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TEKNŐS
AZ 1996-BAN ALAPÍTOTT WIELTON LENGYELORSZÁG ELSŐ SZÁMÚ 
PÓTKOCSIGYÁRTÓJA, AMELYNEK RÉSZVÉNYEIT 2006-BAN 
VEZETTÉK BE A VARSÓI TŐZSDÉRE. A VÁLLALAT 2009-BEN 
INDÍTOTTA EL „AGRO” VONALÁT, ÍGY MÁRA NEMCSAK 
A KÖZÚTI PÓTKOCSIK, HANEM A MEZŐGAZDASÁGI 
SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK PIACÁN IS MEGHATÁROZÓ 
SZEREPLŐ. TERMÉKEIT 35 EURÓPAI, ÁZSIAI ÉS 
AFRIKAI ORSZÁGBAN ÉRTÉKESÍTI,  
EZEKBŐL MINTEGY 100 EZER FUT 
A VILÁG ÚTJAIN. 300 MÉRNÖK ÉS 
3200 ALKALMAZOTT FELELŐS 
A PÓTKOCSIK FEJLESZTÉSÉÉRT, 
TESZTELÉSÉÉRT, 
GYÁRTÁSÁÉRT ÉS 
A KERESKEDELEMÉRT.

PÓTKOCSIK

GÉPSZEMLE.



2017 óta a Valkon Kft. a WieltonAgro 
mezőgazdasági szállító járművek kizá-
rólagos magyarországi képviselője.

A pótkocsipiacon az egyes termékek 
közti különbséget a gyártástechnológia, 
illetve a beépített alkatrészek minősége 
eredményezi, a lengyel vállalat pótko-
csijai pedig ezen a téren bátran állják a 
versenyt. A Wielton pótkocsik egyten-
gelyes, kéttengelyes és tandem futómű-
ves, osztatlan, illetve osztott oldalfallal 
szerelt, egy, két vagy három oldalra 
billentő, valamint tandem futóműves 
teknős kivitelben készülnek, 8–34 tonna 
össztömeggel.

Minden pótkocsi a közúti szállításban is 
előszeretettel alkalmazott ATW, SAF és 
ADR futóművel, alaphelyzetben lapru-
góval (opciósan parabolarugózással)
szerelt, illetve acélszerkezetű, robotizált 
hegesztésekkel készülő robusztus 
alvázzal, valamint WABCO fékekkel 
rendelkezik. A Wielton pótkocsik a 
személyautó-gyártásban is alkalmazott, 
teljesen automata porfestéses techno-
lógiával készülnek. 
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 PRC-2HPK/W10
 és PRC-2HPK/W14
Teknős pótkocsi, hátrafelé szélesedő 
teknővel, 10, illetve 14 köbméteres 
kapacitással.
– Tandemtengelyes kivitelek
– 6 mm vastag acélpadlózattal, 5 mm 
vastag DOMEX 400 acél oldallemezek-
kel.
– Gabonanyílás a hátfalon, kémlelőnyí-
lás a homlokfalon.
– Robusztus alváz, 300 mm magas, I 
profilú acélgerendából.
400 mm-es magasító, akár 18 köbméte-
res kapacitás

 PRC-2HP/W18BK
Építőipari teknős pótkocsi, homokszállí-
tó, egy oldalra billentő.
– HARDOX 400 és DOMEX WEAR 360 
acélból.
– 18 tonna terhelhetőség

A teknős pótkocsik többféle változatban 
készülnek, a hátrafelé és oldalra billentő 
verziók kimondottan a mezőgazdaság 
számára lettek kifejlesztve. 

 PRC-2HP/W18R
Hátrabillentő, tandemtengelyes 
teknős pótkocsi.
– A teknő belső felülete tökéletesen 
sima, ami minimalizálja a termény 
sérülésének lehetőségét a rakodás 
során, illetve megkönnyíti a leürítést.
– 18 tonnás kapacitás, 
24 köbméteres térfogat
– Hidropneumatikus 
vonórúd-felfüggesztés
– Hidraulikus nyitás

 PRC-3HP/W25
Hátrabillentő, tridemtengelyes-teknős 
pótkocsi. Ez a Wielton kínálatában a 
legnagyobb változat: az egymástól 
viszonylag távol elhelyezkedő tengelyek 
révén jobb a súlyelosztás és kisebb 
a vonófejterhelés. Az első és a hátsó 
tengely kormányzott. A terhelhetőség 24 
tonna, a térfogat 27 köbméter, de maga-
sítóval akár a 42 köbméteres kapacitást 
is elérhetjük vele.

 PRC-2HP/W18WB
Hátrafelé és (választható) oldalra billen-
tő teknős pótkocsi.
– A bal oldalra billentés a kedveltebb, 
mert az a traktorosnak kényelmesebb 
megoldás.
– 18 tonnás terhelhetőség, 23 köbméte-
res kapacitás, magasítóval akár 29 vagy 
34 köbméter
– ADR futómű, 40 km/h maximális 
sebesség

Forgalmazó:

Valkon Kft.
cím: 6000 Kecskemét, 
Mindszenti krt. 55.
telefon: +36 (30) 697-4224
Dobos Péter
munkagép-kereskedelmi vezető
e-mail: info@valkon.hu
web: valkon.hu


