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De lijn trouw blijven

2016 is een 
bijzonder druk 
beursjaar. In 
het begin van 
het jaar was er 
de bauma in 
München die 
weer massa’s 
bezoekers lokte. 
En nu staat 

met de IAA in Hannover het volgende 
grote evenement in de sector voor de 
deur. Zulke manifestaties zijn altijd een 
goede gelegenheid om de kwaliteiten 
en voordelen van onze producten 
aan het professionele publiek voor te 
stellen.

Tijdens de bauma konden we al meer 
belangstellenden op onze stand 
begroeten dan ooit tevoren. En de 
voertuigtypes die we er toonden, sloten 
overtuigend aan bij de tijdsgeest. Op 
de IAA zal dat niet anders zijn. Daar 
beleeft onze nieuwste ontwikkeling 
immers zijn grote première: de PA-X. 
Een lage pendelas waarvan het concept 
verder gaat dan dat van gelijk welk 
vergelijkbaar product. 

Zo biedt hij de gebruikers niet alleen 
een lage laadhoogte, maar scoort 
hij met een ongeëvenaarde veerweg 
van 600 mm ook goed op een andere 
belangrijke vereiste. De grote 
buigstijfheid van de constructie maakt 
het mogelijk om compacte ladingen 
te vervoeren zonder dat het chassis 
doorbuigt. De PA-X kan zowel met de 
CombiMAX gecombineerd worden als 
binnen het toepassingsgebied van de 
klassieke MultiMAX dieplader ingezet 
worden. More than low - het motto 
spreekt boekdelen. 

Het blijft onze bedoeling om in onze 
activiteiten altijd die beslissende stap 
voor te zijn. Tegelijk staan we heel 
dicht bij onze klanten. Wat zijn hun 
behoeften? En hoe kunnen we die 
optimaal - en met een uitstekende 
kwaliteit - in de praktijk brengen? Dat is 
de lijn die we trouw blijven. Want dat is 
Faymonville! 

Bezoek ons op de IAA in Hannover 
(Freigelände, Stand M57) en oordeel 
zelf.

Alain FAYMONVILLE
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PRODUCT TO THE MAX

De lage pendelas van Faymonville  

De PA-X beleeft zijn première 
op de IAA
In de sector van de voertuigbouw is de constructie van het ashuis  al altijd een belangrijk 
element geweest. Bij de ontwikkeling van pendelassen heeft Faymonville nu een 
nieuwe stap vooruit gezet, zodat sinds kort drie letters op ieders lippen liggen: PA-X.

De afkorting komt voort uit de interne 
woordenschat en betekent ‘de lage pendelas’. 
Bij de ontwikkeling van dit voertuigonderdeel 
werden meerdere doelen nagestreefd. “De as 
moest natuurlijk zo laag mogelijk gebouwd 
worden, en met een laadhoogte van 790 mm 
is men daar overtuigend in geslaagd. Maar de 
PA-X heeft nog veel meer te bieden, zoals de 
onovertroffen veerweg van 600 mm,” aldus 
productmanager Rainer Noe, die de opvallendste 
kenmerken opsomt. Het motto spreekt trouwens 
boekdelen: More than low! Dankzij dit doordachte 
totaalconcept steekt de PA-X vergelijkbare 
producten van de concurrentie de loef af. 

Een laadhoogte van 790 mm bij 
een veerweg van 600 mm

De PA-X is zowel voor CombiMAX-combinaties als 
voor klassieke MultiMAX-diepladers beschikbaar. 
Bij CombiMAX kan de pendelas als een semi-
modulair systeem ingezet worden. Dat betekent: 
de achterste PA-X laadvloer kan met de voorste 
PA-X chassis (2 of 3 aslijnen) gecombineerd 
worden. Dat levert een doorlopende laadvloer 
met een hoogte van 790 mm op (volledig 
verlaagd). De achterste PA-X laadvloer kan ook 

modulair gecombineerd worden met standaard 
CombiMAX-elementen (2-3 aslijnen).
“Bij een klassieke MultiMAX-dieplader maken de 
PA-X pendelassen een nog groter laadvermogen 
bij een doorlopende laadhoogte van 790 mm 
mogelijk. Bovendien kan de MultiMAX met een 
enkel of dubbel uitschuifbare laadvloer uitgerust 
worden, alsook met enkelvoudige of dubbele 
hydraulische oprijrampen.” Rainer Noe haalt nog 
een laatste bijzonder kenmerk van de PA-X aan 
in het segment van de diepladers: “De breedte 
bedraagt 2.850 of 3.000 mm.” 
Laag, een onovertroffen veerweg en een 
echte krachtpatser. Met de PA-X kunnen ook 
ladingen van meer dan 110 ton volgens §70 
vervoerd worden. De constructie heeft een grote 
buigstijfheid zodat het mogelijk is om compacte 
ladingen (bijv. transformatoren) te vervoeren 
zonder dat de constructie doorbuigt.

De MegaMAX van de BigMove-
bestelling

Op de IAA (Stand FG M57) staat een MegaMAX 
diepbedoplegger met 3 assen centraal, die 
deel uitmaakt van een grote bestelling voor 
BigMove. Die bedrijvengroep bestaat uit 

13  middelgrote ondernemingen in Duitsland, 
Nederland, België, Oostenrijk en Polen. Ze 
delen hun know-how zodat ze samen alle 
speciale transportopdrachten aankunnen. Voor 
dat consortium heeft Faymonville 21 MegaMAX 
diepbed opleggers gebouwd. 
Uniek in de sector is de uitschuifbare PrefaMAX 
binnenlader voor het vervoer van betonnen 

prefabonderdelen. Ook dit product toont 
Faymonville in Hannover. De laadlengte kan van 
de basislengte van 9.500 mm - in verscheidene 
stappen - tot 13.500 mm verlengd worden. Een 
MultiMAX met 5 assen en wielgleuven net zoals 
een dubbel uitschuifbare TeleMAX plateau-
oplegger met 3 assen en lage laadhoogte ronden 
het aanbod op de IAA af. 

‘More than low’ – met de PA-X heeft Faymonville een nieuwe 
stap in de ontwikkeling en bouw van pendelassen gezet. 

Laag, een onovertroffen 
veerweg en een echte 
krachtpatser. 
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PRODUCT TO THE MAX

Flexibiliteit en snelheid betekenen een concurrentievoordeel

Succesvolle combinaties voor Meier & Sohn 
Het transportbedrijf Meier & Sohn was de eerste Duitse klant die een CombiMAX-
combinatie in ontvangst kon nemen. De onderneming uit Biederitz/Magdeburg is nu 
al bijna 25 jaar lang een partner van Faymonville. 

In de loop der jaren zijn ongeveer 80 opleggers 
in het markante rood naar het oosten van 
Duitsland vertrokken. Één van de blikvangers 
daarbij is ongetwijfeld de imposante 
CombiMAX-combinatie. En die maakt echt 
wel indruk: 2 zwanenhalzen, 16 assen,  
1 Add-On-Beam en verbeterde ketelbruggen 
maken op elk moment het simultane gebruik 
van twee CombiMAX-combinaties mogelijk. 

Tal van toepassingsgebieden

Die elementen vormen een indrukwekkend 
modulair systeem waaruit Meier & Sohn 
zich, afhankelijk van de opdracht, bedient. 
Bedrijfsleider Bernd Meier omschrijft 
de toepassingsgebieden als volgt: “We 
gebruiken de CombiMAX hoofdzakelijk bij 
opdrachten voor de windindustrie (stalen 
torens of installaties). Ook bij het vervoer 
van machines, transformatoren of ketels 
benutten we de variabele mogelijkheden 
en zetten de CombiMAX net zo goed als een 
diepbed- of als een semi-combinatie in. 
Daarnaast heeft hij zijn mogelijkheden ook al 
in de bouwsector bewezen.” 
Recent stelden de monteurs met de 
telescopische Add-On-Beam een 
semidieplader met 12 assen samen. De 
opdracht bestond erin een industrieketel te 
vervoeren - een lading van niet minder dan 
85 ton, met een lengte van 30 meter en een 
diameter van 5 meter. En dat was veeleer 
een kleine uitdaging, want de gekozen 
combinatie heeft een laadvermogen van meer 

dan 150 ton. Het was echter de lengte die de 
planners grijze haren bezorgde. 

Het enige modulaire en 
telescopische systeem ter 
wereld

De CombiMAX van Faymonville was de 
enige haalbare oplossing - dankzij de in de 
lengte verstelbare Add-On-Beam. Alleen 
het CombiMAX-principe biedt dit systeem 
van telescopische modules aan. “De snelle 
ombouw en de variabele mogelijkheden 
vormen de grootste voordelen voor onze 
relatief kleine onderneming. Dat betekent 
dat we niet elk type van dieplader op ons 
terrein moeten hebben staan, die we dan niet 
optimaal kunnen benutten. De CombiMAX 
daarentegen is dankzij zijn flexibiliteit een 
waardevol werktuig dat we elke dag inzetten.” 
Bernd Meier toont zich heel goed bewust van 
de voordelen die het voertuig in zijn dagelijkse 
werk biedt. Om het concept volledig te 
maken, staat bovendien nog de aankoop van 
draaischemels op het programma. 
Meier & Sohn steunt, net zoals veel andere 
klanten, op het CombiMAX-concept dat 
beduidend efficiënter, gebruiksvriendelijker 
en natuurlijk ook rendabeler is dan 
conventionele diepladersystemen. 

Dankzij de in de lengte 
verstelbare Add-On-
Beam kon de 30 m lange 
industrieketel naar de 
bouwplaats vervoerd 
worden.

Bij elk speciaal transport hoort een 
minitieuze voorbereiding.  

De CombiMAX is dankzij zijn 
aanpassingsvermogen de ideale oplossing. 
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PRODUCT TO THE MAX

De korte ombouwtijd maakte 
indruk

Tot nu toe bezocht Faymonville al Frankrijk, 
Nederland, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. En in de nabije toekomst volgen nog 
andere landen. Op strategische plekken wordt 
halt gehouden en het publiek uitgenodigd. 
In het Nederlandse Roosendaal stelde 
distributiepartner, Hertoghs Carrosserieën, 
hun infrastructuur ter beschikking.

“Definieer je transportbehoefte, stel je 
voertuigcombinatie samen” - dat is het 
leidmotief van de CombiMAX. Een perfect 
modulesysteem, dat een maximale flexibiliteit 
mogelijk maakt. Maar hoe verloopt dat nu 
in realistische omstandigheden? En hoe 
snel gaat zulk een ombouw nu echt? Dat 
wou Faymonville de transportondernemers 
graag duidelijk maken. Met het oog hierop 
toerde Faymonville met een CombiMAX door 
verscheidene landen.   

Dat de praktijk echt wel bij de theorie kan aansluiten, werd overtuigend bewezen 
tijdens de CombiMAX-Roadshow van Faymonville. Met deze Roadshow wou het 
bedrijf geinteresseerden het revolutionaire concept concreet en van heel nabij 
voorstellen. 

De CombiMAX op reis
De Roadshow demonstreert het module principe in de praktijk

Er was een levendige belangstelling voor de 
Roadshow, die de theoretische beloften in de 
praktijk waarmaakte.

En daar was er een levendige belangstelling 
voor het aanbod. “Doordat zulk een evenement 
zo goed als naast de deur georganiseerd 
werd, hebben veel gasten zich tot een bezoek 
laten verleiden,” stelde de tevreden gastheer 
Roel Hertoghs vast. Al vroeg in de ochtend 
daagden de eerste bezoekers op. De imposante 
CombiMAX stond als een 3+7 combinatie, 
volledig met een Add-On-Beam, klaar om 
gekeurd te worden. En hoe snel kan die 
combinatie tot een klassieke diepbedoplegger 
omgebouwd worden? Het antwoord: heel snel! 

Enthousiaste bezoekers

“Met deze roadshow toonden we de 
belangstellenden, dat de CombiMAX zich wel 
degelijk zo snel en eenvoudig laat ombouwen 

als beweerd,” aldus Roel Hertoghs, die tijdens 
dit event een grote belangstelling voor het 
product noteerde. “De bezoekers waren ronduit 
enthousiast over wat ze tijdens deze roadshow 
gezien hadden.”   
Het duo monteurs had ongeveer één uur nodig 
om de ‘jokeras’ van het achterchassis aan het 
voorchassis te koppelen, de Add-On-Beam  te 
demonteren en in plaats daarvan een vlakbed in 
te bouwen. Het resultaat was een 4+6 diepbed 
combinatie. Een verbluffende demonstratie, 
waar de aanwezigen sterk van onder de indruk 
waren. De twee getoonde varianten kunnen 
bovendien een lading tot 106 ton aan. 

Voor de ogen van de belangstellenden bouwden  
twee monteurs een 3+7 semidieplader om tot een 4+6 diepbedcombinatie.
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PRODUCT TO THE MAX

“De MultiMAX Plus is heel duidelijk afgestemd 
op een bouwwijze, die het eigen gewicht tot een 
minimum beperkt’, verklaart productmanager 
Rainer Noe. Bij een belasting van de 
opleggerkoppeling van 18 ton kan de MultiMAX 
Plus ondanks het slankere chassis nog een 
asbelasting van 10,5 ton aan. De zwanenhals 
wordt naar keuze met een hoogte van 150 mm 
of 220 mm aangeboden. Daarnaast kan het 
voertuig met naloop gestuurde of gedwongen 
gestuurde assen uitgerust worden. 

De MultiMAX Plus vervangt de 
EuroMAX in het aanbod 

“De modulaire bouwelementen van dit 
voertuigtype maken talrijke varianten mogelijk. 
Zo is de MultiMAX Plus verkrijgbaar in een 
uitvoering met 3 assen, naar keuze uitschuifbaar 
en met wielkuilen, die de bijzonder succesvolle 
semidieplader EuroMAX in het aanbod vervangt. 
Dat voertuig kan voor uiteenlopende toepassingen 
ingezet worden en is bestemd voor het vervoer 
van wielladers, bouwmachines, hoge goederen 
of ook deelladingen.” Een lijstje waarmee 
Rainer Noe de veelzijdigheid van het voertuig 
onderstreept.
Een telkens terugkerend gespreksonderwerp 
in de transportsector is de laadhoogte. Om die 
tot 760 mm te beperken, is de MultiMAX Plus 
beschikbaar met 205/65R 17,5” banden en dat op 
3 tot 5 assen. 
Ideaal voor het transport van werkplatforms is 
de versie van de MultiMAX Plus met speciale 
oprijrampen, hefplateau en vloerroosters.

Volledig vernieuwd en uitgerust met praktische opties

Lichtgewicht constructie leidt tot de MultiMAX Plus
Bij Faymonville is productontwikkeling een permanent proces. Dat stelde ons in staat 
de MultiMAX-familie met een nieuw voertuigtype uit te breiden. Het toevoegsel ‘Plus’ 
maakt echter duidelijk dat er meer achter schuil gaat. 

De modulaire bouwelementen van de MultiMAX Plus maken 
talrijke varianten mogelijk.

“Bij deze variant van de MultiMAX Plus werden de 
afzonderlijk verschuifbare oprijrampen verbeterd 
en werden er steunbenen voor laadkades alsook 
steunen in geïntegreerd. De hydraulische 
oprijrampen kunnen bovendien volledig 
hydraulisch uitgeklapt worden, zonder kabel of 
omkeerstangen. Verbeterde verbindingsplaten 
(tussen ramp en laadvloer) achteraan maken 
een vlotte laadprocedure mogelijk. Daarnaast 
beschikt de MultiMAX Plus over een hydraulisch 
hefplateau dat tot 9 ton kan dragen en waarmee 
het mogelijk is om goederen tot boven de 
zwanenhals te laden,” verduidelijkt Rainer 
Noe, productmanager  van Faymonville. Een 
draadloze afstandsbediening voor uiteenlopende 
hydraulische functies, de snelvergrendeling 
van de oprijrampen en talrijke sjorpunten 
vereenvoudigen het werk van de bestuurder. 

De compacte dubbele oprijrampen 
maken een langer laadvlak mogelijk

Bijkomende praktische opties zijn de 
knipperlichten op de uiteinden van de oprijrampen 
en de werklichten die de veiligheid verhogen, de 
kettingbak ter hoogte van de zwanenhals of de 
opbergbakken in roestvrij staal. 
Een ander significant plus bij de ‘Plus’: 
wanneer de oprijramp samengevouwen is, is 
hij nog geen 300 mm dik! Daardoor wordt de 
dubbele oprijramp volgens de 
EU-bepaling 1230/2012 niet bij de 
totale voertuiglengte geteld. Er is 
dus een langer laadvlak binnen de 
EU-afmetingen van 16.500 mm.

Samengevouwen is de smalle, dubbele oprijramp 
minder dan 300 mm dik, zodat binnen de EU-
voorschriften een langer laadvlak mogelijk is.
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NETWORK TO THE MAX

TeleMAX-AAAX met pendelassen voor een grotere wendbaarheid

Voor de langste molenwieken
De vervoersopdrachten van het 
Franse bedrijf Stex (groep Baudin 
Chateauneuf) hebben altijd veel 
bekijks. De molenwieken met een 
lengte tot 60 m snijden immers als 
witte messen door het landschap. 

De windenergie blijft een belangrijk 
activiteitsgebied voor bedrijven, die zich in 
speciale transporten gespecialiseerd hebben. 
Dit is ook het geval in Frankrijk, waar Stex 
vaak bij spectaculaire projecten betrokken is.  
Stex zet drie 3-voudig uitschuifbare TeleMAX 
plateau-opleggers met pendelassen in om de 
wieken te vervoeren.  Deze as variant heeft 
een grotere veerweg (600 mm) dan de assen 

op voertuigen met een lucht- of hydraulische 
vering. Ook de stuurhoek is groter, tot 
60 graden. 

Maximale wendbaarheid op 
rotondes

Niet alleen het assysteem van deze TeleMAX 
geeft blijk van een flexibele techniek, ook de 
zwanenhals. “De veerweg van de hydraulische 
ophanging ter hoogte van de zwanenhals 
maakt het mogelijk om probleemloos 
rotondes te nemen. Ook andere hindernissen, 
die vaak bij moeilijke punten opduiken, 
kunnen daardoor gemakkelijker overwonnen 
worden.” Jacques Lenoble, de zaakvoerder 
van Stex, somt met plezier de verschillende 

voordelen op. Talrijke windparken worden op 
moeilijk toegankelijke terreinen met smalle 
toegangswegen opgetrokken. En daar is zulk 
een flexibel transportmateriaal onontbeerlijk.   
De bodemvrijheid achteraan kan vergroot 
worden, zodat de lading zelfs over 
aanzienlijke hindernissen kan draaien. Ook 
in haarspeldbochten, waar pendelassen 
de beweging van het voertuig naar links of 
rechts kunnen compenseren, is dat een niet 
te onderschatten voordeel. “Deze TeleMAX 
plateau-opleggers met pendelassen zijn 
voor ons de ideale oplossing om moeilijk 
terrein te overwinnen. En ook onze eindklant 
spaart geld  doordat de voorbereiding bij de 
planning van het traject wordt beperkt tot een 
minimum,” aldus Jacques Lenoble. 

150 molenwieken zorgen voor 
volume 

Dankzij de mobiele slede op het achterste 
uitschuifbare deel van de TeleMAX neemt 
de flexibiliteit bij het laden van de wieken 
duidelijk toe. 
De bedrijfsleider kan een goed gevuld 
orderboekje voorleggen: “In totaal zullen we 
dit jaar ongeveer 150 wieken met een lengte 
van telkens 58 meter vanuit de havens van 
Dieppe en La Rochelle naar de bouwplaatsen 
vervoeren”.
„When length matters“ – die 
productslogan maakt duidelijk 
waarom de TeleMAX de juiste 
keuze was. 

Wieken van windmolens zijn ondertussen soms al 
meer dan 60 meter lang. 
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NETWORK TO THE MAX

Van Egdom schat de pragmatische aanpak naar waarde

“Faymonville vindt altijd een oplossing”
In Heist-op-den-Berg, een kleine Vlaamse stad, is één van de belangrijkste Belgische transportondernemingen gevestigd. 
Het familiebedrijf Van Egdom coördineert van daaruit zijn activiteiten.

Oprichter Paul Van Egdom staat vandaag 
nog altijd aan het hoofd van het bedrijf, 
dat voluit Transport P. Van Egdom-Mariën 
& Co NV. heet en dat ondertussen al 
verscheidene vestigingen in heel België 
geopend heeft. Speciale transporten zijn de 
kernactiviteit van het bedrijf en dat is alvast 
iets wat de onderneming met Faymonville 
gemeen heeft. Wat vindt Paul Van Egdom 
van de samenwerking met Faymonville, die 
ondertussen al bijna dertig jaar bestaat? 

“Dat wij altijd een oplossing vinden, ongeacht 
wat het probleem is. De zaken worden altijd 
duidelijk afgesproken en heel pragmatisch 
aangepakt. En wanneer nodig kun je ook 
altijd op de dienst na verkoop rekenen.” 

Ook een CombiMAX erbij

Zowat elk voertuigtype uit het ruime 
aanbod van Faymonville heeft een plaatsje 
in het voertuigpark van Van Egdom. Van 

de MegaMAX diepbed over de MultiMAX 
dieplader, de plateau-oplegger TeleMAX en 
de variabele VarioMAX tot de PrefaMAX voor 
betonnen prefabelementen. De Vlaamse 
onderneming zet ook meesturende FlexMAX 
aanhangwagens voor lange betonbalken 
en lichtgewicht EuroMAX semidiepladers 
in. Daarnaast stuurt Van Egdom geregeld 
ook modulelijnen van Faymonville de weg 
op bij bepaalde projecten. En de recentste 
aanwinsten zijn een CombiMAX-combinatie 

met 10 assen, een Add-On-Beam en een 
diepbed, evenals een paar MAX Trailers. 
“Van Egdom is een bijzonder dynamisch 
bedrijf dat bij het speciaal transport zijn 
schouders zowel onder lichte als heel zware 
lasten kan zetten,” zegt Filip Verhoeven, 
de verkoopmedewerker van Faymonville, 
die deze belangrijke klant al sinds jaren 
adviseert. “Het is het grootste vervoersbedrijf 
voor zware transporten in België en behoort 
tot de top 10 in Europa.” Van Egdom is stap 
voor stap en op een bedachtzame manier 
gegroeid tot wat het nu is.
 

Van diepladers tot modules

Gedurende drie decennia kon het bedrijf 
zijn sterke punten telkens weer verruimen. 
Van lichte tot zware transporten. Van de 
klassieke dieplader tot de transportmodule. 
Van een nationale tot een internationale 
speler. Eigenaar Paul Van Egdom leidt zijn 
onderneming daarbij met veel inzet en een 
grote vastberadenheid. “Tot in de late uurtjes 
is hij meestal nog op kantoor te bereiken,” 
schetst Filip Verhoeven de nauwgezetheid en 
gedrevenheid van zijn partner. 

Haast elk voertuigtype van Faymonville is in het 
voertuigpark van Van Egdom vertegenwoordigd. 
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NETWORK TO THE MAX

De TeleMAX-AA(A)X maakt tal van transportvarianten mogelijk Deme Macarale zet de FlexMAX in om betonnen draagbalken te 
vervoeren  

Lang en diep Breedgeschouderd doorheen 
Roemenië

lange goederen, zoals stalen dragers, buizen of 
houtconstructies.” 
Ook het vervoer van bouwmachines, betonnen 
prefabdelen en natuurlijk wieken van 
windmolens is voor de veelzijdige TeleMAX geen 
probleem. Door de 3x uitschuifbare ligger kan 
het laadvlak met een veelvoud verlengd worden. 
En omdat er vandaag ook klassieke 6x2 trekkers 
met een koppelingshoogte van 950 mm zijn, 
kan bovendien de volledige koppelingsbelasting 
(18 ton) benut worden.

Er zijn zaken die iedereen elke dag wel tegenkomt en die iedereen kan gebruiken. Het gaat 
dan om wat men wel eens ‘huis-, tuin- en keukenproducten’ noemt. Een leuke vergelijking 
die binnen de transportsector ook voor een variant van de TeleMAX-familie opgaat.

De lage laadhoogte  
van 1.100 mm is een pluspunt  
wanneer ladingen met een  
groot volume op de agenda staan.

Want een plateau-oplegger met twee starre 
en een gedwongen gestuurde as of met drie 
hydraulisch gestuurde assen is in de sector van 
de speciale transporten universeel bruikbaar. 
“De erg lage laadhoogte van 1.100 mm is een 
absoluut pluspunt wanneer ladingen met 
een groot volume op de agenda staan.” Dat 
is een voordeel dat Jörg Ehrhardt van het 
bedrijf Lorenz-Althoff uit Haltern am See 
(Duitsland) elke dag weer ondervindt. Zijn 
bedrijf neemt al sinds lang exemplaren van 
de TeleMAX af. “Daarmee transporteren we 

Het familiebedrijf uit Oradea is op korte tijd flink 
gegroeid en heeft nu in totaal tien vestigingen 
in heel het land. “We bieden mobiele en 
rupskranen met een draagvermogen tot 
750 ton aan. Bovendien vormen speciale 
transporten voor de betonindustrie onze 
kernactiviteit, terwijl we ook zorg dragen voor 
de installatie van de vervoerde goederen,” 
beschrijft zaakvoerder Christian Deme de 
veeleisende activiteitsgebieden. 
In de lente vertrokken twee meesturende 
FlexMAX aanhangwagens (3 en 5 assen) van 

Faymonville naar Oost-Europa. “Die voertuigen 
gebruiken we om betonnen draagbalken 
te vervoeren. De lengte van deze kolossen 
varieert van 24 tot 46 m en hun gewicht van  
20 tot maximaal 70 ton.” 
Voor dat soort van opdrachten is de FlexMAX 
van Faymonville het geknipte voertuig. Dankzij 
het autonoom volgend stuursysteem vormen 
rotondes en smalle bochten geen hindernis. 
Ook extreme ladingen met een hoog gewicht 
kunnen zo probleemloos vervoerd worden.

Lang en zwaar - wanneer goederen met deze kenmerken vervoerd moeten worden, 
komt de meesturende FlexMAX als geroepen. Ook Deme Macarale uit Roemenië 
maakt voor zijn opdrachten gebruik van dit product van Faymonville. 

Tot 46 m lange betonnen draagbalken kunnen 
met de FlexMAX ook langs bochtige wegen 
vervoerd worden. 
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Hightech in de nieuwe productievestiging 

De modernste technieken voor de oppervlakbehandeling 
De grootste vijanden van een stalen constructie zijn naast corrosie en steenslag ook weers- en omgevingsinvloeden. En omdat 
Faymonville de oppervlakken van zijn opleggers langdurig wil beschermen, past het bedrijf een systeem toe waarin alle elementen 
optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Dit systeem heet MAXProtect+! En als er 
MAX opstaat, zit er ook MAX in: namelijk een 
maximale bescherming van het onderstel. 
In de nieuwe productiehal in Lentzweiler 
(Luxemburg) vormt de ultramoderne 
oppervlakbehandeling de kern van de 
infrastructuur. “Alle stappen en procedés van 
dat proces - van het kogel- en zandstralen tot 
het metalliseren en spuiten - worden ‘in-house’ 
uitgevoerd, verder ontwikkeld en getest,” 
vertelt technisch directeur Guy Fickers. 

100% in-house

Een blik in de productiehal maakt snel duidelijk 
welke hoge eisen Faymonville aan de gebruikte 
technologie stelt. De imposante, blauw gelakte 
straaleenheid, waar de stalen onderdelen eerst 

doorheen moeten, torent hoog boven de andere 
machines uit. Opvallend is dat alle onderdelen 
daarbij verticaal opgehangen worden. 
De technische directeur geeft uitleg: “De 
transportbaan in het plafond, met dubbel spoor 
en een aandrijving met wrijvingswielen, maakt 
het mogelijk om de tot 13 m lange stukken en 
de tot 10 ton zware chassis op een flexibele 
manier te verplaatsen. De stukken worden dan 
ook hangend doorheen het volledige proces 
van de oppervlakbehandeling geleid.” 

Spuitverzinking met elektrische 
bogen 

Na het zogenaamde werpstralen met metalen 
straalgoed volgt het manuele stralen. 
Dat omvat het manuele schoonmaken en 

veredelen van de oppervlakken met minerale 
straalmiddelen (korund). De volgende stap 
is het spuitverzinken met elektrische bogen. 
“Voor de lak aangebracht wordt, wordt op de 
ondergrond een ongeveer 50-70 µm dikke 
laag zink/aluminium gespoten.” Volgens 
Guy Fickers biedt deze stap aanzienlijke 
voordelen: “Het metalliseren maximaliseert 
de corrosiebescherming, beschermt de randen 
optimaal tegen roest en verbetert de hechting 
en weerstand van de oppervlakbekleding”. 
Aansluitend worden de voegen afgedicht, 
wat het ontstaan van roest op die plekken 
voorkomt. Vervolgens krijgt het onderstel een 
grondlaag - een zinkepoxy waarin het aandeel 
zink 85% bedraagt. De eindcoating ten slotte 
is een deklak uit 2 componenten die ‘direct-to-
metal’ aangebracht wordt. 
Om corrosie in holle ruimtes te voorkomen, 
worden deze nog eens extra afgedicht. 
Optioneel is zelfs een complete behandeling 
mogelijk die tegen zeewater bestand is. 
MAXProtect+ is een perfect geoptimaliseerd 
procedé, dat de beste oppervlakbescherming 
in de hele sector van de diepleggers biedt, met 
een kwaliteitsnorm die bovendien vele keren 
hoger is dan gebruikelijk.

De stukken worden hangend 
doorheen het volledige proces 
voor oppervlakbehandeling 
geleid.

Bij het metalliseren wordt een ongeveer 
50 70 µm dikke laag zink/aluminium op 

de ondergrond gespoten.
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Een gedegen vakkennis dankzij het opleidingsprogramma 

Faymonville Academy als intern leercentrum
De werking en de technische constructie van diepladers zijn vrij complex. Dat 
betekent dat zelfs ervaren vakmensen nog altijd wat kunnen bijleren. En omdat de 
vooruitgang niet stil staat, zijn geregelde bijkomende opleidingen bijzonder zinvol.

 Dit is de reden waarom Faymonville een eigen 
academie opgericht heeft. Daarin worden 
systematisch opleidingen aangeboden om 
kennis gestructureerd door te geven.

Vier opleidingsmodules als basis

“De kern van een goed draaiende 
onderneming zijn medewerkers met de best 
mogelijke opleiding. Voor de directie van 
Faymonville is dit altijd een prioriteit geweest, 
die ook als dusdanig in de kwaliteitspolitiek 

verankerd is.” Zo licht opleiding manager, 
Albert Balke, dit belangrijke project toe.
De opleidingen onthouden vier domeinen: 
basiskennis, inzicht in de constructie, 
productkennis en korte opleidingen.
Het onderdeel basiskennis omvat een 
algemene inleiding in de techniek van 
bedrijfsvoertuigen. Daarbij komen 
verschillende types van voertuigen aan 
bod. Meer in detail worden vervolgens 
de onderdelen, waaruit een oplegger 
samengesteld is, geanalyseerd. Een overzicht 

van de belangrijkste wettelijke voorschriften 
en uitzonderingen maakt deze opleiding 
volledig.
“Bij de kennis van de constructie gaat 
het om de belangrijke aspecten van 
de voertuigtechniek: assen, vering, 
stuurinrichting, lastverdeling, krachten 
en torsiekrachten. Binnen het onderdeel 
productkennis wordt heel precieze technische 
informatie gegeven over een bepaald 
producttype. Met inbegrip van alle technische 
kenmerken en voordelen,” aldus de 
opleiding manager, die de gedifferentieerde 
opleidingsaanpak verduidelijkt.
De korte opleidingen ten slotte vormen 
introducties op erg actuele onderwerpen. Zij 
behandelen bijvoorbeeld domeinen waar nog 

maar sinds kort informatie over voorhanden 
is. 

De voertuigbouw levert constant 
nieuwe onderwerpen op

Albert Balke schetst de concrete aanpak: 
“Afhankelijk van hun opdrachten volgen de 
medewerkers van Faymonville of de externe 
deelnemers  één of meer opleidingen.  Na de 
opleidingen volgen tests met het oog op een 
persoonlijke certificatie.” 
De verscheidenheid in de voertuigbouw en 
het ruime productaanbod van Faymonville 
zijn twee factoren, die ervoor zorgen dat er 
zich telkens weer nieuwe opleidingsthema’s 
aandienen.

Afhankelijk van hun opdrachten volgen de 
deelnemers een of meerdere opleidingen.

Goed opgeleide medewerkers zijn de basis voor een professioneel overleg met klanten.
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NEWS TO THE MAX

Binnen zijn internationale activiteiten streeft Faymonville er 
ook naar om zijn marktpositie in China en India te versterken. 
Twee beurzen, die eind 2016 georganiseerd worden, kunnen 
deze ambitie helpen waar te maken. De grote vakbeurs bauma 
organiseert immers een aantal activiteiten in het buitenland, 
waar Faymonville graag aan meedoet. Door de aanwezigheid 
op bauma China (22-25 november 2016) zal de naambekendheid 
van Faymonville in het ‘Middenrijk’ toenemen. Het is de 
bedoeling om op termijn specifieke voertuigen voor de Chinese 
transportmarkt te ontwikkelen. Die aanpak wordt ook in Indië 
gevolgd, waar vooral veel vraag is naar de modules en de 
plateau-opleggers van het type TeleMAX. De bauma Conexpo 
(BC) India (12-15 december 2016) is in die context het ideale 
platform.

Australië kiest voor de PrefaMAX Faymonville op weg 
in China en Indië 

16 exemplaren voor Gardemann

Faymonville heeft al sinds lange tijd voet aan de grond in ‘Down 
Under’. En zowel in de outback als in de stedelijke gebieden zie 
je diepladers en plateau-opleggers uit België rijden. Recent 
gingen twee PrefaMAX-voertuigen de verre reis aan naar 
WA Specialised Transport, de eindklant. “De vraag naar deze 
binnenladers met 3 assen voor het transport van betonnen 
prefabelementen kende onlangs een sterke groei. Een goede 
bescherming van de lading en een optimale gebruiksefficiëntie 
zijn in deze sector steeds van groot belang. De PrefaMAX komt 
tot in de kleinste details aan deze eisen tegemoet,” aldus Mike 
Dunbar, die nu voor zijn bedrijf MRSK Pty Ltd over een nieuw en 
doeltreffend product beschikt. Een technische bijzonderheid: de 
breedte van de binnenlader werd aan de Australische normen 
aangepast en bedraagt nu 2.490 mm.

De Duitse onderneming Gardemann verhuurt via meer dan 30 
verhuurcentra in heel Duitsland ruim 3.500 hoogtewerkers. 
Voor het transport van deze hoogtewerkers plaatste het bedrijf 
een grote bestelling bij Faymonville: meteen 16 exemplaren van 
de MultiMAX Plus. Een bevestiging van de goede relatie tussen 
de twee bedrijven, die al verscheidene jaren zaken met elkaar 
doen. “Gardemann weet de voordelen van deze oplegger, die 
specifiek voor het vervoer van hoogtewerkers ontwikkeld is, 
naar waarde te schatten,” verklaart Group Category Manager 
José Hurtado Martinez. “De volledig verzinkte MultiMAX 
Plus beschikt over een roostervloer, talrijke sjorogen en het 
langste laadvlak binnen de totale toegelaten lengte van 16,5 m. 
Daarbij komen nog de talrijke accessoires (winch, kettingbak, 
enz.), terwijl de gedwongen gestuurde assen een optimale 
wendbaarheid garanderen.” 


