
Tak jak w przypadku wielu naszych 
długoterminowych partnerstw, 
działamy już od dłuższego czasu.  
Od momentu założenia przez 
Johna Fontaine firmy Fontaine 
Truck Equipment w 1940 roku stale 
podwyższamy nasze kompetencje. 
Wkrótce potem John Fontaine 
wynalazł pierwsze stalowe  
tłoczone siodło i od tego czasu wciąż 
przesuwamy granice, aby osiągnąć 
pozycję globalnego producenta siodeł.

Globalna perspektywa,  
zindywidualizowane podejście
Jako integralna część Grupy Marmon 
działamy w sektorze technologii 
infrastruktury drogowej obsługującym 
transport ciężarowy, oferując szeroką 
gamę wysokiej jakości podzespołów 
do samochodów ciężarowych  
i naczep, w tym siodła. 

Marmon Holdings Inc stanowi część 
Berkshire Hathaway Inc, globalnej, 
różnorodnej organizacji działającej 
w sektorze przemysłowym. Oznacza 
to, że posiadamy zarówno wsparcie 
globalnej grupy, jak i niezależność  
producenta technologii niszowych. 

Zespół Fontaine Fifth Wheel 
to specjaliści w dziedzinie 
urządzeń sprzęgających

Pracujemy nad najnowocześniejszymi 
technologiami transportowymi, aby 
Państwa flota pozostała niezawodna.

Specjalistyczne doświadczenie,  
wiedza i kompetencje pozwalają  
nam zaoferować szeroki wachlarz  
opcji technicznych dostosowanych  
do Państwa potrzeb.

Oprócz światowej klasy produktów, 
zapewniamy naszym Klientom 
wsparcie tak skuteczne, jak obsługa 
samej floty – wykonując właściwe 
rzeczy we właściwy sposób  
i w odpowiednim czasie w celu 
budowania wartościowych, 
długoterminowych relacji partnerskich. 
Łączymy nasze kompetencje  
w dziedzinie siodeł z odpowiednim 
poziomem obsługi serwisowej, 
zapewniając tym samym, że Państwa 
flota będzie zawsze pokonywać długie 
dystanse.



Z MYŚLĄ O
ZASTOSOWANIU

Jako wynalazcy 
znanego na całym 
świecie systemu 
TechLock® 
pracujemy nad 
najnowocześniejszymi 
technologiami 
bezpieczeństwa  
w motoryzacji.

Oznacza to, że nasi 
Klienci mogą czuć 
się bezpiecznie 
wiedząc, że stale 
podnosimy standardy 
bezpieczeństwa 
transportu.

Z MYŚLĄ O  
BEZPIECZEŃSTWIE

Transport to trudna 
i bezkompromisowa 
dziedzina, więc 
Państwa sprzęt musi 
być dostosowany do 
potrzeb.

Dlatego właśnie 
projektujemy, 
opracowujemy, 
produkujemy i testujemy 
najbardziej wytrzymałe 
i niezawodne siodła na 
rynku- aby Państwa 
flota pozostała 
niezawodna.

Z MYŚLĄ O 
NIEZAWODNOŚCI



W transporcie czas  
to naprawdę pieniądz.

Mogą Państwo liczyć 
na nasze szybko 
reagujące zespoły 
sprzedaży i serwisu, 
oferujące skuteczną 
pomoc w każdy możliwy 
sposób – przyjazne 
i zdeterminowane, 
aby udzielić Państwu 
skutecznej pomocy  
od samego początku. 

Z MYŚLĄ O 
WYDAJNOŚCI

Oferujemy możliwość 
jazdy zarówno  
po drogach jak  
i w terenie dla pojazdów 
standardowych, 
średnich i ciężkich 
– wraz z szeregiem 
funkcji, które mogą 
zostać dostosowane  
do Państwa konkretnych 
wymagań.

Niezależnie od tego, 
czy przewożą Państwo 
hot-dogi, czy też ciężkie 
kłody, zaoferujemy 
konfigurację, która 
będzie odpowiadać 
Państwa potrzebom. 

Z MYŚLĄ O 
WSZECHSTRONNOŚCI

Wierzymy, że cały 
nasz "pakiet" 
Fontaine Fifth Wheel 
sprawi, że Państwa 
flota pozostanie 
niezawodna przez 
długi czas, pozwalając 
zaoszczędzić czas  
i pieniądze.

Osiągamy to, 
dostarczając 
bezpieczne, 
niezawodne, 
wszechstronne  
i wydajne siodła  
- w połączeniu  
z najwyższej klasy 
wsparciem ze 
strony naszego 
doświadczonego 
zespołu. 

Z MYŚLĄ O 
OSZCZĘDNOŚCIACH



Z MYŚLĄ O 
BEZPIECZEŃSTWIE  
SYSTEM 
TECHLOCK® 



Brak kontaktu,  
brak sprzęgu
Zaprojektowany,  
aby zmniejszyć ryzyko 
nieprawidłowego zapięcia 
sprzęgu, opatentowany 
czujnik wysokości szczęk 
systemu TechLock® nie 
pozwoli na zamknięcie 
siodła, jeśli sworzeń 
królewski znajdzie się na 
niewłaściwej wysokości 
lub w nieodpowiedniej 
pozycji.

Ochrona 
szczęk
Nasze profilowane 
zabezpieczenia chronią 
mechanizm TechLock® 
przed uszkodzeniami 
spowodowanymi 
nieprawidłowym 
sprzęganiem.

Zmniejszenie 
zużycia sworznia
Powierzchnia styku 
sworznia wynosząca 360° 
przedłuża żywotność 
mechanizmu sworznia 
królewskiego i siodła.

Niska waga i duża 
wytrzymałość
naszych siodeł zostały 
opracowane w celu 
zapewnienia długiego 
cyklu życia produktu. 

Zaufanie  
w standardzie
Inteligentna konstrukcja 
i wysokie standardy 
produkcyjne pozwalają 
nam na udzielanie 
kompleksowej 
trzyletniej gwarancji.

3 LATA KOMPLEKSOWEJ
GWARANCJI



150SP2 
2" NA DROGACH 
UTWARDZONYCH
STALOWE TŁOCZONE

Odpowiednie dla...  Firm transportowych 
przewożących zróżnicowane wielkości ładunków 
przy użyciu ciągników dwu- i trzyosiowych.

Zmniejszenie zużycia sworzni 
150SP2 nie wymaga pierścienia ślizgowego.



E11 55R–01 NR 
HOMOLOGACJI

WYS.
MM (DIN 6)

WAGA 
KG

OBCIĄŻENIE 
UŻYT. (U) T

WART. D 
KN

E11 55R–01 7166 138mm 115kg 20T 152kN

E11 55R–01 7166 148mm 113kg 20T 152kN

E11 55R–01 7166 161mm 115kg 20T 152kN

E11 55R–01 7166 185mm 117kg 20T 152kN

E11 55R–01 7166 210mm 122kg 20T 152kN

E11 55R–01 7166 230mm 130kg 20T 152kN

E11 55R–01 7166 257mm 133kg 20T 152kN



3000 
2" NA DROGACH 
UTWARDZONYCH  
I W OGRANICZONYM     
STOPNIU W TERENIE

Odpowiednie dla... Firm transportowych realizujących  
usługi transportu dalekobieżnego przy użyciu silosów i cystern  
z wykorzystaniem ciągników dwu- i trzyosiowych.

ŻELIWO 
ODLEW



E11 55R–01 NR 
HOMOLOGACJI

WYS.
MM (DIN 6)

WAGA 
KG

OBCIĄŻENIE 
UŻYTK. (U) T

WART. D 
KN

E11 55R–01 4932 138mm 122kg 20T 150kN

E11 55R–01 4902 148mm 120kg 20T 150kN

E11 55R–01 4903 161mm 122kg 20T 150kN

E11 55R–01 4904 185mm 124kg 20T 150kN

E11 55R–01 4905 210mm 129kg 20T 150kN

E11 55R–01 4906 230mm 137kg 20T 150kN

E11 55R–01 4907 257mm 140kg 20T 150kN



3000LM NISKO OBSŁUGOWE 
2" NA DROGACH  
UTWARDZONYCH 
I W OGRANICZONYM 
STOPNIU W TERENIE

Odpowiednie dla... Firm transportowych realizujących  
usługi transportu dalekobieżnego przy użyciu silosów i cystern  
z wykorzystaniem ciągników dwu- i trzyosiowych.

ŻELIWO 
ODLEW



E11 55R–01 NR 
HOMOLOGACJI

WYS.
MM (DIN 6)

WAGA 
KG

OBCIĄŻENIE 
UŻYTK. (U) T

WART. D 
KN

E11 55R–01 5557 138mm 122kg 20T 152kN

E11 55R–01 5557 148mm 120kg 20T 152kN

E11 55R–01 5557 161mm 122kg 20T 152kN

E11 55R–01 5557 185mm 124kg 20T 152kN

E11 55R–01 5557 210mm 129kg 20T 152kN

E11 55R–01 5557 230mm 137kg 20T 152kN

E11 55R–01 5557 257mm 140kg 20T 152kN



Odpowiednie dla... 
Samochodów ciężarowych  
i transportu w terenie.

163CI HEAVY DUTY 
2" NA DROGACH 
UTWARDZONYCH  
I W TERENIE
ŻELIWO



E11 55R–01 NR 
HOMOLOGACJI

WYS.
MM (DIN 6

WAGA 
KG

OBCIĄŻENIE 
UZYT. (U) T

WART. D 
KN

E11 55R–01 2883 148mm 140kg 23T 163kN

E11 55R–01 2883 161mm 142kg 23T 163kN

E11 55R–01 2883 185mm 144kg 23T 163kN

E11 55R–01 2883 210mm 149kg 23T 163kN

E11 55R–01 2883 230mm 157kg 23T 163kN

E11 55R–01 2883 257mm 160kg 23T 163kN



CZUJNIKI 
BEZPIECZEŃSTWA,
SMAROWANIE, 
ZDALNE 
OTWIERANIE

System  
odprowadzania  
powietrza

Smarowanie 
jednopunktowe



Czujnik 
sworznia

Czujnik 
dźwigni

Czujnik karabinka 
bezp. i diody LED 

Czujniki 
bezpieczeństwa
Nasz system 
bezpieczeństwa 
posiadający trzy 
czujniki był pierwszym 
tego typu systemem 
ostrzegającym kierowcę 
zarówno z pozycji 
kabiny, jak i w trakcie 
procedury sprzęgania.

System jest stale 
monitorowany, a lampki 
kontrolne i brzęczyk 
ostrzegają o błędach 
w sprzęganiu lub 
manipulowaniu przy 
sprzęgu.

Pojedynczy 
czujnik karabinka 
bezpieczeństwa 
Dioda LED posiada 
połączenie ze szczęką, 
dźwignią i czujnikiem 
karabinka bezpieczeństwa 
ostrzegając kierowcę  
w sytuacji, gdy karabinek 
nie został bezpiecznie 
zamocowany.

Systemy  
ZDALENGO 
OTWIERANIA
Nasze systemy 
pneumatyczne eliminują 
potrzebę ręcznej obsługi 
dźwigni zwalniającej, 
zmniejszając tym samym 
nakład pracy kierowcy.

Funkcja ta jest dostępna 
zarówno w przypadku  
stałych, jak i przesuwnych 
siodeł.

Smarowanie jednopunktowe
System aplikuje smar na sworzeń królewski  
w sposób automatyczny, a jego pracę można 
zaprogramować w odstępach od 1 do 12 miesięcy, 
dzięki czemu użytkownik nie musi pamiętać o 
smarowaniu.





RODZAJE 
DŹWIGNI

Produkt standardowy
Nasza standardowa dźwignia z karabinkiem 
bezpieczeństwa została zaprojektowana  
z myślą o łatwości obsługi i trwałości.

Z blokadą
Jako alternatywa dla naszego systemu karabinków 
bezpieczeństwa, blokada eliminuje potrzebę użycia 
karabinku poprzez zintegrowanie mechanizmu 
zabezpieczającego z samą dźwignią. 

Przedłużona
Nasza łatwa w użyciu przedłużona dźwignia 
umożliwia kierowcom wygodniejszy dostęp  
i obsługę dźwigni siodła i karabinku bezpieczeństwa.





OPCJE 
MONTAŻU

Płyta przesuwna 150SF
Do użytku z siodłami Fontaine 2", na potrzeby 
pojazdów średnich i standardowych zaprojektowaliśmy 
płytę przesuwną ułatwiający regulację położenia, 
umożliwiający osiągnięcie dopuszczalnych obciążeń 
osi i długości pojazdu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
kierowcy dostępne są dwie pozycje płyty przesuwnej.

Płyta montażowa
Dostarczana z nawierconymi otworami 
umożliwiającymi dopasowanie do wszystkich 
oryginalnych podwozi - nasza płyta montażowa 
dla standardowych i średnich pojazdów nadaje się 
do stosowania ze wszystkimi siodłami Fontaine 2" 
posiadającymi łapy DIN6.

Bezpośredni montaż
Lekkie, stałe i bezpośrednie mocowanie eliminuje 
potrzebę użycia oryginalnych kątowników i nadaje  
się do siodeł Fontaine 2" dla standardowych  
i średnich pojazdów.

Szeroki wybór opcji montażu zapewnia, że wszystkie 
siodła Fontaine nadają się do szerokiego zakresu 
zastosowań na wszystkich europejskich podwoziach. 
Prosimy zapoznać się z naszą tabelą specyfikacji 
na końcu broszury, aby uzyskać pełne informacje 
techniczne.



KONTAKT

Fontaine Eastern Europe 
ul. Polna 7C 
62-070 Dąbrówka 

Sprzedaż: 
   +48 514 153 444 
   +48 508 991 999 
 
Logistyka: 
   +48 517 483 842 
office@fontainefw.eu 
www.fontainefw.eu

Europejska siedziba Fontaine Fifth Wheel 
Enterprise Way Lowton WA3 2AG 
Wielka Brytania


