőségi 
követelményeknek és biztonsági 
előírásoknak.

Egy megfelelő vontató és a hozzá való 
félpótkocsi alkalmas arra, hogy csökkentse, 
az üzemeltetési költségeket ezáltal növelje a 
szállítás költség hatékonyságát.

Teljesítmény 
optimalizálása

Egyre több szállítmányozó vállalat 
figyel fel a megkérdőjelezhetetlen 
előnyökre, amelyeket azok 
élveznek, akik a Wielton márkájú 
függönyponyvás félpótkocsikat 
használják:
+ alacsonyabb üzemeltetési költségek, 

és költségmegtakarítás az 
alacsonyabb gumikopás miatt.

+ sokféle konfiguráció
+ nagyszerű vontatási tulajdonságok
+ rakodási terület növelése 

a rakodótér maximális 
tökéletesítésének köszönhetően

ELŐNYÖK



A WIELTON ASSISTANCE szolgáltatásunknak köszönhetően 
a jótállás keretében végezzük el a javításokat.
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Szervizszolgáltatások már a vásárlás 
kezdetétől

Wielton pótkocsija és annak megfelelő műszaki 
állapota az üzleti siker része. Fontosnak tartjuk, 
hogy ügyfeleink elégedettségét hosszú távon 
fenntartsuk, ezért olyan szervizcsomagokat 
alkottunk meg, amelyek tervezhető költségeket, 
előrelátható üzemeltetést biztosítanak. 
Lehetőség nyílik különböző tartalmú csomagok 
közül választani, amely csomagok új és bérletes 
eszköz esetén is érvényesíthetőek.

Gazdaságosabb üzemeltetés és magasabb 
fokú rendelkezésre állás

Szervizszerződéseinkkel elkerülhetőek a 
váratlan költségek és leállások, így maximálisra 
növelhető a jármű rendelkezésre állása. 
Segítségükkel a járművek fenntarthatósága 
egyszerűsödik, több figyelmet tud fordítani 
üzletére, fenntartási költségeinek tervezésére.

Érték megtartás hosszútávon

Járműve karbantartása, javítása, kopó 
alkatrészeinek cseréje biztosított csomagtól 
függően. A szerződés terhére elvégzett javítások 
során kizárólag eredeti gyári alkatrészek 
kerülnek felhasználásra, beépítésre, így járműve 
megbízhatósága, teljesítménye és értékállósága 
hosszú időre biztosítva marad. 

EUROTRADE - WIELTON
Szerviz szerződések

A gyári illetve a Wielton márkaszervizben elvégzett 
javítások garantálják az új termékekkel azonos minőséget.

Szerviz szolgáltatásunk a következőket 
tartalmazza: folyamatos mechanikai 
javítások, festés, karosszériamunkák, ponyva 
felújítása, rekonstrukciója és után-szerelése, 
a felfüggesztés és a fékrendszer javítása, 
alkatrészcsere, alvázvázbemérés, villamos- és 
hidraulikus berendezések javítása, valamint 
műszaki felülvizsgálatok és átvizsgálás.

Ügyfeleinknek kínált szolgáltatásaink:
+ mobil szerviz - szervizautók
+ gyors és professzionális gyári szerviz, 

szerviz oktatás
+ engedélyezett szervizhálózat 

Magyarországon és külföldön
+ alkatrész ellátó hálózat az alkatrészek 

értékesítésére

A Wieltonnál gyártott járművek mindig biztonságosak és megbízhatók. Azonban, minden 
egyéb fejlett műszaki berendezéshez hasonlóan, ezek a járművek is professzionális 
szervizelést és karbantartást igényelnek.
Wielton professzionális szerviz szolgáltatást nyújt ügyfeleinek belföldön és külföldön 
egyaránt. Az ügyfelek elvárásai és igényei eltérők. Ezért széles körű szolgáltatásokat 
kínálunk a jármű üzemeltetésével és szervizelésével kapcsolatban. Helyzeti előnyünk a 
specializált műszaki létesítményeinken és munkatársaink profizmusán alapszik.

WIELTON SZERVIZ
Non-stop - 24/7 - szervizszolgálat

Megnevezés Basic Extra Executive Executive 
plus

Fékbetét • • • •
Féktárcsa • • • •

Garanciális átvizsgálás • • • •
Műszaki vizsga • • • •

Fékmérés • • • •
ABS jeladó • • •

Fékmunkahenger • • •
Zsírzás • • • •

Műszeres diagnosztika • • •
Légrugó • • •

Szintezőszelep • • •
Rázópados vizsgálat • • •

Hátsó lámpa • •
Helyzetjelző lámpa • •

Modulátor • •
Gumiabroncs •

Gumiabroncs szerelés •
Fékjavítás • • • •

Levegőrendszer javítás • •
Lengéscsillapító • •

Elektromos javítás • •
Lengőkar szilent • •
Futómű javítás • •

Felépítmény javítás • • •
Izzó • •
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CURTAIN MASTER félpótkocsi család
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 A tetővel együtt  nyitható a rolóponyvás 
 felépítmény 
 Félpótkocsi, építőanyagok szállítására 
 oldalfallal és hátsó félajtóval 
 Ponyvás félpótkocsi oldalfallal
 Oldalfalak és tető nélküli platform
 Opcionálisan kialakítható második rakodó szint
 Vámunión kívüli árufuvarozás
 A pótkocsi vasúti szállításának lehetősége
 Variálható kapcsolási magasság 
 (a MEGA modell módosítható a felfüggesztés  
 magasságának és a tető 
 beállításának változtatásával)
 Italszállításra alkalmas konfiguráció
 Abroncsszállításra alkalmas konfiguráció
 Háztartási gépek szállítására alkalmas konfiguráció
 Gitterbox konténerek szállítására  
 alkalmas konfiguráció
 Csökkentett félpótkocsi saját tömeg
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Jelenlegi kínálatunk 10 termékcsoportból áll több mint 
800 különböző konfigurációval.
A technológiai lehetőségek széles választéka teszi 
lehetővé számunkra, hogy olyan termékeket alakítsunk 
ki, amelyek gyakorlatilag minden vállalkozástípus 
számára megfelelőek.

A Wielton Csoport teljes kínálata elérhető a honlapon:
www.wielton.com.pl
www.wieltongroup.com
www.eurotrade.hu

WIELTON KÍNÁLAT

+ UNIVERZÁLIS FÉLPÓTKOCSIK 
+ ZÁRT DOBOZOS FÉLPÓTKOCSIK
+ BILLENŐS FÉLPÓTKOCSIK
+ BILLENCS FELÉPÍTMÉNYEK
+ NAGYKÖBÖS FELÉPÍTMÉNYEK PÓTKOCSIK
+ KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSIK
+ GÉPSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSIK
+ MEZŐGAZDASÁGI PÓTKOCSIK
+ EGYÉB



Eurotrade Kft.
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum
mesterhazi.zsolt@eurotrade.hu | +36 20/356-0688
szattila@eurotrade.hu | +36 20/324-1195

www.eurotrade.hu


