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Alain Faymonville

2017 was voor de Faymonville-groep 
een absoluut recordjaar. De omzetcijfers 
bereikten een nieuw hoogtepunt. De positie 
van mondiale marktleider als producent 
van voertuigen voor zwaar en speciaal 
transport werd verstevigd en verder 
uitgebouwd. Dat is ook te danken aan een 
nieuw “familielid”: Cometto! 

Naast Faymonville en MAX Trailer 
neemt Cometto een vaste plaats in 
de ondernemingsstructuur in. Zo’n 
overname is een mammoetonderneming 
met ontelbaar veel kleine en grote 
uitdagingen. Toch kan nu al worden 
gezegd: dit puzzelstukje past perfect in 
onze productfamilie! 

Want de Faymonville-groep is een echte 
aanbieder van een compleet assortiment! 
De klant vindt bij ons voor ieder 
transportproject een passende oplossing: 
van de kleinste aanhanger met een 
belastbaarheid van 15 ton tot de zwaarste 
zelfrijdende modulevoertuigen met een 
draagvermogen van 15.000 ton .... en meer! 

Deze overname maakt nogmaals duidelijk 
dat de Faymonville-groep onophoudelijk te 
werk gaat met de hoogste ambities. Heel 
actueel is een ander voorbeeld: de bijna 
voltooide uitbreiding van de vestiging in 
Polen met nog eens 17.650 m². 

Ons doel blijft steeds een beslissende stap 
voor te zijn! 
Snel, effectief, flexibel – en van 
voortreffelijke kwaliteit! 
Deze lijn blijven wij trouw, want: dat is 
Faymonville! 

Wij zijn klaar voor alle uitdagingen! 
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Het is niet over het hoofd te zien: op de 
vestiging Cuneo (iT) waait een nieuwe, 
frisse wind! Dat is al te zien aan het 
nieuwe logo, dat overal de aandacht trekt. 
en ook structureel wordt op alle niveaus 
het stof weggeveegd. Het complete 
voertuigenportfolio is de laatste maanden 
grondig bijgewerkt. 
Preciezer gezegd, Cometto neemt binnen 
de groep de ontwikkeling en productie over 
van alle zelfrijdende voertuigen voor zwaar 
transport, modulevoertuigen en voertuigen 
voor speciaal industrieel transport. De 
productie van conventionele opleggers 
voor speciaal transport vindt in het vervolg 
exclusief plaats bij Faymonville en MAX 
Trailer. 

De klant is koning
Faymonville combineert in dit 
verband zijn kennis op het gebied van 
productieprocessen met de aanwezige 
expertise van Cometto. Het sterke 
kwaliteitsmanagement van Faymonville 
stroomt niet alleen het productieproces, 
maar ook de productontwikkeling en de 
after-sales binnen. 

een andere focus ligt op de nieuwe 
vormgeving van de organisatie van 
service en after sales. Concreet 
betekent dit: de klant is koning! Het 
proces van een wereldwijde levering van 
reserveonderdelen werd consequent 
verbeterd. Het 24/7 servicenummer (+39 
0171 263330) garandeert permanente hulp. 

MgSl – de nieuwe g-module
Met deze nieuwe dynamiek binnen de 
onderneming heeft Cometto recentelijk een 
nieuw product in zijn gamma opgenomen: 
de modulaire MgSl-aslijnen! 
De zwaarste lasten op modulaire aslijnen, 
dat is het hoofdmotief voor het transport 
van buitengewone goederen. 
Cometto heeft nu voor deze vervoerstaken 
met een belastbaarheid van 50 tot 1.000 
ton zijn MgSl-module gepresenteerd! Het 
maakt ook de meest complexe uitdagingen 
in het transport mogelijk! 
MgSl is geschikt voor de openbare 
weg, off-roadtransport en bedrijfsintern 
transport. 

Dankzij de versterkte laadvloer bereikt 
het een puntbelasting van max. 50 ton 
boven de wielkasten en 80 ton boven de 
dwarsliggers. ideaal voor het opnemen van 
zware en compacte lasten. 
Nog een feit: MgSl beschikt over het 
hoogste buigmoment van de markt! 
iedere aslijn heeft een technische aslast 
van 45 ton bij 0,5 km/h. De pendelas met een 
totale veerweg van meer dan 600 mm en het 
op een taartslagers geplaatste onderstel 
met een stuurhoek van 60° garanderen 
optimale manoeuvreerbaarheid.
De MgSl-module biedt naadloze 
interoperabiliteit met identieke voertuigen 
van andere producenten. 
Dankzij de talrijke combinatiemogelijkheden 
en de gebruiksvriendelijke werking is 
de MgSl de garantie voor flexibiliteit 
en rendabiliteit bij de uitvoering van de 
zwaarste taken in het zware transport.

Na de overname door de Faymonville-
groep heeft Cometto, als specialist 
voor zelfrijdende voertuigen voor 
zwaar transport, modulevoertuigen en 
voertuigen voor speciaal industrieel 
transport, snel zijn juiste dynamiek 
gevonden. 

Cometto is de specialist voor zelfrijdende voertuigen voor zwaar transport, modulevoertuigen en voertuigen voor speciaal industrieel transport.

De beste kwaliteit voor de beste prijs - dat is de nieuwe MGSL-serie van Cometto.

De opname in de 
Faymonville-groep 
verschaft Cometto
nieuwe kracht! 

Alexander Fickers 
Managing Director, 

Sales & Product Management
Cometto



DiK iN OrDe
digging & rigging uit de vS bereikt dankzij Faymonville de gewenste diversiteit in transport
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Overeenkomstig deze principes nam 
Digging & rigging nieuwe g-Sl ModulMAX 
en PowerMAX-aslijnen van Faymonville in 
ontvangst. Al bij het eerste gebruik bewees 
de aanschaf van dit voertuig zijn waarde. 

voor een van zijn eerste opdrachten werd 
een 9-assige combinatie met extra lage 
laadvloer voor het transport van een 
stroomtransformator ingezet. De lading 
woog bijna 96 ton, was 7,3 m lang, 3,75 m 
breed en 4,8  m hoog. eerst werd de 
transformator per spoor van Wisconsin 
naar virginia getransporteerd.

Digging & rigging moest hem toen 
met zijn liebherr lTM 1250-6.1 van 
de wagon op de ModulMAX tillen, hem 
vervolgens 2  kilometer verder naar het 
transformatiestation vervoeren en daar 
afladen. De 9-assige ModulMAX-oplegger 
werd door een 4-assige truck van Kenworth 
getrokken. De totale combinatie woog 175 
ton en had een totale lengte van 35 m.

goed wendbaar en eenvoudig te 
bedienen
“De ModulMAX nam de nauwe bochten bij 
de laadplaats en het transformatiestation 
moeiteloos. Dankzij de lage laadvloer 
konden meerdere elektriciteitsleidingen en 
verkeerslichten langs de route eenvoudig 
worden gepasseerd”, vertelde Jim gregory 
over enkele voordelen van dit nieuwe 
speciale voertuig van Faymonville. 
voor het transport van een 15,2  m lange 
drooginstallatie aan de oostkust van 
Maryland met een gewicht van 80 ton en 
een doorsnee van 3,7  m zette Digging & 
rigging tien g-Sl ModulMAX-aslijnen en 
PowerMAX APMC in, zodat de combinatie 
zelfrijdend aangestuurd kon worden.

Deze combinatie bracht 175 ton op de weegschaal en had een totale lengte van 35 m.

Dankzij de uitbreiding van ons wagenpark met de ModulMAX 
konden wij ons op de markt voor zwaar transport zichtbaar 
voordeel verschaffen. Jim gregory, 

Directeur Digging & rigging, inc. 

Een familiezaak bij Digging & Rigging Inc.: Collin Gregory, Jim Gregory Jr. en Jim Gregory Sr.

Daarbij nam Digging & rigging, inc. 
diepbedopleggers van het type MegaMAX 
van Faymonville in zijn wagen- en 
machinepark op. gedwongen besturing 
is in Noord-Amerika iets volledig nieuws. 
De dieplader van MegaMAX kan bogen op 
een minimale rijhoogte van slechts 35 cm, 
wat de beste waarde in de gehele markt is. 
Ook de hoogste ladingen kunnen zo door 
een smalle doorgang worden gereden. 
Het asstel met luchtvering en 3 assen kan 
daarbij een technisch draagvermogen van 
46 ton op zich nemen.

Het in 1981 opgerichte familiebedrijf Digging & rigging inc. geldt vandaag 
de dag als een van de betrouwbaarste en meest gekwalificeerde kraan- en 
montagebedrijven in Noord-Amerika. Om deze positie te verwerven, vertrouwt 
de onderneming op robuust materiaal, dat een maximale prestatiegerichte 
veelzijdigheid mogelijk maakt. 



PerFeCTe ONDerSTeuNiNg
12 aslijnen en 2 powerpacks van cometto voor teixu Menéndez



9

De Spaanse firma Teixu Menéndez 
S.l. heeft recentelijk twee nieuwe 
zelfrijdende voertuigen MSPe 48 ton 
van Cometto gekregen.
voor deze expanderende onderneming 
ontstaan door deze aanschaf beduidend 
meer toepassingsmogelijkheden. 

De levering omvatte twee 6-assige modules 
van het type MSPe 6/4/3,00 48 ton en 2 
powerpacks met een uitgangsvermogen 
van 175  kW. Zijn eigenschappen zijn de 
grote belastbaarheid, de flexibiliteit in de 
configuratie en de manoeuvreerbaarheid. 
Daarnaast vertegenwoordigt de serie 
MSPe 48 ton het beste compromis 
tussen afmetingen van de laadvloer, het 
laadvermogen en investeringsvolume. 

Best mogelijke zijstabiliteit 
een van deze 6-assige combinaties kan 
een totaalgewicht van 288 ton halen! “Teixu 
is een van de belangrijkste spelers op de 
markt voor het transport van windturbines, 
van de productie naar verschillende 
havens. 
De elementen worden steeds zwaarder 
en groter”, vertelt Alessandro giordano 
(Cometto, expeditie-afdeling Spanje) 
over de belangrijkste activiteit van Teixu 
Menéndez. De MSPe van Cometto biedt 
klanten de vertrouwde mogelijkheid 
tot uitwisseling en uitbreiding van het 
systeem, zodat kan worden vooruitgelopen 
op toekomstige transportbehoeften. 

De breedte van 3 meter maakt de beste 
zijstabiliteit mogelijk die de markt biedt 
bij een spoor van 2020  mm, hetgeen zo’n 
14 procent hoger is dan bij de traditionele 
opstelling met  dubbele montagebanden.

Beide zelfrijdende voertuigen vormen een perfecte 
ondersteuning voor de 27 CombiMAX-aslijnen van 
Faymonville, die Teixu al in gebruik heeft.

Alessandro giordano, 
Cometto, expeditieafdeling, Spanje

veelzijdige mogelijkheden
Beide powerpacks met een vermogen 
van 175  kW en alle noodzakelijke 
aankoppelingskits completeren het 
totale pakket. De klant heeft alle 
mogelijkheden de laadruimtes en 
daarmee de belastbare capaciteit te 
vergroten door het aankoppelen van 
andere assen. 

Deze industriële component weegt 260 ton, hetgeen de MSPE van Cometto veilig transporteert.

Transportes Teixu Menéndez S.l. is 
gespecialiseerd in het transport van 
de meest uiteenlopende onderdelen 
met een groot gewicht of volume. De 
onderneming werd in 2005 opgericht 
en het hoofdkantoor staat in Asturië 
(Noord-Spanje). De onderneming 
groeide vanaf het begin flink en is 
vandaag de dag in heel Spanje actief.



Jörg Gerl (56) vertelt over zijn ervaringen  
met de nieuwe 1+2 as semi-diep lader van het type MultiMAX Plus

De ZAAK iS rOND
een dag onderweg met ... Jörg Gerl van BKN Bautransport
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Of een voertuig daadwerkelijk aan alle 
eisen van de klant kan voldoen, wordt 
uiteindelijk pas in de praktijk duidelijk. 
voor de belangen van de klanten 
heeft Faymonville een luisterend 
oor: waaruit een voertuig en al zijn 
technische mogelijkheden werkelijk 
bestaat, wordt pas in het alledaagse 
gebruik van de chauffeur duidelijk.
Jörg gerl is de eerste in deze nieuwe 
rubriek “een dag onderweg met...”. Hij 
rijdt bij BKN Bautransport uit Seddiner See 
(Duitsland) een 1+2-assige semi-dieplader 
van het type MultiMAX Plus. 

Functioneel en praktisch
Ook op deze dag is de MultiMAX Plus voor 
Jörg gerl bij de taken die hij moet uitvoeren 
een betrouwbare partner. De in de lente 
van 2017 ontvangen uitvoering brengt voor 
hem enkele duidelijke verbeteringen met 
zich mee. “Door de voorgegeven indelingen 
kan het uitschuifbare deel perfect worden 
ingesteld.” Dat helpt hem bijvoorbeeld 
bij het laden van de wielladers. “Ook de 
steunpoten aan de achterkant  kun je 
gemakkelijk en snel bedienen.” 
Bij het gebruik leggen chauffeurs als Jörg 
gerl veel nadruk op praktische oplossingen. 
Het moet functioneel en hanteerbaar zijn! 
Het werk in de sector van het speciale 
transport is veeleisend en de chauffeur 
draagt een grote verantwoordelijkheid. 
een efficiënte omgang met het materiaal 
bij de bouw wordt zeer gewaardeerd. “Het 
is een voordeel dat de zwanenhals bij de 
MultiMAX Plus niet te lang is en voldoende 
hoog boven het zadeldek is uitgelegd. 
Daardoor zet hij zich op het terrein niet 
snel tegen de trekker aan.”

Meer mogelijkheden door het 
uitschuifbare deel en de gieksleuf
Jörg gerl sjort de laatste spanketting vast, 
die de graafmachine voor het volgende 
transport op de dieplader vastzet. Dan 
gaat hij weer de weg op. De 56-jarige is 
tevreden over de hoge mate van flexibiliteit, 
die hij met zijn dieplader bereikt. “Het 
uitschuifbare deel en de wielkuilen maken 
het voor ons mogelijk langere resp. hogere 
machines tot een hoogte van 3,40  m te 
transporteren.” en meteen daarna rijdt hij 
wat terug, als een andere graafmachine 
naar een bouwterrein moet worden 
vervoerd. 
“De aluminium vulstukken in de wielkuilen 
kunnen in twee stappen eenvoudig worden 
verwijderd.  Daarom is het voor ons 
mogelijk graafmachines met een geringe 
bodemvrijheid te laten zakken.” voor Jörg 
gerl loopt de dag na deze opdracht ten 
einde. Tevreden parkeert hij zijn dieplader 
op de binnenplaats en neemt afscheid om 
te gaan genieten van zijn verdiende rust.

De wielkuil verschaft bij hoge ladingen nieuwe mogelijkheden.

BKN staat erom bekend bijna alle bouwmachines, 
podiumapparatuur, containers of draagbalken te transporteren. 
De MultiMAX Plus past precies in dit takenpakket. 

Jörg gerl
BKN Bautransport

 Optimaal gemaakt eigengewicht voor een hogere bijlading

 eenvoudige en tijdbesparende bedieningswijze 

 Maximale bedieningsveiligheid 

 verlengde laadruimte door compacte opritten (< 300 mm)

 Duurzaam dankzij de hoogwaardige verwerking

Minder is meer! de MultiMax Plus.



Manfred Faymonville 
(58, productieleider, standplaats Luxemburg), al 43 jaar van de partij.

“HeT iS 
NOOiT SAAi”
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Welke etappes heb je in je carrière 
doorlopen vanaf 1975 tot nu?
Tussen 1975 en 1978 doorliep ik de 
vakopleiding voor het fabriceren van 
vrachtwagens en aanhangers. Dat wordt 
tegenwoordig metaalbewerker genoemd. 
Na een jaar in militaire dienst begon ik op 1 
juni 1979 als arbeider te zetten, te snijden 
en te lassen in rocherath. Hier haalde 
ik aanvullend mijn vakdiploma. in 1988 
kwam ik dan als voorman in de nieuwe 
fabriek in Büllingen, waar ik sinds 1996 
als productieleider werkzaam was. Om die 
functie uit te oefenen, heb ik tussen 1996 en 
2000 meerdere cursussen gevolgd, zoals 
die voor vakkundig lasser, leidinggevende, 
personeelsbeoordeling, pedagogiek etc. in 
2003 aanvaardde ik de nieuwe uitdaging 
van locatiemanager in lentzweiler. Het 
was opwindend om iets helemaal vanaf het 
nulpunt op te bouwen.

Hoe ziet je werkdag als productieleider 
eruit?
De eerste opgave is natuurlijk ervoor te 
zorgen dat de productie soepel verloopt 
en dat de voertuigen binnen de gestelde 
termijnen de fabriek verlaten. Bovendien 
neemt de dienst personeelszaken een 
groot deel van mijn tijd in beslag. Dat loopt 
van de arbeidsverdeling tot het werven van 
nieuw personeel, en dat alles in nauwe 
samenspraak met de voormannen. 

Wat vind je bij deze baan het leukst?
ik heb het altijd belangrijk gevonden  
jonge mensen erbij te betrekken. Dat 
bleek de moeite waard, hoewel het niet 
altijd eenvoudig was. Het doet goed als de 
medewerkers tevreden zijn. en natuurlijk 

als er weer een nieuw voertuig de fabriek 
verlaat en de gestelde doelen worden 
gehaald. 

van dorpssmid tot marktleider, hoe 
beleef je zo’n ontwikkeling waar je 
bovenop zit?
Het ging natuurlijk allemaal heel snel! in 
het begin reisde ik 400 meter van huis naar 
mijn werk, ondertussen is het 60 kilometer 
geworden. verschillende omstandigheden 
zorgden voor die razendsnelle 
ontwikkeling. De hal in rocherath raakte 
aan zijn grenzen, de orderportefeuille 
was goed gevuld en de voertuigen werden 
steeds groter. Alain kwam toen er als jonge 
chef bij en dreef de industriële productie 
van de voertuigen verder op. 

Al die jaren is er geen moment saai 
geweest. er gebeurde steeds wel wat. 
Faymonville is een familiebedrijf op zeer 
hoog niveau, dat steeds op zoek is naar 
nieuwe uitdagingen.

Het is niet meer zo normaal om je hele 
loopbaan bij één werkgever te blijven. 
Wat raad je jonge mensen aan, waar 
het toch op aan komt?
Met geduld en hard werken kan iedereen 
zijn weg vinden! Je moet niet aarzelen flink 
aan te pakken en meer te doen dan strikt 
noodzakelijk is! 

Welke momenten zijn je in al die jaren 
bijgebleven?
De jaren in rocherath waren heel bijzonder. 
Want die kleine ploeg van 15-20 personen 
met de toenmalige chef Berthold was 
als een familie. Ook aan de verschillende 
buitenlandse reizen denk ik graag terug. 
Bijvoorbeeld een verblijf van drie weken 
in 1991 in Turkije, verschillende bezoeken 
aan klanten en mijn bijscholing in 1998 
in Nice voor de invoering van productie 
aan de lopende band. De laatste jaren zijn 
vestigingen regelmatig uitgebreid. Ook 
aan de feesten met mijn collega’s denk ik 
vaak terug. Daarbij past een uitspraak van 
Berthold Faymonville: “Met wie je kunt 
feestvieren, kun je ook werken.”

Faymonville, dat is voor mij ... 
...... mijn hele leven, wat betreft mijn werk, 
mijn sociale omgeving en zelfs mijn eigen 
achternaam (lacht)!

Medewerkers die lang in dienst zijn 
worden graag beschreven als het 
“geheugen van een onderneming”. Dat 
is zeker van toepassing op Manfred 
Faymonville. Hij maakte bij Faymonville 
hoogstpersoonlijk de stappen mee van 
klein dorpsbedrijfje naar mondiale 
marktleider. De 58-jarige doorliep zelf 
een niet-alledaagse loopbaan. reden 
genoeg om hem eens te vragen voor 
onze nieuwe serie: “People to the 
MAX”!

Als productieleider is het een van je hoofdtaken dat het productieproces soepel verloopt.

Ik heb mijn taken al die jaren zo aangepakt, 
alsof het voor mijn eigen bedrijf was. 

Manfred Faymonville
Productieleider



Meer DAN rePArATieS AlleeN
Faymonville Service
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Bij Faymonville Service vindt de klant 
in een hal van zo’n 7500 m² oppervlakte 
precies die servicemogelijkheden, die 
zijn voertuig nog meer mogelijkheden, 
levensduur en een optimaal 
waardebehoud geven. 

Traditionele reparaties
eens waren er de traditionele 
reparatiewerkzaamheden. De extreme 
omstandigheden in het zware en speciale 
transport vragen nogal wat van de 
voertuigen in het alledaagse gebruik. 
“reparatie is daarom onvermijdelijk, of 
het nu is wegens slijtage, ongelukken of 
brandschade”, zegt serviceleider remy 
Tangeten. Zijn team voerde in de loop van 
de jaren ook de meest complexe reparaties 
uit. De werkzaamheden kunnen zeer 
verschillend zijn en worden ongeacht het 
specifieke merk uitgevoerd: van eenvoudig 
staalstralen tot de vernieuwing van 
hydraulische, mechanische of elektrische 
componenten. 

grote beurt
Bij Faymonville Service worden ook complete 
programma’s voor revisies uitgevoerd. 
volgens het principe “maak nieuw uit oud” 
knappen gespecialiseerde medewerkers de 
voertuigen weer helemaal op. 

Defecte of versleten onderdelen worden 
vervangen. 
De oplegger is na voltooiing van de 
werkzaamheden weer zo goed als nieuw. 

Kraaninstallaties voor het 
houttransport
Het gamma aan mogelijkheden bij 
Faymonville Service wordt afgerond met 
vrachtwagen-kraaninstallaties voor het 
transport van hout. Deze traditionele 
taak is sinds het begin geïntegreerd 
bij de service. “Om de richtlijnen van 
vrachtwagenfabrikanten na te leven worden 
de installaties op een trekkerchassis 
vastgeschroefd. Over de vele varianten en 
mogelijkheden voor add-on componenten 
(schamels, rongen, afdekplaten etc.) 
kunnen de voertuigen op gebruik of naar 
specifieke wens van de klant worden 
samengesteld”, zegt remy Tangeten over 
het procédé.
Sinds 2014 beschikt de Faymonville-
groep bij Moskou over een eigen 
dienstencentrum. Ook in de vestiging in 
goleniow (Polen) worden reparaties en 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Faymonville heeft decennialang ervaring in het houttransport.

een uitgebreide klantenservice 
is vanouds een van de 
belangrijkste hoekstenen van onze 
ondernemingsfilosofie. een centrale 
rol is daarbij ingeruimd voor de 
mogelijkheden op het gebied van 
reparatie en onderhoud, die sinds 
1990 worden aangeboden op het 
industrieterrein Domäne (B).

Zelfs na de zwaarste brandschade .... .... laat Faymonville Service zijn voertuigen er weer als nieuw uitzien.



PeOPle WiTH POWer





de Faymonville-groep investeerde in 2017 meer dan € 20 miljoen
vOOr vOOruiTgANg & TOeKOMST



19

Het meest recente voorbeeld is de nieuwe 
uitbreiding van de vestiging in goleniow 
(Polen). De productieruimte wordt met ca. 
17.650 m² vergroot tot in totaal 39.210 m². 
Parallel daaraan wordt in het bestaande 
fabrieksdeel meer moderne outillage in de 
productieketen geïntegreerd. 
O.a. twee nieuwe vezellaserinrichtingen, 
die in Polen de CO2-laserinrichtingen 
vervangen. Nieuwe cabines voor het 
zandstralen, metalliseren en lakken zijn 
in goleniow opgebouwd en er zijn twee 
kantensnijders geïnstalleerd. 

voor de Belgische fabriek kwamen er twee 
nieuwe draaibanken bij en in alle fabrieken 
zijn extra robotlassystemen geïnstalleerd. 
Die dienen voor de verbetering van de 
staalconstructieafdeling, die de basis 
vormt van de hoogwaardige voertuigen.
Om ideale algemene voorwaarden te 
creëren, optimaliseert Faymonville 
voortdurend en overal de productiestromen. 
Daarnaast staat in de vestiging Büllingen 
per direct een nieuwe interactieve 
educatieve ruimte met tentoongestelde 
voertuigonderdelen ter beschikking. Hier 
wordt de technische vakkennis omtrent 
speciale voertuigen praktijkgericht en 
gedetailleerd doorgegeven. 
Al deze nieuwe aankopen, uitbreidingen 

De Faymonville-groep neemt 
bij fabricagetechnologie en 
productiekwaliteit een voortrekkersrol 
in de voertuigenbouw in. Deze leidende 
positie kan alleen worden bereikt 
door continu te investeren in het 
ultramoderne machinepark. Ook in de 
toekomst wordt de focus op dit gebied 
gericht. 

en verbouwingen besloegen een totaal 
financieel volume van bijna 20 miljoen 
euro! Alleen al in de laatste vijf jaar 
investeerde de Faymonville-groep in totaal 
meer dan 65 miljoen euro in de uitbreiding 
van de infrastructuur en het uiterst 
moderne machinepark. Deze stappen 
weerspiegelen op indrukwekkende wijze 
de kwaliteitsvereisten die de onderneming 
aan zichzelf stelt. 
“Klaar voor alle uitdagingen”, dat is bij 

de Faymonville-groep op alle niveaus te 
bemerken. De infrastructuur kent zijn 
gelijke niet en beslaat op de vijf fabrieken 
in België, luxemburg, Polen, rusland en 
italië ondertussen een totale oppervlakte 
van ongeveer 150.000 m².

De fabriek in Goleniow (Polen) beslaat na de uitbreiding in totaal 39.210 m².

Alleen onder de beste voorwaarden worden uiteindelijk ook de 
beste resultaten in de productieketen geleverd. 

Alain Faymonville



PA-X - MOre THAN lOW!
een nieuwe bouwsteen - nieuwe dimensies!
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in de transportmiddelenbouw is 
de constructie van het aslichaam 
een belangrijk thema. Faymonville 
bereikte op het gebied van de 
pendelassen dankzij de PA-X een 
nieuw ontwikkelingsniveau. Hiermee 
worden de transportmogelijkheden 
van de gebruiker aanzienlijk vergroot! 
een van de eerste klanten, die een 
transportmiddel met PA-X kreeg, was het 
Finse transportbedrijf A & J Kivijärvi Oy. 
Het koos voor een dubbel uitschuifbare 
3+7 CombiMAX-combinatie met lage 
pendelas. De voordelen van deze PA-X 
trokken eigenaar Ossi Kivijärvi over de 
streep. Al na een paar keer gebruiken 
zag hij die voordelen bevestigd. “Naar 
precies zoiets zijn wij op zoek geweest: 
een enkel variabel transportmiddel 
voor de meest verschillende projecten, 
in plaats van meerdere verschillende 
transportmiddelen.” 

Manoeuvreerbaar door de nauwste 
doorgangen
Het basisprincipe van de PA-X is de 
lage laadhoogte van 790 mm. Maar het 
heeft veel meer te bieden en maakt een 
onverslaanbare veerweg van 600 mm bij 
een stuurhoek van 60° mogelijk. “Dat 
er ook bij passages met veel bochten 
gemanoeuvreerd kan worden is in de 
praktijk een enorm voordeel. vooral 
omdat bij speciale transporten de geringe 
plaatsings- en rangeerbehoefte een steeds 
weer terugkerende uitdaging vormt”, stelt 
Ossi Kivijärvi. “Onze vraag ging daarom 
uit naar een wendbaar voertuig, dat de 
zwaarste lange lasten ook door het oog van 
een naald kan halen.” 

Dat opent heel nieuwe perspectieven 
voor Kivijärvi. Zo reed de 3+7 CombiMAX 
PA-X tot nu toe meestal voor transport 
van torensegmenten van windturbines of 
brugdragers door de Finse wouden. 

lage laadhoogte en een onverslaanbare 
veerweg
De PA-X is in het algemeen variabel 
inzetbaar, vanaf de traditionele semi-
dieplader vanaf vijf assen bij een breedte 
van 285 mm tot een modulaire CombiMAX. 
Bij de ontwikkeling van de PA-X schonk 
Faymonville waarde aan de praktische 
voordelen. “en die worden ook uitvoerig 
uitgelegd. Wij waren zeer tevreden met de 
uitleg van onze nieuwe oplegger”, aldus 
Ossi Kivijärvi over Faymonville en diens 
Finse verkooppartner Pekka roponen. 

Praktijk- en doelgericht! Faymonville 
presenteert de grootste gieksleuf op de 
markt voor PA-X transportwagens. Deze 
grote sleuf beschikt over een lengte van 
4.240  mm en een diepte van 440  mm, 
beginnend bij een breedte van 900 mm.
Hij is ideaal voor het transport van elke 

soort giekgraafmachines. De diepe sleuf 
maakt een duidelijke verlaging van de 
hoogte mogelijk, zodat onder de laagste 
bruggen kan worden gereden. Zo kunnen 
lange omwegen worden vermeden en kan 
het doel van het transport op de snelste 
manier worden bereikt. 

Tevreden gezichten bij de medewerkers van A & J Kivijärvi Oy, die door de CombiMAX PA-X nieuwe uitdagingen te lijf kunnen gaan. 

NEW!
De grOOTSTe gieKSleuF OP 
De MArKT

De PA-X kunnen we inzetten bij al onze huidige toepassings-
gebieden en die zelfs nog uitbreiden. 
Solide en van vertrouwenwekkende kwaliteit, zoals we het 
van oudsher gewend zijn van Faymonville.

Ossi Kivijärvi, 
eigenaar van A&J Kivijärvi Oy

de lage pendelas Pa-x van 
Faymonville:

790 mm laadhoogte 
60° stuurhoek
600 mm veerweg (-150/+450 mm)



SiMPelWeg MODulAir
de algerijnse professionals in zwaar transport
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in de energiewinning en de industrie zijn transporten van de zwaarste goederen 
alledaagse praktijk. voor zulke complexe opgaven moeten de profs worden 
ingeschakeld. Dit is een van de hoofdactiviteiten van de Algerijnse Chakour-groep, 
die zijn wagenpark uitrustte met g-Sl-modules van Faymonville.

in totaal 12 aslijnen en een zeer lage 
laadvloer zetten in Algerije ook de meest 
complexe projecten in daden om. “Wij zijn 
daarbij vooral actief voor cementfabrieken 
of krachtcentrales”, omschrijft directeur 
Kamel Chakour de gebieden, waarin de 
roodgelakte aslijnen worden ingezet. 

robuust en flexibel 
in het reusachtige logistieke gebied dat de 
Chakour-groep afdekt, dienen de g-Sl-
modules voor high-end afwikkelingen. 
“robuustheid en flexibiliteit zijn daarbij 
factoren, die de voertuigen voor ons zo 
bijzonder maken.” 

Dankzij de versterkte laadvloeren bereiken 
de g-Sl-lijnen een puntbelasting van max. 
50 ton boven de wielkasten en 80 ton boven 
de dwarsliggers. ideaal voor het opnemen 
van zware en compacte lasten. Nog een 
feit: de g-Sl beschikt over het hoogste 
buigmoment op de markt! iedere aslijn 
heeft daarbij een technische aslast van 45 
ton bij 0,5 km/h.

Voor ons is het uiterst gunstig dat de modules van 
Faymonville zo eenvoudig te bedienen zijn. Daarbij van de 
hoogste verwerkingskwaliteit en zelfs onder de moeilijkste 
omstandigheden betrouwbaar. 

Kamel Chakour,
directeur van de Chakour-groep

De ModulMAX komt bij de Chakour-groep vooral bij het transport van industriële componenten tot inzet.



HeT BegiN vAN eeN  
iJZerSTerK MerK
Max trailer verkocht alleen al in 2017 meer dan 1000 voertuigen
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Het merk MAX Trailer ontwikkelde zich in zeer korte tijd tot een vast begrip in het 
segment van diepladers en opleggers. 
in 2012 werd het door de Faymonville-groep in het leven geroepen en in 2017 
verkocht MAX Trailer meer dan 1000 stuks!

een meer dan indrukwekkende balans 
voor productverantwoordelijke Mario 
Faymonville, die het project vanaf het begin 
begeleidt. “Onze vaste clientèle groeide 
snel, omdat de gebruikers overtuigd zijn 
van ons nieuwe principe.” MAX Trailer 
biedt gestandaardiseerde voertuigen met 
optimale technische inrichting aan, die 
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Breed handelsnetwerk 
Deze cijfers werden samen met een 
internationaal opgebouwd handelsnetwerk 
van ca. 40 handelspartners door MAX 
Trailer bereikt. 
voertuigen van MAX Trailer nemen in diens 
productportfolio een zeer belangrijke 
plaats in. Ze hebben zelfs ten dele andere 
producten van naam verdrongen uit het 
aanbod. veelbelovende verkoopfactoren in 
het werk met voertuigen van MAX Trailer 
zijn daarbij een diepgaande productkennis 
en een intensieve klantenbegeleiding. 

Ambities voor de toekomst
Het MAX Trailer-principe voorziet exact in 
de behoefte van deze tijd. De toegepaste 
systeembouw met bewezen Faymonville-
kwaliteit kreeg snel voet aan de grond. 
Transportondernemingen hadden 
zulke gebruiksgerichte en eenvoudige 
oplossingen nodig. De maximale kwaliteit in 
het productieproces en de materiaalkeuze 
waarborgen bij MAX Trailer een absoluut 
sterk presterend product.
Ook de toekomstplannen worden bij MAX 
Trailer aangedreven door verregaande 
ambities. Want het internationale 
verkoopnetwerk moet nog verder worden 
uitgebouwd. en ook voor de ontwikkeling 
van andere producttypes volgen binnenkort 
nieuwe aankondigingen.

De Duitse verkooppartner ES-GE (links, directeur Markus Hurdelhey) bij de overdracht van meer MAX Trailer-voertuigen  
(rechts, productverantwoordelijke Mario Faymonville).

Wij bieden gestandaardiseerde transportmiddelen aan 
met een optimale technische inrichting, die voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen. En dat bij een unieke prijs-
kwaliteitverhouding

Mario Faymonville 
productverantw. MAX Trailer

MAX100
een 2- tot 6-assige semi-dieplader, met naloop- of gedwongen besturing, 
die ook in een uitschuifbare variant (enkel of dubbel) te krijgen is 

MAX200
een 3- tot 4-assige plateau-oplegger, eveneens uitschuifbaar te verkrijgen, 
met naloop- of gedwongen besturing 

MAX300
een aanhanger met twee of drie centrale assen en opritten 

MAX410 
een in het transport van kraanonderdelen en balastgewichten 
gespecialiseerde ballastoplegger met drie tot vijf assen en gedwongen 
besturing

MAX510
een dieplader met twee assen, afneembare zwanenhals en een 
uitschuifbaar diepbed

het productpalet van het merk Max trailer omvat thans 
vijf verschillende voertuigtypes: 



HeT OPTiMuM
Maximaal combineren voor a. Kothmaier
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Meerdere CombiMAX-voertuigen 
vertrokken onlangs op reis naar 
Oostenrijk: twee zwanenhalzen, 
asstellen met 2+3+3+4 assen, 
een jokeras, een add-on beam, 
een graafmachinebed en een 
6-assige laadvloer met PA-X-
pendelastechnologie en gieksleuf 
gingen naar de onderneming  
A. Kothmaier in Mondsee. 

Als maximale mogelijkheden en 
variabiliteit worden gevraagd, dan gaat 
geen enkele weg in de transportwereld 
voorbij aan CombiMAX. Juist deze 
gedachte motiveerde ook directeur 
Alexander Kothmaier bij de planning van 
zijn wagenpark: “Tegenwoordig draait alles 
om flexibiliteit. De constant veranderende 
aanvragen vragen om veelzijdig inzetbare 
voertuigen.”

De grootste sleuf voor meer opties
Dit concept is voor Kothmaier “uiterst 
veelzijdig inzetbaar”. Dankzij de twee 
zwanenhalzen kunnen de combinaties 
steeds parallel worden ingezet. “De 
combinatiemogelijkheid met het 6-assige 
PA-X-onderstel is zeer interessant voor 
ons”, zo stipt Alexander Kothmaier een 
van de bijzonderheden aan. Als een van 
de eerste klanten überhaupt namen de 
Oostenrijkers een oplegger met lage PA-X-
pendelas in ontvangst. 790 mm laadhoogte, 
60° stuurhoek en 600 mm veerweg. 
een ander highlight is de PA-X-laadruimte 
met de grootste gieksleuf, die op de markt 
te krijgen is. 4.240  mm lang en 440  mm 
diep, bij een breedte van 900 mm! 

gewichtscompensatie met add-on 
beam 
Kothmaier heeft door deze veelheid 
aan inzetbare mogelijkheden een grote 
voorsprong op de concurrentie gekregen. 
De oplegger is zo ontworpen als nodig 
is voor iedere specifieke opdracht. geen 
kilogram teveel wordt geïnvesteerd. “Het 
is een beslissend voordeel als je steeds 
alleen het gewicht hoeft te transporteren, 
dat je voor de inzet van dat moment nodig 
hebt”, stelt Alexander Kothmaier. “Bij hoge 
aslastconcentraties kan je door de add-on-
beam aan lengte winnen. Zo kunnen een 
groter gewicht en lange goederen eenvoudig 
worden getransporteerd. Dat functioneert 
voortreffelijk met het modulaire 
CombiMAX-systeem.” Het concept van 
de uitschuifbare componenten wordt 
uitsluitend aangeboden door CombiMAX. 
Kothmaier zet, zoals veel andere klanten, 
in op deze oplossing, die aanzienlijk 
effectiever, gebruiksvriendelijker en 
kostenefficiënter uitvalt dan conventionele 
diepladersystemen.

Torenadapters zijn als extra component 
in het assortiment van Faymonville 
CombiMAX te verkrijgen. De klant 
Meier & Sohn uit Biederitz (Duitsland) 
nam dit hightech-element op in zijn 
wagen- en machinepark. 
Zo’n adapter wordt ingezet voor 
het transport van windturbines van 
verschillende lengte. 
Met de torenadapter van Faymonville 

kan een heflast van 100 ton worden 
bereikt. 
De toren kan heel eenvoudig worden 
geplaatst en wordt bestuurd via een 
afstandsbediening. Beschermde 
arbeidszones garanderen de beste 
veiligheidsnormen. 

griJP De TOreN!

Met de torenadapter van Faymonville kan een heflast van maximaal 100 ton worden bereikt.

NEW!
Door de brede sleuf zijn 
wij nu in het bijzonder 
bij het transporteren van 
graafmachines zeer flexibel 
en hebben we optimale 
inzetmogelijkheden 

Alexander Kothmaier
directeur A. Kothmaier



geSPierD ONDerWeg
Meer power voor de amerikaanse onderneming dagen trucking inc. 
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Het familiebedrijf Dagen Trucking inc. 
uit Albany in de Amerikaanse staat New 
York is een expeditie- en transportbedrijf, 
dat is gespecialiseerd in zwaar transport. 
Het telt vele klanten in de energie- en 
windkrachtsector. Om de aanvragen in 
dat verband aan te kunnen, bestelde de 
onderneming de laatste 12 maanden een 
groot aantal voertuigen bij Faymonville. 
Om te beginnen 24 g-Sl ModulMAX-
aslijnen, die aslasten tot 45 ton per lijn en 
een puntbelasting tot 80 ton toelaten. “Het 
feit dat wij ook de ModulMAX in ons wagen- 
en machinepark hebben, verschaft ons 
veel voordeel bij taken van buitengewone 
proportie”, vertelt directeur Jeff Dagen over 

de keuze voor deze nieuwe voertuigen, die 
al werden gebruikt voor talrijke projecten 
van zijn klant general electrics. 

“volmaakte hightech”
Daarom bestelde Dagen Trucking inc. 
nog twee PowerMAX-modules: een APMC 
en een SPMC. De PowerMAX APMC biedt 
met zijn 3 toepassingen (trailer-modus – 
assist-modus – SPMT-modus) een enorme 
flexibiliteit. De PowerMAX SPMC heeft een 
maximale technische aslast van ongeveer 
45 ton per aslijn. De maximale trekkracht 
per aslijn bedraagt 170 kN. 

Behalve met de modulaire platformen 
voor zware lasten koestert Dagen Trucking  
inc. ook hoge verwachtingen over de 
MegaMAX dieplader met de in Noord-
Amerika unieke gedwongen besturing. 
Jeff Dagen onderstreept de voordelen van 
de MegaMAX, die bij hem wordt ingezet 
voor het transport van railvoertuigen. “Wij 
waarderen het innovatieve karakter en 
de flexibiliteit van deze uiterst moderne 
generatie opleggers, die ons voorsprong 
op de concurrentie geeft en een reeks 
nieuwe mogelijkheden opent. Door zijn 
grandioze manoeuvreervermogen zijn 
locaties met krappe terreinen beter dan 
ooit bereikbaar.”
Jeff Dagen heeft veel waardering voor 
de voertuigen van Faymonville en hun 
uitgebreide mogelijkheden: “Het maakt niet 
uit wat er moet worden getransporteerd: 
met een voertuig van Faymonville ben je 
het snel en eenvoudig de baas.”

Hale Heavy Haul - onze partner aan de 
oostkust van de vS
Faymonville is de enige europese producent 
op de Noord-Amerikaanse markt van 
wie de elektrische en pneumatische 
componenten onbeperkt zijn toegelaten 
door het ministerie van verkeer (DOT 
- Department of Transportation). Het 
gehele onderstel is voor een extra lange 
levensduur volledig gemetalliseerd, wat de 
beste bescherming tegen corrosie is, die er 
op de markt verkrijgbaar is.
Bij Hale Heavy Haul, gevestigd in 
voorhees, in de staat New Jersey, kunnen 
belangstellenden een oordeel vellen over 
de complete voor de vS geplande serie 
producten van Faymonville. Hale is een van 
de grootste onafhankelijke handelaren in 
opleggers met in totaal 12 filialen aan de 
Amerikaanse oostkust tussen Maine en 
Florida. 

Binnen een dag kan veel gebeuren. 
Dat is een goede beschrijving van 
de dynamische ontwikkeling van 
de zakelijke relaties tussen de 
Amerikaanse firma Dagen Trucking 
inc. en Faymonville.

De MegaMAX-dieplader wordt bij Dagen Trucking ingezet voor het transport van railvoertuigen. 

Jef Hufkens (derde van rechts) en Chris Tangeten (tweede van rechts) samen met het Dagen-team na een geslaagde instructie.

Volmaakte hightech, wij zijn 
zwaar onder de indruk. Met 
de voertuigen is zeer goed te 
werken  

Jeff Dagen
Directeur Dagen Trucking inc.



NeWS
De Capelle-groep bestelde ter versterking 
van haar wagenpark bij Faymonville 
opleggers uit de productserie TeleMAX, 
MultiMAX, MegaMAX en varioMAX.
De AltéAd-groep, gevestigd in Carquefou 
koos o.a. voor semi-diepladers van het 
type MultiMAX, die allen zijn uitgerust met 
de lage PA-X-pendelas. 
De Cayon SAS-groep uit Chalon-sur-
Saône nam nieuwe plateau-opleggers 
van het model TeleMAX in bedrijf. De zeer 
laag gebouwde voertuigen (hoogte van 
de laadvloer 900  mm) beschikken over 
wielkuilen en een verlaagde laadvloer 
achter de zwanenhals.

de Faymonville-groep domineert nog steeds in Frankrijk

Compact, licht, laag en wendbaar! 
Deze voordelen overtuigden Colonia 
Spezialfahrzeuge van de aanschaf van hun 
nieuwe 6-assige MultiMAX van Faymonville. 
Deze uitschuifbare semi-dieplader is 
uitgerust met de nieuwe PA-X-technologie: 
de lage pendelas van Faymonville! 
Onderstellen met de lage pendelas PA-X 
bieden de gebruiker aanzienlijk meer 
transportmogelijkheden! 
Wat houdt het PA-X-principe precies in? 
Het biedt een lage laadhoogte van 790 mm 

bij een optimale wendbaarheid bij een 
stuurhoek van 60° en de beste geschiktheid 
voor terreinen door een veerweg van 
600 mm (-150/+450 mm). 
Colonia Spezialfahrzeuge gebruikt het 
nieuwe voertuig voor het transport van 
zware bouwmachines, zoals b. v. boor- en 
heiapparatuur. voornamelijk in steden met 
weinig rangeerruimte en daarom dient de 
PA-X zich als de ideale oplossing aan.

lage pendelas Pa-x voor colonia 
4-assige TeleMAX plateau-opleggers met 
drievoudig uitschuifbare laadvloer. 
De eerste MegaMAX dieplader voor 
Zuid-Korea ging naar Kongdan Special 
Transportation, dat koos voor een 4-assig 
verlengbaar voertuig.  
Ook elders in Azië kon Faymonville 
opmerkelijke resultaten boeken. er ging 
een levering van 12 g-Sl-aslijnen voor het 
transport van de allerzwaarste vrachten 
naar PT global Trans Nusa in indonesië. 
in Maleisië bestelde de plaatselijke 
branchegigant Air-Marine Cargo Agency 
Bhd nog eens twee 3-assige TeleMAX 
plateau-opleggers met drievoudig 
uitschuifbare laadvloer. 

expansie in azië
Faymonville is al jaren mondiaal in opmars! 
Onder de landen op de wereldkaart 
kunnen nu ook Hongkong en Zuid-Korea 
worden gerekend. Om te kunnen voorzien 
in de gestegen behoeftes in het speciale 
transport, wikkelde Pro. international 
limited voor zulke taken de aankoop af 
van een 6-assige MultiMAX-dieplader in de 
voormalige Britse kroonkolonie Hongkong. 
Talrijke andere geïnteresseerden 
klopten al bij Faymonville aan, want 
voor de technologie die het beste is wat 
de markt te bieden heeft, en de unieke 
productiekwaliteit bestaat levendige 
interesse. in het zuiden van het Koreaanse 
schiereiland bestelde de onderneming 
Yeong gwang TlS Co., ltd. meteen drie 

De goede samenwerking tussen de 
Faymonville-groep en Transports 
et locations Courcelle sàrl uit 
St.  Sauveur bestaat al vele jaren. De 
onderneming versterkte zich in 2017 
ook met nieuwe voertuigen voor diverse 
toepassingsgebieden. 
Ook Dom’Azur, een grote klant uit Cournon 
d’Auvergne breidde zijn wagenpark uit.

De verkoopcijfers van de laatste jaren 
hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat de 

Faymonville-groep in Frankrijk overduidelijk 
de nummer één is onder de producenten van 

diepladers. De balans van 2017: 375 verkochte 
eenheden voor Faymonville, terwijl MAX Trailer 280 

nieuwe voertuigen via zijn handelsnetwerk in Frankrijk 
kon afzetten.

De Faymonville-groep geniet tussen lille en Marseille sinds 
jaar en dag een buitengewone reputatie en zo konden er in 

het afgelopen jaar ook met meerdere langjarige partners nieuwe 
transacties worden gesloten. 
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