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RUGALMAS PARTNER,
MINDIG KÉSZ A SZOLGÁLATRA

 
 

 

A CONTAINER MASTER konténerszállító félpótkocsi sorozat megalkotása az évek 
során felhalmozott, a konténeres szállítmányozás dinamikus piaci alakulásának 
megfigyeléséből származó tapasztalataink felhasználásának eredménye.

Az élenjáró gyártási technológiának köszönhetően garantáljuk járműveink 
tartósságát és megbízhatóságát működésük közben.
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ÜDVÖZÖLJÜK A WIELTON VILÁGÁBAN! 

TARTALOMJEGYZÉK

A Wielton Csoport egyike a három legnagyobb európai félpótkocsi-, 
pótkocsi-és járműkarosszéria 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 erőforrások, 
kezdeményezés, 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.



+ tanúsított csúcsminőség
+ optimalizált alváz és alacsony önsúly,

mely a legnehezebb konténerek
szállítását is lehetővé teszi

 
  
 
+ garantált biztonság, funkcionalitás és

tökéletes ergonómia a rakodási
műveletek és szállítás során

 
  
 
+ változatos konfigurációs lehetőségek

az ügyfél igényeihez igazodva
 

 
+ korszerű kialakítás

Erős és megalapozott
érvek  
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A félpótkocsi alváza 
illeszkedik valamennyi 
konténertípushoz.

Lehetőség acél-, vagy 
alumínium aláfutásgátló 
használatára.



Kérje ajánlatunkat!

 
 
 
 

Beruházói előnyök
Mindig előnyben

 

 

 

Előnyök az ügyfelek számára:
+  vezető gyártók alkatrészeire szóló

hosszú távú garancia,
 

 
+  lehetőség az ügyfél egyedi igényeire

szabott félpótkocsi kialakítására,
 

 

+  széleskörű konfigurációs lehetőségek, 
 
+  költségoptimalizálás a raktér maximális

kihasználtságával
 

 

+  lehetőség az ügyfél egyedi igényeinek
megfelelő konfigurációra  

+  legmagasabb szintű minőségi garancia 

+  vonzó finanszírozási lehetőségek
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Azért dolgozunk, hogy Ön egy jól felszerelt és megfelelően szervezett flotta 
segítségével előnyre tegyen szert a piaci versenyben.

A Wielton konténerszállító félpótkocsik 
időtállóak, innovatívak és felhasználóbarát 
megoldásokkal rendelkeznek. A műszaki 
újítások kényelmes szállítást és a 
konténerek változatos típusainak illesztését 
teszik lehetővé.

A CONTAINER MASTER  félpótkocsik nagy 
szilárdságú, S700 acélból készülnek, mely 
az alacsony önsúly megtartása mellett a  
szerkezeti tartósságot is biztosítja.
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KÉNYELMET SZÁLLÍTUNK – 
BIZTONSÁGOT GARANTÁLUNK

 
 

 

 
 

 
 

 

A CONTAINER MASTER termékcsaládba tartozó félpótkocsik világszerte 
számos kikötőben teljesítenek nélkülözhetetlen szolgálatot. Kialakításuk 
illeszkedik valamennyi konténertípus szállításához, valamint még a 
legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek. Az univerzális 
konstrukciónak köszönhetően a konténerek kényelmes és biztonságos 
módon a félpótkocsi padló alacsonyabb részének közepére is helyezhetők, 
valamint a le- és felrakodás a jármű hátsó részével megegyező 
magasságban kivitelezhető.



 A CONTAINER MASTER félpótkocsi termékcsalád 4 modellre épül.
Minden modell esetében 3-féle konfigurációra nyílik lehetőség.

ÚJDONSÁG  

Az NS 3 P 40 45 R SL modell műszaki megoldásai

CONTAINER MASTER
A LEHETŐ LEGTÖBB
MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGGEL

 
 

 

FŐBB PARAMÉTEREK:
+  a váz nagy szilárdságúS700 acélból készül 
+  alacsony önsúly  
+  tudományos kutatásra alapozott garancia a tartósságra 
+  alacsonyabb üzemanyag fogyasztás 
+  lehetőség a legnehezebb konténerek szállítására is 
+  modern kialakítás, tetszetős külső
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Rugalmas műszaki megoldások  
 
 
 

01 konfiguráció

 

 
 
 

02 konfiguráció

 

 
 

 
03 konfiguráció

Kihúzható aláfutásgátló

Hátsó rakodás i lehetőség a 20’ konténerek 
középre helyezéséhez.
Lehetőség a targoncával történő lerakodásra. 
Kereszttartóval rögzített első rész, 2-féle 
rögzítési módhoz igazítva

Kihúzható aláfutásgátló

Teflon lemezekkel és rudakkal 
meghosszabbított hátsó rész. Választható 
mechanikus-, vagy gyorsabb üzemelésű 
pneumatikus kivitelű vezérlés.

Megújult acél lökhárító blokkok

A rakodó rámpákhoz igazított lökhárító könnyű 
védelemmel

A legtöbb 
konténertípus 
szállításához

A legtöbb 
konténertípus 
szállításához, kivéve a 
30’-os konténert

A legtöbb 30’-os 
konténertípus 
szállításához, kivéve a 
20’-os konténert
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KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSI
NS 3 P 45 R1 SL

 

   
 

+ önsúly: 4690 kg-tól
+ több mint 33,3 tonna teherbírás
+ hosszabbítható hátsó rész
+ merev első kereszttartók, kétféle konténerrögzítő 45’HC, 40’HC és 40’ISO, 20’ konténerhez
+ univerzális szállítási megoldásként lehetőség a 45’ konténerek szállítására

valamennyi meghosszabbított verzió esetében
 

 

20’ 2 x 20’ 40’ ISO30’ 40’ HC 45’

 
 

A jármű kormányzás 
alkatrészeinek 

optimális pozíciója.
Egyszerű vezérlés, 

biztonságos 
kormányzás

Választható opció a 
félpótkocsi hátsó 

részének 
meghosszabbítása 

pneumatikus 
rendszerrel.

01 típusú rögzítési mód
A 40’ ISO, 2X20’ 

konténertípusok első 
kereszttartón történő 

rögzítéséhez

02 típusú rögzítési mód
A 40’ HC és 45’HC 
konténertípusok első 
kereszttartón történő 
rögzítéséhez



10   /   CONTAINER MASTER

 

 

 
 
 

Konstrukció számos előnnyel  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Könnyű csatlakoztatás

20’-os konténer első 
kereszttartóhoz való 
csatlakoztatása lehetővé teszi a 
jármű első részéből történő 
közvetlen kirakodást.

Kihúzható hátsó rész

Hátsó panel mechanikus, vagy 
pneumatikus hosszabbítása, 
mellyel a szállítás valamennyi 
konténertípushoz igazítható

Félpótkocsi hátsó védelem

Acél lökhárító ütközőkkel, acél-, 
illetve alumínium aláfutásgátlóval, 
valamint univerzális dupla 
konténerrögzítés

01 konfiguráció 02 konfiguráció 03 konfiguráció

A legtöbb 
konténertípus 
szállításához

A legtöbb 
konténertípus 
szállításához, kivéve a 
30’-os konténert

A legtöbb 30’-os 
konténertípus 
szállításához, kivéve a 
20’-os konténert
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KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSI
NS 3 P 45 R2 SL

 

Univerzális és könnyű rakodás,
mely az első konténerzárak
20’-, 40’- és 45’ konténerméretekhez 
örténő igazíthatóságának köszönhető.

Poliamid csúsztató lemezek
használatával hosszabbítható 

 

Pozíció 1. Pozíció 2. Pozíció 3. Pozíció 4.

+ önsúly: 4810 kg-tól
+ több mint 33,3 tonna teherbírás
+ hosszabbítható hátsó és első rész
+ hosszú csatornás, poliamid lemezek

használatával történő, kézi működtetésű
hosszabbítható első rész konténerek számára

 
 

+
 

45’-os konténerek szállításához nem szükséges
a megengedhető beállított hosszúságra
vonatkozó külön engedély beszerzése

 
  
 

20’ 2 x 20’ 40’ ISO30’ 40’ HC 45’

Első konténerzárak 45’-, 40’-, valamint 20’-os konténer méretekhez 
 
01 Konténer rögzítő köröm

a 45’ ISO konténer
rögzítéséhez

 

  
02 Konténer rögzítő köröm
a 45’ EURO konténer
rögzítéséhez

 

 
03 Konténer rögzítő köröm
a 20’-, 40’- és 45’-os konténerek
alacsony rögzítéséhez

 

Pozíció beállítása

Hosszabbítható hátsó 
rész 4 állítási 
lehetőséggel
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Aluminium optional equipment:  
rims, landing legs, air tanks, bumper,  
reduce the weight of the semitrailer.

Weight reduction.

Precízió minden részletében 
 

 
  

 

Emelőzáras rendszer

Univerzális kialakítás és 
gyors felrakodás

Szilárd támasztás

Alumínium, vagy acél 
támasztólábak

01 konfiguráció 02 konfiguráció 03 konfiguráció

A 40’ ISO, 40’HC, 2X20’ 
konténertípusok 
szállításához

A 40’ ISO és 40’HC 
konténertípusok 
szállításához

A 40’HC 
konténertípusok 
szállításához
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Rögzítő köröm a 40’HC
konténertípushoz

 

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSI
NS 3 P 40 SL

 
    

Rögzítő köröm a 40’ISO és
2x20’ konténertípusokhoz

 

+ önsúly: 3870 kg-tól 
+ több mint 34,1 tonna teherbírás  
+ a kombinált-, vagy intermodális szállítmányozás leggyakoribb feladatainak

lebonyolítására 40’HC-, 40’ISO-, vagy 2x20’ konténertípusokhoz
 

  
+ az optimalizált jellemzők segítségével növelhető az üzemanyag-felhasználás gazdaságossága

2 x 20’ 40’ ISO 40’ HC
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ÚJDONSÁG
NS 3 P 40 45 RSL

 
      

Gyors konténer rögzítés.
Az első kereszttartó 3 pozícióban rögzíthető,
mely könnyű felrakodást tesz lehetővé.

 

+ önsúly: 3950 kg-tól
+ több mint 33,9 tonna teherbírás
+ a leggyakrabban használt konténertípusok

szállításához
 

 
+ kis önsúly
+ rugalmas és megbízható kialakítás

Az első részen 3-féle konténer rögzítési lehetőség, valamint
kiegészítő védelem felrakodás során.

1x45’ konténerekhez illesztett kialakítás 40’HC konténerekhez illesztett kialakítás 2x20’ konténerekhez illesztett kialakítás

A CONTAINER MASTER termékcsalád 
legújabb konténerszállító félpótkocsi 
modelljét a világ leggyakrabban 
használt, 45’HC, 40’HC és 2x20’- os 
konténertípusainak intermodális 
szállításához terveztük
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További előnyök 
Opcionálisan választható alumínium felszereltség:
támasztólábak, légtartályok, keréktárcsák,
melyekkel az önsúly összesen akár 210 kg-mal is
csökkenthető.

A konténeres szállítás különböző beállítási igényeihez
optimalizált tengely-elhelyezés.

  A királycsap 2-állású pozicionálási lehetősége
mind a 2-, mind a 3-tengelyes kivitellel kompatibilis.

 

Könnyű kompozit anyagból készült, lehajtható oldalsó
aláfutásgátlók, melyeken hirdetés is elhelyezhető.
Könnyű hozzáférhetőség a szerszámosládához.

Mindhárom tengely emelhető, mellyel kisebb gördülési ellenállás,
a gumiabroncsok kisebb mértékű kopása, valamint alacsonyabb
üzemanyag fogyasztás érhető el.

Könnyű kompozit anyagból készült, lámpavédő tartóelem.
Korszerű LED- és FULL LED technológiás világítás.

 

A festő-fényező robottechnológiának köszönhetően a
termék teljes szerkezetén, így a nehezen hozzáférhető
helyeken is elvégezhetők a felületkezelési munkálatok.

 
A legújabb fényezés védelmi technológiát használjuk,
melynél a színválasztás lehetőségét is biztosítjuk.

A CONTAINER MASTER család félpótkocsi termékeit
korszerű KTL gyártósorunkon végzett korrózióvédelemmel
látjuk el.

 

A CONTAINER MASTER konténer szállító 
félpótkocsi termékcsalád újgenerációs SUPER 
LIGHT kínálata  támogatást nyújt a 
mindennapi munkákhoz. Tökéletes termék, 
mely a szállítmányozási ágazat legszigorúbb 
minőségi- és biztonsági követelményeinek is 
megfelel.

A félpótkocsikat 4 alapszínben kínáljuk: piros, 
kék, szürke és grafit színekben.

Azon ügyfelek elvárásainak való maximális 
megfelelés érdekében, akik flottájukat saját 
vállalkozásuk egyedi színeivel kívánják személyre 
szabni, a konfiguráció és a megrendelési eljárás 
során a RAL paletta meghatározott színeiből való 
választás lehetőségét biztosítjuk.



CONTAINER MASTER félpótkocsi család
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CHARACTERISTIC FEATURE

 
Extendable

 Non-extendable

 20’ in the central part

 20’ in the rear

 2 x 20’

 30’

 40’ iSO

 40’ HC

 45’

NS 3 P 45 R1 SL NS 3 P 40 SL NS 3 P 40 45 R SLNS 3 P 45 R2 SL
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WIELTON TERMÉKCSALÁDOK:

+ UNIVERZÁLIS PÓTKOCSIK
DOBOZOS FELÉPÍTMÉNYŰ FÉLPÓTKOCSIK
BILLENŐS FÉLPÓTKOCSIK

+

+

+ BILLENCS FELÉPÍTMÉNYEK
+ NAGYKÖBÖS FELÉPÍTMÉNYEK
+ FORGÓZSÁMOLYOS PÓTKOCSIK
+ KONTÉNER SZÁLLÍTÓ ALVÁZAK

GÉPSZÁLLÍTÓK+

+ MEZŐGAZDASÁGI PÓTKOCSIK
+ EGYÉB

Termékeink jelenleg 12 termékcsaládból, több mint 800 
konfigurációs lehetőséggel rendelhetők.

Korszerű technológiai létesítményeinknek köszönhetően szinte 
bármely tevékenységi körhöz szükséges termék típust meg 
tudunk tervezni és alkotni.

Termékportfóliónkban ügyfeleink megtalálják az igényeikhez 
tökéletesen illeszkedő szállítási megoldásokat:
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WWW.EUROTRADE.HU

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


