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A SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
ELSŐRANGÚ ESZKÖZEI

 
 

 

 

A Wielton billenős félpótkocsik régóta megállják a helyüket a különböző iparágak 
legigényesebb ügyfelei által támasztott elvárásokkal szemben.

Az előzetesen tesztelésnek alávetett megoldások alkalmazása, valamint termékeink 
minőségének és funkcionalitásának fejlesztésére való állandó törekvésünk teszik 
járműveinket az üzleti életben igazán megbízható partnerré.
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ÜDVÖZÖLJÜK A WIELTON VILÁGÁBAN! 

A Wielton Csoport egyike a három legnagyobb európai félpótkocsi-, pótkocsi-és jármű-
felépítmény gyártónak, továbbá globális szinten egyike az iparág tíz legnagyobb 
gyártójának.

A Wielton küldetésének tekinti, hogy megalkossa és 
a legjobb szállítási megoldásokat kínálja az üzleti 
élet számára. Munkánkat minden esetben olyan 
stabil értékekre alapozzuk, mint: emberi erőforrá-
sok, innováció, minőség és biztonság.

Ügyfeleink elsősorban olyan, a szállítmányozás-, 
építőipar-, gyártás/termelés-, áruszállítás-, valamint 
a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő 
vállalatok, melyek a működésük feltételeihez 
igazodó, egyedi megoldásokat keresik.
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MEGBÍZHATÓ PARTNER
SPECIÁLIS FELADATOKHOZ

 

 

A Strong Master billenős félpótkocsi acél felépítményét erős és tartós, súlyoptimalizált szerkezet jellemzi.
Maradéktalanul megfelel az ügyfelek hosszú élettartammal kapcsolatos elvárásainak még extrém üzemi 
körülmények és intenzív igénybevétel esetén is.
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STRONG MASTER
FÉLCSŐ ALAKÚ ACÉLBILLENCS

FŐBB JELLEMZŐK:

Kapacitás: 26-33 m3
 

Súly: 5600 kg-tól
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Széleskörű használat 

 

 
 

 
 

+ ömlesztett anyagok
+ sóder
+ föld
+ aszfalt
+ kavics
+ kőtörmelék

A Strong Master félpótkocsikat az építőipar 
számára terveztük. Nehéz üzemi körülmények 
között, rövid mozgási távolságok, valamint 
gyakori feltöltési- és ürítési műveletek során is 
garantált a megbízhatóságuk.

A következő anyagok szállítására alkalmas: Könnyű és stabil, kihajtható 
létrával felszerelt kiszolgáló 
állvány, mely biztonságos 
ponyvamozgatást tesz lehetővé.

A legjobb gyártók által tesztelt és 
szállított hidraulikus munkahengerek.

Stabil támasztólábak, melyek a következő 
változatokban elérhetők:
 - szimpla acél,
 - dupla acél és alumínium,
 - dupla acél magasságállítás funkcióval
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STRONG MASTER 
Megbízható partner speciális feladatokhoz

  
 

 
 

 
 
 
 

Az acél felépítmény kopásálló HARDOX 450 acélból 
készül, mely horpadásokkal szemben ellenálló.

Az acéllemez vastagságát az ügyfél
igényei szerint alakítjuk ki.

A technológiai eljárás során alkalmazott anyagok garantálják a biztonságot és megbízhatóságot, valamint 
jelentősen növelik a STRONG MASTER billenős pótkocsi felhasználási alternatíváit.

Az ügyfél számára előnyös tulajdonságok sorát az alacsony karbantartási- és javítási költségek egészítik ki.

Alapfelszereltség a szappanadagolóval felszerelt 
víztartály, valamint a könnyen hozzáférhető, 
szerszámosláda.

A különleges tervezésű, keresztszelvényekkel 
ellátott, kúp alakú félcső felépítmény több 
méretben és konfigurációval is elérhető. A 
szerkezet megkönnyíti a szállított anyagok 
ürítését és modern megjelenést kölcsönöz a 
billencs számára.

Megbízható felfüggesztés- és 
fékrendszer, ellenőrzött gyártóktól

Nagy szilárdságú acélból 
készült, súlyoptimalizált 

váz moduláris szerkezettel.

Ez a megoldás javítja a 
járműstabilitást és 
jelentősen növeli a 

biztonságot.
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Funkcionalitás és biztonság
extrém körülmények között is

 

A Strong Mastert szilárd és tartós szerkezet 
jellemzi, növelt teherbírással.

Az ügyfelek szükségleteihez és elvárásaihoz 
igazított biztonságos és funkcionális 
megoldásokkal kerül felszerelésre.

A hátfalon található lengőajtó két gabonaablakkal 
ellátott univerzális nyíló ajtóra cserélhető, mely 
biztosítja az ömlesztett áru irányított ürítését és a 
nagy mennyiségű nehéz szállítmány berakodását.

A hátfal kialakítása során 
alkalmazott szilárdságnövelő 
megoldások garantálják a 
megbízhatóságot még gyakori 
üríti műveletek során is.

Lengőajtó rögzítő horgok 
automata mechanizmussal és 
kiegészítő oldalvédelemmel, 
melyek garantálják a 
biztonságot a mindennapos 
használat során is.

LED technológiás, 
modern világítás
(teljes LED-es világítás 
opcióként választható)
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Csúcsminőségű alkatrészek 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A jármű teljes élettartamát végigkísérő 
esztétikus külsőt a magas minőségű, 

korrózióálló fényezés biztosítja.

A színválasztást az ügyfélre bízzuk.

Összehajtható ponyva, 
mely biztosítja a 
felépítmény 
robusztusságát és növeli 
a közúti biztonságot.
A ponyva a jármű 
aerodinamikai jellemzőit 
is javítja, továbbá 
csökkenti az üzemanyag 
felhasználást.

A billentést segítő 
automata légrugó, mely 
növeli a jármű stabilitását 
és biztonságát a 
szállítmány ürítése során.

Súlyoptimalizált hátsó 
aláfutásgátló felhajtható 

opcióval, melynek kialakítása 
az aszfaltozóval való közös 
munkavégzéshez igazodik

Láncos, vagy gerendás 
oldalfal-összekötés, mely 
rakodás során megerősíti 
a felépítmény szerkezeti 
stabilitását

Automata első tengely 
emelés.



Megnövelt teherbírás az ideális
súlynak köszönhetően
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A Wielton márka felismerte, hogy ügyfelei 
számára mennyire fontos a hatékonyság az üzleti 
életben. Az alumínium felépítményes Strong 
Master félpótkocsit annak érdekében alkottuk 
meg, hogy csökkentsük a félpótkocsik önsúlyát és 
ezzel egyidejűleg növeljük az ügyfelek 
szállítmányozásból származó nyereségét.

A tervezésben használt könnyű, korrózió- és 
kopásálló, fokozott szilárdságú alumínium 
ötvözet a jármű súlyát a Strong Master acél 
felépítménnyel felszerelt pótkocsihoz képest akár 
600kg-mal is csökkentheti.

Az alumínium lengőajtónak köszönhetően a 
félpótkocsi teherbírása az acél felépítményes 
típushoz képest mintegy 100 kg-mal nő.

A félpótkocsi önsúlyának további csökkentése érdekében könnyű, alumíniumból készült felszereltségi elemeket kínálunk, mint pl.: 
alumínium aláfutásgátló-, légtartályok- és keréktárcsák.



Funkcionalitás
minden részletében 
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Felhajtott aláfutásgátlóVezérlődoboz és távirányítóTetőponyva csúsztató kézikar

Szabályozott lengőajtó nyitási szög Zárt tetejű felépítmény belülről

Zárt tető Nyitott tető

Félig nyitott tetejű felépítmény belülről

Ürítés teljesen felemelt lengőajtóval

Csúsztatható tetőponyva – gyors vezérelhetőség és rakománybiztonság. Manuális (kézikarral 
működtethető) és automata (vezérlődoboz vagy távirányítás) változatban is elérhető.

A hidraulikusan emelhető lengőajtó és a 
pneumatikusműködésű, felhajtható aláfutásgátló 
alkalmazása a legmagasabb igényeknek is megfelel.
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+ az alváz és a felépítmény kialakításánál
a legjobb minőségű acélt használjuk

 
 
+ változtatható kúp alakú felépítmény

keresztmetszet, mely könnyebb
ürítést tesz lehetővé

 
 
+ a járművek változatos konfigurációs

lehetőségei
 

 
+ magas minőségű komponensek a

legjobb gyártóktól 

Erős és megalapozott
érvek  

A Strong Master félpótkocsikat rendszeresen 
különféle extrém körülmények között történő 
tesztelésnek vetjük alá



Acél felépítménnyel.
Műszaki paraméterek:
+  térfogat: 26-33 m3

+  súly: 5600 kg-tól
+  belső hosszúság: 7460 / 8170 mm
+ belső magasság: 1515 / 1640 / 1765 mm

Alumínium felépítménnyel.
Műszaki paraméterek:
+  térfogat: 24-42 m3

+  súly: 4900 kg-tól
+  ibelső hosszúság: 7420 / 8180 mm 
+ belső magasság: 1475 / 1765 / 1975 mm 

STRONG MASTER BILLENCS CSALÁD
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14  /  BILLENŐS FÉLPÓTKOCSI  /  WEIGHT MASTER

 
 

A LEGJOBB PARTNER
UNIVERZÁLIS CÉLOKRA

 

 

A Weight Master alumínium felépítményes billenős félpótkocsi jellegzetessége a könnyű és tartós 
szerkezet, melyet az ügyfelek igényeire tekintettel a maximális teherbírás, nagyobb időtállóság és 
univerzális felhasználhatóság jellemez.



WEIGHT MASTER  /  BILLENŐS FÉLPÓTKOCSI  /  15

WEIGHT MASTER
SZÖGLETES KIALAKÍTÁSÚ
BILLENCS

FŐBB PARAMÉTEREK:
Kapacitás: 23-64 m3  

Súly: 4700 kg-tól



16  /  BILLENŐS FÉLPÓTKOCSIK  /  WEIGHT MASTER

 

 

 
 

Széleskörű felhasználás 

 

+ ömlesztett anyagok
+ tűzifa
+ biomassza
+ mezőgazdasági termények
+ műtrágya
+ raklap
+ BIG BAG típusú zsákos szállítmány

A Weight Master pótkocsi széleskörű 
konfigurációs lehetőségekkel rendelkezik, 
melyek lehetővé teszik az ügyfelek egyedi 
igényeihez való igazítást.
Az alacsony önsúly ellenére a járművet hosszú 
élettartam, tartósság és megbízhatóság 
jellemzi a következő anyagok szállítása során:

Könnyű és stabil, kihajtható 
létrával felszerelt kiszolgáló 
állvány, mely biztonságos 
ponyvamozgatást tesz lehetővé.

A legjobb gyártók által tesztelt és 
szállított hidraulikus munkahengerek

Stabil támasztólábak, melyek a következő 
változatokban elérhetők:
 - szimpla acél,
 - dupla acél és alumínium,
 - dupla acél magasságállítás funkcióval
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 WEIGHT MASTER

Partner speciális feladatokhoz
 

A Weight Master félpótkocsin alkalmazott szerkezeti megoldások megfelelő alternatívát kínálnak a 
nehezebb acélfelépítményekhez. A jármű hatékonysága napi szállítmányozási feladatokban és az 
építkezéseken mutatkozik meg. A jármű számos változatban rendelhető, melyek a felépítmény 
kapacitásában, a tengelytávban valamint a hátfal kialakításában különböznek egymástól.

Az időtállóság megőrzése 
érdekében az oldalfal 
profilokat a felépítmény 
teljes magasságában 
hegesztjük.

A homlokfalon kialakított 
lépcsők a félpótkocsi 

elejéből a felépítmény 
belsejébe történő könnyebb 

belépést teszik lehetővé.

Pozicionálók a felépítmény 
stabilitásának biztosításához 

és az üres állapotban való 
mozgás során fellépő 

vibráció kiküszöbölésére

Moduláris szerkezetű, 
súlyoptimalizált és nagy 

szilárdságú acélból készült váz, 
mely előnyösen befolyásolja a 

jármű stabilitást és javítja a 
biztonságot.

A felépítmény padló nagy 
keménységű és kopásálló 

ENDUR-AL alumíniumból készül.

Az oldalfalakat tartós alumínium 
pro�lokból építjük.

A felhasznált komponensek 
vastagságát az ügyfél igényeihez 

igazítjuk.
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Kisebb önsúly növelt kapacitással 

 

 

 

 

 

 

A Weight Master félpótkocsit a könnyű 
alumínium felépítmény és a súlyoptimalizált, 
nagy szilárdságú acélból készült váz 
párosítása teszi univerzális célokra 
használható, megbízható és stabil járművé.

Oldalra hajtható ponyvával, illetve manuálisan-, 
vagy vezeték nélküli automata vezérléssel 
csúsztatható tetőponyvával.

A felépítmény 
szerkezetének 
megerősítése a 
félpótkocsi hátsó, 
sérülékeny részére 
illesztett védő 
fémlemez segítségével 
tovább növelhető.

Láncos, vagy gerendás 
oldalfal-összekötés, mely 
rakodás során megerősíti a 
felépítmény szerkezeti 
stabilitását

Egyenes padlófelület 
kialakítás, mely 
raklapszélességű kialakítást 
tesz lehetővé, illetve haránt 
padlóél kialakítás, mely 
megelőzi a szállított anyagok 
sarkokban való elakadását.

A Weight Master félpótkocsi 
hátsó lengőajtó a használati 
céltól függően 
gabonaablakkal-, 
gabonaablak nélkül-, illetve 
opcionálisan leszerelhető 
gabonaablakkal rendelhető.



 

 

Teljes funkcionalitás
változatos körülmények között is

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Felhajtható aláfutásgátló
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A jármű teljes élettartamát 
végigkísérő esztétikus külsőt a 
magas minőségű, korrózióálló 

fényezés biztosítja.
A színválasztást az ügyfélre bízzuk.

Az első tengely elejére 
illesztett pótkerék 

tartóhoz opcióként kézi 
csörlő szerelhető, mely 

ergonómiai szempontból 
kedvezőbb.

Opcionálisan rendelhető harmadik, 
un. hátsó kormányzott tengely, mely 

fordulási szög csökkentésével a jármű 
könnyebb manőverezhetőségét teszi 

lehetővé, ezáltal csökkentve a 
gumiabroncsok kopásának mértékét, 

valamint az üzemanyag fogyasztást.

Kis súlyú, könnyebben 
kezelhető alumínium 
aláfutásgátló, illetve 
alapfelszereltségben önzáró 
acél aláfutásgátló.
Kialakítása az aszfaltozóval 
való közös munkavégzéshez 
igazodik.



 

 
 

A nagy volumenű anyagszállítás szakértője
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A Weight Master régóta az ideális választást jelenti a nagy 
volumenű szállítmányozási szegmensben működő ügyfelek 
számára is. Nagy, akár 60 m3 feletti teherbírás, speciális 
felszereltség és széleskörű konfigurációs lehetőségek 
jellemzik, melyek együttesen teszik ezt a félpótkocsit 
univerzális célokra használható járművé.

A hátsó lengőajtó vertikálisan nyíló ajtóra 
(súlycsökkentés), vagy pneumatikusan záró, 
egyszárnyú ajtóra cserélhető. A felépítmény szerkezetében alkalmazott lengőajtó megoldások biztonságos, hatékony és ergonomikus üzemeltetést tesznek lehetővé.



Heveder csat Retesz nyitott ajtó rögzítéséhezGabonaablak Gabonaürítő garat a gabonaablakhoz csatlakoztatva

Szövetből készült ponyvarögzítő heveder Ajtórögzítő fül

Ajtórögzítő kilincs Függőleges ajtóreteszelő csavar

Lengőajtó retesz

Csatos ponyvafeszítő  –  
maximális stabilitás és teherbírás.

Ponyvarögzítő heveder

Rear closing protection –  
designed with the view of usage safety and work ergonomics. 

 
 
 

Minden részletében
hatékony és biztonságos
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A biztonság figyelembe vételével tervezett és 
átfogóan tesztelt WEIGHT MASTER félpótkocsi 
megbízható társ az üzletben

A padlóba épített rezgető vibrátor biztosítja a 
könnyebb rakományürítést. A felépítmény 
belsejébe szerelt világítás megfelelő fényt 
biztosít a felépítmény belső kifeszített 
tetőponyva esetén is.
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+  
  
  
  
 
+  
  
 
+  
  
  
 

Erős és megalapozott
érvek  

számos konfigurációs lehetőség áll 
rendelkezésre a felépítmény teherbírásán és 
a padlóhosszon túl a hátsó ajtó típusával és 
az egyéb kiegészítő felszerelések széles 
választékával kapcsolatban is

az alumíniumból készült felépítménynek, 
valamint az alumínium alkatrészek 
jelentősen javítják a teherbírást

az univerzális kialakításnak köszönhetően a 
Weight Master félpótkocsi ideális eszköz az 
építkezéseken, vagy akár a kommunális-, 
illetve mezőgazdasági szegmensben is

A Weight Master félpótkocsi fő előnyei közé 
sorolhatók a széleskörű konfigurációs lehetőségek, 
valamint az univerzális felhasználhatóság is



A WEIGHT MASTER billencs család
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Műszaki paraméterek:
+ cubature: from 25 to 64 m3

+ súly: 4950 kg-tól
+ belső hosszúság: 7740 / 11670 mm  
 +

 
belső magasság: 1310-2250 mm

  
 

Műszaki paraméterek:
+  térfogat: 26-42 m3

+  súly: 4700 kg-tól
+  belső hosszúság: 7340 / 8660 mm 
 +

 
belső magasság: 1310-2000 mm
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06  /  STRONG MASTER OPTIMA

Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA została dostosowana do nowych przepisów drogowych UEMOA. 
Produkt ma charakter  i jest stosowany do przewozu różnego rodzaju produktów sypkich:  
przemysłowych, kopalnianych, a także rolniczych.

 
 

A LEGJOBB PARTNER
A NAGY VOLUMENŰ ANYAGOK
SZÁLLÍTÁSÁBAN
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BEST PARTNER  
FOR HIGH VOLUME TRANSPORT

Az alumínium felépítményű BULK MASTER billenős félpótkocsi kitűnő eszköz a nagy kapacitást igénylő szállítmányozási 
kategóriákban, melyeknél elengedhetetlen a maximális stabilitás és biztonság fenntartása
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BULK MASTER
SZÖGLETES
ALUMÍNIUM BILLENCS 

FŐBB PARAMÉTEREK:
Kapacitás: 45-67 m3 

Súly: 5950 kg-tól
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+ mezőgazdasági termények
+ biomassza
+ műtrágya
+ BIG BAG típusú zsákos szállítmány
+ raklapos áru

Extra kapacitás, sokrétű felhasználás 

 

A Bulk Master a Wielton billenős félpótkocsi család 
legújabb fejlesztésű terméke, melyet bármely 
olyan szegmens számára ajánlunk, ahol kis 
sűrűségű anyagok, vagy ömlesztett rakomány 
szállításához nagy térfogatú felépítményre van 
szükség. A nagy teherbírás és kis önsúly által a 
profittermelésben jelentős előnyre tehet szert 
bármely szállítmányozási szegmensben.

A Bulk Master a következő anyagok
szállításának szakértője:

A jármű alacsonyabb kialakításának köszönhetően 
könnyű a kotró-rakodók által történő felrakodás

A felépítményre szerelt, 
kihajtható létrával ellátott, 
súlyoptimalizált kiszolgáló 
állványnak köszönhetően az 
állvány stabilabb és 
biztonságosabb 
ponyvamozgatást tesz lehetővé.

Az alsó felfogatású munkahenger 
a Bulk Master félpótkocsi 
alapfelszereltsége, mely a billentés 
során növeli a stabilitást és 
biztonságot.

A sűrűn elhelyezett 
padló-keresztgerendák előnyösen 
befolyásolják az időállóságot
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BULK MASTER
Sokéves tapasztalatra alapozott,
vadonatúj megoldások

 
 

 

 
 

 

Süllyesztett, „lúdgége” típusú váz,
számos előnnyel:  

+

 

az alacsonyabban elhelyezkedő
súlyközéppont (CoG) nagyobb stabilitást
biztosít a mozgás közben történő
rakományürítés során,

 

 

 

 +
 

az alacsonyabb rakodóperem és a felsőbb
peron a kotró-rakodók és villástargoncák
számára könnyebb rakománytöltést
tesznek lehetővé

 
  

 

+ a csökkentett járműmagasság könnyebb
áthaladást tesz lehetővé a siló állomásokon-,
vagy csarnokkapuknál történő
rakományürítés során.

 

 

 

 

A felépítmény szerkezete megegyezik a Weight Master modellével:
- a felépítmény padló ENDUR-AL alumíniumból készül,mely a 

legkopásállóbb és legkeményebb alumínium.
- az oldalfalak tartós alumínium 

A Bulk Master félpótkocsin a Weight Master járművön bevált legjobb szerkezeti megoldásokat 
alkalmazzuk, melyeket szerte Európában található ügyfeleink sokéves pozitív tapasztalata igazol. 
Annak érdekében, hogy a műszaki paramétereken és üzemelési jellemzőkön még tovább javítsunk, 
az alváz szerkezetében olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, melyek annak hátsó részét a lehető 
legnagyobb mértékig képesek süllyeszteni.
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Teljes funkcionalitás
változatos körülmények között is

 

A felépítmény hosszúságának és 
szélességének kialakítása lehetővé teszi 
a raklapos szállítást is (akár 26 
palettának elegendő hely).

Alapfelszereltségben elérhető az univerzális, 
gabonaablakokkal felszerelt kombiajtós  
megoldás. Reteszelésük rögzítő fülek és 
kiegészítő rögzítő kilincs segítségével 
biztosítható.

A félpótkocsi hátulján keresztül történő rakodás 
megkönnyítése érdekében  gerenda kerül 
felszerelésre.

A Bulk Master kialakítása lehetővé teszi a 
félpótkocsi súlyának csökkentését, ezzel 
egyidejűleg pedig a teherbírás és az 
üzleti profit növelését.

Kombi ajtók helyett könnyű ajtó, illetve egyenes 
lengőajtó-, valamint acélkomponensek helyett 
alumínium komponensek használata – minden 
kilogramm számít.
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Az Ön szükségleteire szabott
felszereltség

 

A Bulk Master félpótkocsi konfigurálása során számos, a Wielton billenős félpótkocsi 
termékcsaládban bevált előnyös megoldással számolhatunk.

Az új típusú alváz alkalmazásából eredő előnyökön kívül meg kell említeni a funkcionalitást is, melyet 
kifejezetten az ügyfeleink igényeinek kielégítésére fejlesztettünk.

Az oldalfal összekötő 
gerendázat a Bulk Master 
alapfelszereltsége. Ezek a 
félpótkocsi szilárdságát 
biztosítják még nagy 
volumenű rakomány és 
magas oldalfalak esetén is.

Egyéb kiegészítők: lapát, 
seprű, vagy a vázra 

rögzíthető alumínium létra 
könnyen hozzáférhetők a 

mindennapi munka során.

Kiegészítő tolatólámpák 
LED-technológiával.

Rövid létra a felépítmény 
belsejébe történő könnyebb 

bejutás érdekében.



30  /  BILLENŐS FÉLPÓTKOCSIK  /  BULK MASTER

+ maximális teherbírás a megnövelt
felépítmény kapacitásnak köszönhetően

 
 
+ a „hattyúnyak ” típusú váz alkalmazása

és a félpótkocsi alacsonyabbra helyezett
súlypontja (CoG) a jármű mozgása során
biztosítják a stabilitást manőverezést
és a rakományürítést

 
  
  
  
 
+ a félpótkocsi csökkentett magasságának

köszönhetően könnyebb áthaladás a siló
állomásokon-, vagy csarnokkapuknál
történő rakományürítés során

 
  
 

Erős és megalapozott
érvek  

 
Könnyebb terményürítés a silók fogadókosarainál.



BULK MASTER billencs család
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Műszaki paraméterek:
+  térfogat: 45-67 m3

+  súly: 5950 kg-tól
+  belső hosszúság: 11200 mm
+ belső magasság: 1650-2400 mm
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06  /  STRONG MASTER OPTIMA

Wywrotka STRONG MASTER OPTIMA została dostosowana do nowych przepisów drogowych UEMOA. 
Produkt ma charakter  i jest stosowany do przewozu różnego rodzaju produktów sypkich:  
przemysłowych, kopalnianych, a także rolniczych.

 
м

A LEGJOBB PARTNER
A FÉMHULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁBAN
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м

A SCRAP MASTER nagy kapacitású acél-felépítményes billenős félpótkocsit speciális anyagok szállítására és extrém 
körülmények közötti üzemelésre terveztük.
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SCRAP MASTER SZÖGLETES
KIALAKÍTÁSÚ ACÉLBILLENCS

FŐBB PARAMÉTEREK:
Kapacitás: 51 vagy-55 m3 

Súly: 7900 kg-tól
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Szakértő a témában 

 

A Scrap Master félpótkocsit a fémhulla-
dék szállítás magas elvárásainak való 
megfelelésre terveztük. A felépítmény 
nagy kapacitása a szabálytalan alakú 
anyagok szállításához a lehető 
legnagyobb teherbírást biztosítja. A 
félpótkocsi felépítésében alkalmazott 
kopásálló fémlemezek garantálják a 
hosszabb élettartamot és az erősen 
koptató anyagokkal szembeni ellenállást.

A Scrap Master félpótkocsin duplaszárnyú, 
szimmetrikus ajtók kerülnek kialakításra. Az 
egyenes felépítésű ajtók igen tartósak, 
valamint esetükben a fémszállításban 
fontosnak tartott korrózióálló megoldásokat 
alkalmazunk, melyek hosszú élettartamot, 
könnyű kezelhetőséget és biztonságot 
szavatolnak.

Mozgatható ponyvarögzítő kampók.

A hátsó kereszttartó  hiánya 
biztosítja a könnyű 
kirakodást. A megerősítés 
nélküli felépítmény 
rugalmasan illeszkedik a 
szabálytalan alakú szállított 
anyagok formájához.

A dönthető alumínium rúd a 
ponyvát annak teljes 
hosszában védi a ki- és 
berakodási műveletek során.

A felépítmény oldalfalai egy részből 
készült, élhajlító présgépen formázott 
fémlemezek.

A homlokfalra kialakított lépcsők 
megkönnyítik a félpótkocsi elejéből a 
felépítmény belsejébe való bejutást.
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SCRAP MASTER
Partner speciális feladatokhoz

 

Ajtózsanérok 2700-os nyitásszöggel. 

Ajtóreteszek.

Felső ajtózár.

Ajtó becsapódás gátló lánc

 
 

Ajtózsanérok
270°-os nyitásszöggel.

Biztonságos ajtónyitás,
mely a ponyva oldaláról
vezérelhető.

 

 

Ajtó nyitó- és csukó kézikar. 
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Csúcsminőségű alkatrészek 

 
 

Súlyoptimalizált, kihajtható létrával 
felszerelt kiszolgáló állvány.

Stabil támasztólábak, melyek a következő 
változatokban elérhetők:
- szimpla acél,
- dupla acél és alumínium,
- dupla acél magasságállítás funkcióval

A legjobb gyártók által tesztelt és 
szállított hidraulikus munkahengerek, 
melyek standard-, vagy opcionálisan alsó 
felfogatású változatban is elérhetők.
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SCRAP MASTER
Teljes funkcionalitás
változatos körülmények között is

 

 
 
  

 

  

 
 

Keresztirányú erősítő gerendák, 
melyek biztosítják az oldalfalak 

szilárdságát a hosszú távú 
használat során.

A jármű teljes élettartamát 
végigkísérő esztétikus külsőt a 
magas minőségű, korrózióálló 
fényezés biztosítja.
A színválasztást az ügyfélre bízzuk.

A Scrap Master félpótkocsi jellegzetessége a könnyű és tartós szerkezet, ezzel sikerült megőriznünk 
az alacsony önsúlyt mely 7900 kg-tól kezdődik.

Mindezt csúcsminőségű, kopásálló acél felépítmény-szerkezetben-, valamint igen tartós acél 
moduláris alváz-gyártásban történő alkalmazásával értük el.

A kis súly és az anyagok tartóssága teszik a Scrap Mastert vállalkozásának megbízható beruházásává.

Alapfelszereltség a 
szappanadagolóval 
felszerelt víztartály, 
valamint a könnyen 
hozzáférhető, nagyméretű 
szerszámosláda.

Nagy szilárdságú, S700 
acélból készült moduláris 

szerkezetű váz.

Pótkerék tartó, mely a 
félpótkocsi oldalán, a 

dönthető oldal ütközői 
mögött, könnyen 

hozzáférhető helyen került 
kialakításra. Opcióként 

lehetőség van kiegészítő, 
második pótkerék tartó 

elhelyezésére is.
Szerszámosláda
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+ a felépítmény gyártásában csúcsminőségű,
kopásálló acélt használunk, mely a
jármű kimagasló tartósságát biztosítja

 
  
 
+ a könnyűszerkezetes kialakítás jelentős

befolyással bír a teherbírás megnövelésére,
mely a nem szokványos anyagok nagy
volumenű szállításában fontos tényező.

  
  
 
+ funkcionalitást és megbízhatóságot

célzó, a mindennapos használathoz
legmagasabb biztonsági szabványokat
alkalmazó megoldások

 
  
 

Erős és megalapozott
érvek  

Az alvázszerkezet erős ipari acélból készül mely hosszú
idejű használatot tesz lehetővé.

 



SCRAP MASTER billencs család
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Műszaki paraméterek:
+  térfogat: 51-55 m3
+  súly: 7900 kg-tól
+  belső hosszúság: 9930-10620 mm
+ belső magasság: 2210 mm
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Eurotrade Kft.
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum
mesterhazi.zsolt@eurotrade.hu | +36 20/356-0688
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