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Nowa przyczepa wywrotka 
Off Road jak joker w terenie

• Najnowszy produkt Schwarzmüller

• Wszechstronny i dostosowany do ekstremalnych warunków terenowych

• Wysoce wytrzymała konstrukcja zapewniająca długą żywotność

Nowa dwuosiowa wywrotka terenowa TP22 stanowi uzupełnienie palety 

wszechstronnych pojazdów użytkowych firmy Schwarzmüller, producenta klasy 

premium z siedzibą w Freinbergu koło Schärding w Niemczech. Posiada on w swoim 

asortymencie około 150 typów produktów, które znajdują zastosowanie w branży 

budowlanej i infrastrukturalnej, jak również w sektorze transportowym. Swoją ofertę 

Schwarzmüller uzupełnił właśnie o przyczepę, która w połączeniu z traktorem może być 

wykorzystywana jako ciągnik w prawie wszystkich obszarach eksploatacyjnych. 

"Oferując wywrotkę terenową proponujemy w wersji standardowej wysoce elastyczny 

pojazd użytkowy w jakości premium. Nasza terenowa wywrotka jest głęboka, szeroka i 

niezwykle wytrzymała", wyjaśnia Dyrektor Generalny Schwarzmüller Roland Hartwig. 

Może być wykorzystywana zarówno na budowach, jak również w żwirowniach lub w 

gospodarstwach rolnych. Elastyczność ta oznacza dużą wartość dodaną dla 

transportowców różnych branż. "Offroadowa wywrotka za traktorem jest jak joker dla 

transportu terenowego", mówi Hartwig.

Idealna wywrotka na drodze i w terenie

Dzięki maksymalnej szerokości zewnętrznej wynoszącej 2,55 m, TP22 znajdzie 

zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale także bez problemu poradzi sobie na każdej 

drodze. Swoje mocne strony pokazuje jednak przy ekstremalnych wyzwaniach. 
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Schwarzmüller jako producent klasy premium wykorzystuje przy budowie wywrotek 

swoje wieloletnie doświadczenie. Wywrotka posiada stalową muldę segmentową o 

pojemności 13,5 metra sześciennego, która - wraz z górnym pasem i przednią ścianą - 

wykonana jest w całości z trudnościeralnej stali o dużej wytrzymałości (HB450 lub 

HB400). Dzięki w pełni automatycznemu i zrobotyzowanemu spawaniu muldy, jest ona 

łatwa do czyszczenia, a tym samym mniej podatna na rdzę. Sprawdzona rama 

podwozia Schwarzmüller stanowi dopełnienie pakietu. Czołowy siłownik z 4-

punktowym ułożyskowaniem, hydraulicznie odchylana tylna ściana i hydraulicznie 

amortyzowany dyszel zapewniają maksymalną stabilność. Wzmocniony agregat 

zawieszenia osi wahliwej wraz z seryjnie montowanymi kołami o szerokości 650 

milimetrów gwarantują perfekcyjną jazdę po drodze a jednocześnie optymalną 

mobilność w terenie. Masa własna w wersji standardowej wynosi około 6.900 kg, 

dzięki czemu wywrotka z pełnym załadunkiem daje w terenie pojemność transportową 

sięgającą 30 ton.

Zoptymalizowana w detalach 

Ponadto wywrotka posiada pełne oświetlenie LED oraz w pełni automatycznie 

sterowany 2-przewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z dużym zbiornikiem 

powietrza i sprężynowym siłownikiem hamulcowym. TP22 dostępna jest 

opcjonalnie ze wzmocnioną muldą  do materiałów skalnych, wyposażoną w 

wysokiej wytrzymałości podłogę o grubości 8 mm. Cechą wyróżniającą produkt 

producenta klasy premium z Górnej Austrii jest długa żywotność, którą dzięki 

kompleksowej ofercie serwisowo-konserwacyjnej zagwarantować można także w 

ekstremalnych warunkach. "Wielu naszych klientów cieszy się, że ta elastyczna 

wywrotka terenowa jest teraz dostępna również w sprawdzonej jakości 

Schwarzmüller", mówi Hartwig. Stąd też założenie, że w 2020 roku będzie można 

odczuć popyt na nią wśród klientów z krajów niemieckojęzycznych. Gdyż "w 

każdym razie zapotrzebowanie rynkowe jest".



Materiały graficzne do pobrania znajdują się w linku:

https://www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/pressematerial

Prawa autorskie: Schwarzmüller Gruppe, kopiowanie i wykorzystywanie w związku z 
przekazywaniem komunikatu jest bezpłatne.

Dwuosiowa wywrotka terenowa TP22 to najnowsze 
osiągnięcie firmy Schwarzmüller.

Czy to na budowie, w kamieniołomie czy w rolnictwie, 
idealnym rozwiązaniem będzie dwuosiowa wywrotka 
terenowa TP22 firmy Schwarzmüller.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:
mgr Michael Prock, Prock und Prock Marktkommunikation GmbH, rzecznik prasowy
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Austria
email: mp@prock-prock.at, tel.: +43 662 8211550, tel. kom. +43 664 2108854

________________________________________________________________________ 

Grupa Schwarzmüller jest jednym z największych w Europie dostawców ciągnionych pojazdów użytkowych. 
Dzięki ukierunkowaniu się na pojazdy premium firma wyznacza standardy branżowe a ponad 140-letnie 
doświadczenie sprawia, że jest specjalistą w zakresie indywidualnych rozwiązań transportowych dla 
wymagających branż. Firma dostarcza pojazdy dwóch marek Schwarzmüller i Hüffermann dla przemysłu 
budowlanego, przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przemysłu surowcowego i surowców wtórnych oraz 
przedsiębiorstw transportu dalekobieżnego.




