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Alain Faymonville

Rok 2017 był dla grupy Faymonville pod 
każdym względem rekordowy. Sprzedaż 
osiągnęła zupełnie nowy pułap. Nasza 
pozycja jako wiodącego na świecie 
producenta pojazdów do transportu 
nienormatywnego i  specjalnego została 
umocniona i  rozbudowana. Stało się 
tak również dzięki naszemu nowemu 
„członkowi rodziny” — firmie Cometto! 

Cometto zajmuje, obok marek Faymonville 
i  MAX Trailer, stałe miejsce w  strukturze 
przedsiębiorstwa. Tego typu przejęcie 
to gigantyczne zadanie, które wiąże 
się z  licznymi mniejszymi i  większymi 
wyzwaniami. Już teraz jesteśmy jednak 
pewni, że Cometto idealnie wpisuje się 
w rodzinę naszych produktów! 

Grupa Faymonville oferuje kompletną 
gamę produktów. 
Klient znajdzie u nas odpowiednie 
rozwiązanie do każdego zadania transport-
owego — od najmniejszych przyczep 
o ładowności od 15 ton po najcięższe  
modułowe maszyny samobieżne o 
ładowności rzędu 15  000  ton, a  nawet 
więcej. 

To przejęcie pokazuje po raz kolejny, że 
grupa Faymonville nadal ma wysokie 
aspiracje. Kolejnym, nowym przykładem 
naszej aktywności jest niemal zakończone 
rozszerzenie naszej lokalizacji w Polsce o 
dodatkowe 17 650 m². 

Naszym celem jest nadal być zawsze 
o decydujący krok do przodu! 
Szybko, skutecznie, elastycznie — i  to 
wszystko przy zachowaniu wysokiej jakości! 
Pozostajemy wierni tej dewizie, ponieważ 
idealnie opisuje ona firmę Faymonville. 

Jesteśmy gotowi na wszystkie wyzwania. 
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Nowy zastrzyk energii, nowa współpraca, nowe produkty
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Trudno nie zauważyć, że w  zakładzie 
w  Cuneo we włoszech panuje zupełnie 
nowa, pełna energii atmosfera. Symbolizuje 
ją nowy logotyp, który został umieszczony 
w  wyeksponowanym miejscu. Te zmiany 
można również dostrzec na płaszczyźnie 
strukturalnej. Całe portfolio pojazdów 
zostało gruntownie odświeżone w ostatnich 
miesiącach. 
Dokładniej mówiąc, firma Cometto jest 
teraz odpowiedzialna za rozwój i produkcję 
pojazdów samojezdnych do transportu 
dużych ciężarów, pojazdów modułowych 
oraz przemysłowych transporterów do 
zadań specjalnych w ramach naszej grupy 

przedsiębiorstw. Produkcją typowych 
naczep do transportu specjalnego zajmują 
się nadal wyłącznie firmy Faymonville 
i MAX Trailer. 

Klient jest dla nas najważniejszy
Firma Faymonville łączy swoją wiedzę 
na temat procesów produkcyjnych 
z  wiedzą fachową Cometto. Silny nacisk 
na zarządzanie jakością firmy Faymonville 
ma wpływ nie tylko na przebieg produkcji, 
ale również na procesy rozwoju produktów 
oraz obsługę klienta. 

Kolejnym ważnym aspektem tych zmian 
jest nowa organizacja serwisu i  obsługi 
posprzedażowej. w  tym przypadku 
kierujemy się zasadą — najważniejsze 
są potrzeby klienta. Proces dostarczania 
części zamiennych na całym świecie 
został udoskonalony. Całodobowy serwis 
(+39 0171 263330) gwarantuje pomoc 
niezależnie od godziny. 

MGSL — nowa linia pojazdów 
modułowych
Dzięki zastrzykowi energii związanemu 
ze zmianami w  organizacji firma Cometto 
wprowadziła niedawno nowy produkt — 
modułowe linie osi MGSL. 
w  przypadku transportu nietypowych 
towarów, najlepiej sprawdzają się 
modułowe linie osi o dużej ładowności. 
Firma Cometto opracowała specjalnie 
do tych zadań transportowych moduł 
MGSL o  ładowności od 50 do 1000 ton. 
Dzięki niemu klienci mogą sprostać 
nawet najbardziej złożonym wyzwaniom 
transportu. 

Linia MGSL jest przeznaczona do dróg 
publicznych, transportu w  terenie oraz 
transportu wewnątrzzakładowego. Dzięki 
wzmocnionemu pokładowi ładunkowemu 
MGSL osiąga obciążenia skupione aż do 
50  ton nad nadkolami oraz 80  ton nad 
poprzecznicami. Rozwiązanie to idealnie 
sprawdza się w  przypadku ciężkich 
i kompaktowych ładunków. 
Kolejną zaletą jest fakt, że MGSL może 
się pochwalić najwyższym momentem 
zginającym na rynku. 
Każda linia osi charakteryzuje się 
technicznym naciskiem na oś rzędu 45 ton 
przy 0,5 km/h. oś wahliwa o łącznym skoku 
ponad 600 mm oraz ułożyskowane na czopie 
obrotowym podwozie o  kącie odchylenia 
koła kierowanego 60° gwarantują najlepszą 
możliwą swobodę manewrowania.
Moduł MGSL oferuje płynną integrację 
z  identycznymi pojazdami innych 
producentów. 
Dzięki licznym możliwościom kombinacji 
oraz przyjaznej użytkownikowi zasadzie 
eksploatacji MGSL jest gwarancją 
elastyczności i  ekonomiczności podczas 
realizacji najtrudniejszych projektów 
transportu dużych ciężarów.

Po przejęciu przez grupę Faymonville 
firma Cometto szybko odnalazła się 
na właściwej drodze jako specjalista 
w  dziedzinie samojezdnych pojazdów 
do przewozu dużych ciężarów, 
pojazdów modułowych i  specjalnych 
transporterów przemysłowych. 

Cometto jest specjalistą w dziedzinie samojezdnych pojazdów do dużych ciężarów,  
pojazdów modułowych i przemysłowych transporterów specjalnych.

Najwyższa jakość za najlepszą cenę — to nowa seria MGSL firmy Cometto.

Wejście do grupy  
Faymonville daje  
Cometto nową siłę! 

Alexander Fickers 
dyrektor zarządzający, dział 

sprzedaży i zarządzania produktem 
w firmie Cometto



SPRAwNy TRANSPoRT 
CiĘŻKieGo ŁADUNKU
spółka digging & rigging ze stanów Zjednoczonych osiąga pożądaną różnorodność środków transportu
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właśnie z  tego powodu firma Digging & 
Rigging wzbogaciła swoją flotę pojazdów 
o  nowe linie osi G-SL ModulMAX oraz 
PowerMAX marki Faymonville. Już podczas 
pierwszych zastosowań nowy nabytek 
sprawdził się. 

w przypadku jednego z pierwszych zleceń 
zastosowano połączenie 9-osi o wyjątkowo 
niskiej, płaskiej platformie do transportu 
przekładnika prądowego. Ładunek ważył 
blisko 96  ton, miał 7,3 metra długości, 
3,75 metra szerokości i  4,8  metra 
wysokości. Najpierw transformator został 

przetransportowany koleją z wisconsin do 
wirginii.
Firma Digging & Rigging musiała go 
następnie wyjąć z  wagonu za pomocą 
dźwigu Liebherr LTM 1250-6.1 i  umieścić 
na module transportowym ModulMAX, 
przetransportować go 2 kilometry do 
stacji transformatorowej i tam rozładować. 
9-osiową naczepę ModulMAX ciągnął 
4-osiowy ciągnik marki Kenworth. Cała 
kombinacja ważyła 175  ton i miała łączną 
długość 35 metrów.

zwrotny i wygodny w obsłudze
„ModulMAX z  łatwością pokonał wąskie 
zakręty w  miejscu przeładunku oraz na 
stacji transformatorowej. Dzięki niskiemu 
podkładowi ładunkowemu udało się 
bez problemu przejechać wzdłuż wielu 
przewodów zasilających i sygnalizatorów 
świetlnych” — w  ten sposób Jim Gregory 
podkreślił niektóre z zalet nowego nabytku 
marki Faymonville. 
Do transportu 15,2-metrowego osuszacza 
o  wadze 80 ton i  średnicy 3,7  metra na 
wschodnim wybrzeżu Maryland firma 
Digging & Rigging zastosowała dziesięć 
linii osi G-SL ModulMAX wraz z PowerMAX 
APMC, aby kombinacją można było 
sterować samojezdnie.

Ta kombinacja ważyła 175 ton i miała łączną długość 35 metrów.

Dzięki rozszerzeniu naszej floty o ModulMAX udało  
się nam zdobyć wyraźnie lepszą pozycję na rynku  
transportu ciężkiego. Jim Gregory, 

prezes firmy Digging & Rigging,inc. 

Rodzina przedsiębiorców Digging & Rigging Inc.: Collin Gregory, Jim Gregory junior i Jim Gregory senior

Ponadto firma Digging & Rigging, inc. 
rozszerzyła swoją flotę pojazdów o naczepę 
niskopodwoziową typu MegaMAX marki 
Faymonville. Sterowanie wymuszone 
jest w  Stanach zjednoczonych całkowitą 
nowością. Niskie podwozie modelu 
MegaMAX charakteryzuje się minimalną 
wysokością jazdy 35 cm, co jest najlepszą 
wartością dostępną na rynku. w ten sposób 
można przekierować nawet najwyższe 
ładunki przez skomplikowane przejazdy. 
3-osiowe podwozie z  resorowaniem 
pneumatycznym może udźwignąć ładunek 
o  ciężarze technicznym wynoszącym 
46 ton.

założona w 1981 r. firma rodzinna Digging & Rigging inc. zalicza się do najbardziej 
niezawodnych przedsiębiorstw w Ameryce Północnej oferujących usługi dźwigowe 
i montażowe. Aby utrzymać tę pozycję, firma zdaje się na wytrzymały materiał, 
który zapewnia maksymalną wszechstronność oraz wydajność. 



PeRFeKCyJNe wSPARCie
dwanaście linii osi oraz dwa agregaty zasilające cometto dla firmy teixu Menéndez
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Hiszpańska firma Teixu Menéndez 
S.L. otrzymała niedawno dwa nowe 
48-tonowe moduły samojezdne MSPe.
Dzięki temu zakupowi ta rozwijająca 
się firma ma teraz znacznie więcej 
możliwości uzyskania zleceń. 

Dostawa obejmowała dwa 6-osiowe 
moduły typu MSPe 6/4/3,00 o  ładowności 
48 ton oraz dwa agregaty zasilające o mocy 
wyjściowej 175  kw. Najważniejszymi 
cechami modułów jest duża ładowność, 
elastyczność konfiguracji oraz łatwość 
manewrowania. Ponadto seria MSPe 48 ton 
to idealny stosunek wymiarów pokładu 
ładunkowego i ładowności do inwestycji. 

Najlepsza możliwa stateczność boczna
Jedna z  tych 6-osiowych kombinacji może 
osiągnąć łączną wagę rzędu 288  ton. 
„Teixu to jeden z  największych podmiotów 
na rynku transportu wieży wiatrowych 
z  zakładu produkcyjnego do różnorodnych 
portów. 
Komponenty są coraz cięższe i  większe”, 
Alessandro Giordano (dział dystrybucji 
Cometto w Hiszpanii) na temat 
najważniejszego obszaru działania Teixu 
Menéndez. MSPe marki Cometto oferuje 
klientom typową dla tego produktu 
możliwość wymiany elementów systemu 
oraz jego rozszerzenie, tak aby można było 
spełnić przyszłe wymagania transportowe. 

Szerokość trzech metrów zapewnia 
najlepszą stateczność boczną na rynku przy 
rozstawie kół 2020  mm, co jest wartością 
o  14 procent większą niż w  przypadku 
tradycyjnej konfiguracji z  ogumieniem 
bliźniaczym.

Oba pojazdy samojezdne są idealnym wsparciem  
dla 27 linii osi CombiMAX firmy Faymonville,  
z których Teixu już korzysta. Alessandro Giordano, 

dział dystrybucji Cometto, Hiszpania

wszechstronne możliwości
oba agregaty zasilające, każdy o  mocy 
175  kw, a  także wszystkie potrzebne 
zestawy do doczepienia uzupełniają cały 
pakiet. Klient dysponuje wszystkimi 
możliwościami, aby rozszerzyć pokład 
ładunkowy, a  więc również ładowność, 
poprzez doczepienie dalszych osi. 

Ten komponent przemysłowy, który zostanie bezpiecznie przewieziony przez MSPE marki Cometto, waży 260 ton.

Firma Transportes Teixu Menéndez 
S.L wyspecjalizowała się w transporcie 
różnorodnych elementów o  dużym 
ciężarze lub objętości. Firma została 
założona w  2005  r., a  jej siedziba 
główna znajduje się w  Asturii, 
w  północnej Hiszpanii. od początku 
swojej działalności firma szybko się 
rozwijała, a  dziś jest obecna w  całej 
Hiszpanii.



Jörg Gerl (56 lat) opowiada o swoich doświadczeniach  
z nową 1+2-osiową naczepą semi typu MultiMAX Plus

CAŁy Dzień zA KieRowNiCą
Jeden dzień w drodze z... Jörgiem Gerlem z firmy BkN Bautransport
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To, czy pojazd rzeczywiście spełnia 
wszystkie potrzeby klienta, okazuje 
się ostatecznie w  praktyce. Firma 
Faymonville jest zawsze otwarta 
na uwagi klientów. To, co naprawdę 
stanowi o  pojeździe oraz jego 
możliwościach, to codzienna praca 
kierowcy.

Pierwszym bohaterem nowej rubryki 
„Jeden dzień w drodze z...” jest Jörg Gerl, 
który kieruje w  firmie BKN Bautransport 
z  Seddiner See (Niemcy) 1+2-osiową 
naczepą semi typu MultiMAX Plus. 

Funkcjonalna i praktyczna
Również tego dnia naczepa MultiMAX 
Plus okazała się być niezawodnym 
partnerem dla Jörga Gerla podczas 
wykonywania przez niego zleceń. wersja, 
jaką otrzymał wiosną 2017  r., oferuje mu 
znaczące ulepszenia. „Dzięki wstępnemu 
podziałowi można bardzo wygodnie ustawić 
wydłużenie”. Pomaga mu to na przykład 
podczas załadunku ładowarki łyżkowej. 
„Również podporę z  tyłu obsługuje się 
łatwo i szybko”. 
Kierowcy tacy jak Jörg Gerl kładą 
nacisk na praktyczne rozwiązania, gdy 
chodzi o  obsługę sprzętu. Muszą one 
być funkcjonalne i  poręczne. Praca 
w  transporcie specjalnym jest bardzo 
wymagająca, a  na kierowcy spoczywa 
duża odpowiedzialność. Cenią sobie oni 
budowę, która zapobiega uszkodzeniom 
przewożonego materiału. „Jedną z  zalet 
naczepy MultiMAX Plus jest jej wysięgnik, 
który nie jest zbyt długi, ale jednocześnie 
znajduje się dostatecznie wysoko nad 
siodłem. Dzięki temu w  terenie wysięgnik 
nie osiada na ciągniku zbyt szybko”.

więcej możliwości dzięki opcji 
wydłużania oraz wgłębieniu na łyżkę 
koparki
Jörg Gerl mocuje ostatnie naciągi, aby 
przygotować koparkę do transportu na 
naczepie niskopodwoziowej. i  znowu 
wyrusza w  drogę. Ten 56-letni kierowca 
jest zadowolony z  dużej elastyczności, 
jaką zapewnia mu jego naczepa 
niskopodwoziowa. „Możliwość wydłużenia 
i  wgłębienie pozwalają nam na transport 
dłuższych lub wyższych maszyn, aż do 
wysokości 3,40  m”. i  właśnie z  tej opcji 
korzysta, gdy chwilę później musi przewieźć 
kolejną koparkę na budowę. 
„Aluminiowe wkłady we wgłębieniu na 
koła można łatwo wyjąć w dwóch krokach 
i odłożyć na bok. Ta opcja umożliwia nam 
opuszczenie koparki o  małym prześwicie 
podłużnym”. Po tym zleceniu Jörg Gerl 
kończy swój pełen wrażeń dzień pracy. 
z  zadowoleniem parkuje swoją naczepę 
niskopodwoziową i  udaje się na dobrze 
zasłużony odpoczynek.

Wgłębienie na koła zapewnia nowe możliwości w przypadku wysokich ładunków.

Firma BKN jest znana z transportu wszelkich maszyn 
budowlanych, pomostów, kontenerów i wsporników. 
MultiMAX Plus idealnie pasuje do tego zakresu zadań. 

Jörg Gerl
BKN Bautransport

 optymalna masa własna do przewożenia wysokich ładunków

 Prosta i szybka obsługa 

 Maksymalna gotowość do pracy 

 Przedłużony pokład ładunkowy dzięki kompaktowym rampom (< 300 mm)

 Trwałość dzięki wysokiej jakości wykończeniu

Mniej oznacza więcej! Model MultiMax Plus.



Manfred Faymonville 
(58 l., kierownik produkcji w zakładzie w Luksemburgu), w firmie od 43 lat.

„NiGDy Nie 
JeST NUDNo”
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Jak wyglądały etapy Twojej kariery od 
1975 roku aż do dziś?
w  latach 1975–1978 odbywałem praktyki 
na stanowisku producenta pojazdów do 
samochodów ciężarowych i  przyczep, co 
odpowiadałoby dzisiejszemu zawodowi 
„pracownik przemysłu metalowego”. 
Po odbyciu rocznej służby wojskowej 
1  czerwca 1979  r. rozpocząłem pracę 
w  dziale obróbki krawędzi, przycinania 
i  spawania w  Rocherath. Tutaj dodatkowo 
uzyskałem dyplom mistrza. w  1988  r. 
rozpocząłem pracę na stanowisku 
brygadzisty w  nowym zakładzie 
w Büllingen, a w 1996 r. awansowałem tam 
na kierownika produkcji. Aby wykonywać 
tę pracę, w  latach 1996–2000 odbyłem 
kilka kursów, m.in. w zawodzie spawacza, 
w  zakresie zarządzania pracownikami, 
oceny personelu, a  także zrealizowałem 
moduł pedagogiczny. w 2003 r. podjąłem się 
nowego wyzwania, jakim było kierowanie 
zakładem w  Lentzweiler. Rozpoczynanie 
znów od zera było naprawdę ekscytujące.

Jak wygląda Twój dzień w roli 
kierownika produkcji?
oczywiście moim pierwszym zadaniem 
jest upewnienie się, że wszystkie procesy 
produkcyjne przebiegają płynnie oraz że 
pojazdy opuszczają zakład terminowo. 
zarządzanie pracownikami zajmuje w  tym 
przypadku sporo czasu pracy. Chodzi tutaj 
m.in. o  przydzielenie pracy, rekrutację — 
to wszystko zawsze musi się odbywać przy 
ścisłej współpracy z brygadzistami. 

Co w Twojej pracy sprawia Ci 
największą przyjemność?
zawsze bardzo zależało mi na zatrudnianiu 
młodych ludzi. opłaciło się to, nawet jeśli nie 
zawsze było łatwe. Największą przyjemność 
sprawia mi, jeśli pracownicy są zadowoleni. 

Naturalnie cieszę się również zawsze, gdy 
nasze hale produkcyjne opuszcza nowy 
pojazd oraz gdy osiągamy cele. 

z  Dorfschmiede do pozycji lidera na 
rynku — jak opisałbyś swoje wrażenia 
z  historii rozwoju firmy, której byłeś 
świadkiem?
wszystko odbyło się bardzo szybko. Na 
początku mój dom od miejsca pracy dzieliło 
zaledwie 400  metrów, a  teraz jest to już 
60 kilometrów. Różne okoliczności sprawiły, 
że firma rozwinęła się w tak imponującym 
tempie. Hala w Rocherath stała się za mała, 
mieliśmy wiele zamówień i  coraz większą 
flotę pojazdów. Potem Alain dołączył do 
nas jako młodszy szef i  położył nacisk na 
przemysłową produkcję pojazdów. 

Przez te wszystkie lata nigdy nie było 
zastoju, zawsze coś się działo. Faymonville 
to firma rodzinna na bardzo wysokim 
poziomie, która zawsze szuka nowych 
wyzwań.

Spędzenie całej swojej kariery 
zawodowej u  jednego pracodawcy 
należy do rzadkości. w  jaki sposób 
doradzasz młodym ludziom, którzy 
chcieliby pójść w Twoje ślady?
Mówię im, że dzięki cierpliwości i pilności 
każdy może osiągnąć zamierzone cele. Nie 
należy się uchylać od obowiązków — trzeba 
zakasać rękawy i  robić więcej niż tylko 
niezbędne minimum. 

Jakie momenty z  tak wielu lat pracy 
najbardziej utkwiły Ci w pamięci?
Lata spędzone w Rocherath były wyjątkowe. 
Razem z  zespołem, który składał się 
z zaledwie 15–20 osób, oraz naszym szefem 
Berthold byliśmy jak rodzina. Chętnie 
wspominam też różne pobyty zagraniczne, 
np. trzy tygodnie spędzone w 1991 r. w Turcji, 
różnorodne wizyty u  klientów, a  także 
szkolenie, jakie odbyłem w 1998 r. w Nicei, 
w  zakresie wprowadzenia do produkcji 
taśmowej. w  ostatnich latach różne 
lokalizacje były regularnie rozbudowywane. 
z przyjemnością myślę o świętowaniu tych 
wydarzeń razem z  kolegami z  pracy. Tę 
sytuację dobrze opisuje sentencja, którą 
wypowiedział kiedyś Berthold Faymonville: 
„Jeśli możesz się z  kimś dobrze bawić, 
możesz z nim także pracować”.

Faymonville to... 
...całe moje życie — praca, najbliższe 
otoczenie, a nawet moje własne nazwisko 
(śmiech)!

Mówi się, że długoletni pracownicy 
są żywą „historią przedsiębiorstwa”. 
To określenie z  pewnością pasuje do 
Manfreda Faymonville’a. Pamięta on 
wszystkie etapy rozwoju firmy — od 
małego zakładu zlokalizowanego na 
wsi aż do wiodącego producenta na 
rynkach światowych. Również ścieżka 
zawodowa tego 58-latka nie należała do 
typowych. Dlatego przeprowadziliśmy 
z nim wywiad w ramach naszej nowej 
serii artykułów „PeoPLe to the MAX!”

Jednym z głównych zadań kierownika produkcji jest zapewnienie sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych.

Przez te wszystkie lata angażowałem się w tę pracę, 
jakby to była moja własna firma. 

Manfred Faymonville
kierownik produkcji



wiĘCeJ NiŻ Po PRoSTU NAPRAwy
Faymonville service
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Serwis firmy Faymonville to blisko 
7500  m² powierzchni hal, na której 
klient może znaleźć usługi, które 
sprawią, że jego pojazd będzie jeszcze 
bardziej wydajny, trwalszy oraz 
zachowa swoją optymalną wartość. 

Tradycyjne naprawy
Jedną z  oferowanych usług są po prostu 
typowe naprawy. ekstremalne warunki 
transportu ciężkiego i specjalnego stawiają 
duże wymagania pojazdom każdego dnia 
pracy. „Dlatego nie da się uniknąć napraw 
związanych ze zużyciem, wypadkami czy 
zniszczeniami w wyniku pożaru”, wyjaśnia 
kierownik ds. serwisu Remy Tangeten. 
Jego zespół w ciągu lat pracy radził sobie 
nawet z  najbardziej skomplikowanymi 
naprawami. Prace mogą być bardzo 
różne i  są przeprowadzane na pojazdach 
wszystkich marek — od najprostszej 
obróbki strumieniowej stalą pojazdu przez 
wymianę komponentów hydraulicznych, 
mechanicznych lub elektrycznych. 

Pełny remont kapitalny
Serwis firmy Faymonville przeprowadza 
również kompletne remonty kapitalne. 
wyspecjalizowani pracownicy poddają 
pojazdy pełnej renowacji, kierując się 
zasadą „ze starego coś nowego”. 

Serwisanci wymieniają uszkodzone lub 
zużyte części. 
Po zakończeniu prac naczepy są bliskie 
stanowi jak w momencie opuszczenia linii 
produkcyjnej. 

Nadwozia z  żurawiem do transportu 
drewna
Pakiet usług oferowanych przez serwis 
Faymonville dopełniają nadwozia 
z  żurawiem do transportu drewna. 
Jest to już tradycyjna usługa, którą 
udostępniamy od samego początku 
działania naszego serwisu. „Nadwozia są 
mocowane za pomocą połączeń śrubowych 
do ramy ciągnika, przy zastosowaniu 
się do wytycznych producenta pojazdu 
ciężarowego. Dzięki różnorodnym 
wariantom i  opcjom części nadbudowy 
(ławy, kłonice, ściany czołowe etc.) można 
złożyć pojazd, tak aby odpowiadał danemu 
zastosowaniu lub potrzebom klienta”, 
wyjaśnia Remy Tangeten.
od 2014  r. grupa Faymonville dysponuje 
jeszcze jednym przyzakładowym 
warsztatem serwisowym zlokalizowanym 
w  pobliżu Moskwy. Również zakład 
w  Goleniowie wykonuje naprawy i  prace 
konserwacyjne.

Firma Faymonville zajmuje się transportem drewna już od kilkudziesięciu lat.

Nawet pojazdy, które uległy najgorszym szkodom po pożarze... ...będą wyglądać jak nowe po naprawie wykonanej przez serwis Faymonville.

Kompleksowa obsługa klienta 
zawsze należała do najważniejszych 
zasad naszego przedsiębiorstwa. 
Centralną rolę odkrywają przy tym 
naprawy i prace konserwacyjne, które 
są oferowane od 1990  r. na terenie 
przemysłowym Domäne (B).



PeoPLe wiTH PoweR





Grupa Faymonville zainwestowała w 2017 r. ponad 20 mln euro
NA RzeCz PoSTĘPU i PRzySzŁoŚCi
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Najświeższym przykładem jest ponowne 
rozszerzenie zakładu w  Goleniowie. 
Powierzchnia produkcyjna zostanie 
zwiększona o  ok. 17  650  m² i  będzie 
wynosiła łącznie 39  210  m². Równolegle 
do tego w  istniejącej części warsztatu 
w  przebiegu pracy zostanie zintegrowany 
nowoczesny sprzęt. 
Będą to m.in. dwie nowe instalacje 
lasera włóknowego, które zastąpią 
instalacje lasera Co² w polskim zakładzie. 
w  Goleniowie zainstalowano nowe 
kabiny do piaskowania, metalizowania 
i lakierowania oraz dwie krawędziarki. 

zakład w  Belgii otrzymał dwie nowe 
tokarki, a  we wszystkich zakładach 
produkcyjnych zainstalowano dodatkowe 
roboty spawalnicze. Mają one na celu 
udoskonalenie konstrukcji stalowej, która 
jest podstawą wysokiej jakości pojazdów.
Firma Faymonville optymalizuje stale 
i  wszędzie procesy produkcyjne, aby 
stworzyć idealne warunki ramowe. 
Ponadto w  Büllingen dostępna jest już 
nowa, interaktywna sala szkoleniowa 
z  eksponatami. Tutaj przekazywana jest 
wiedza techniczna na temat pojazdów 
specjalnych w  sposób praktyczny 
i szczegółowy. 

Grupa Faymonville jest pionierem 
w  zakresie technologii produkcyjnej 
oraz jakości produkcji pojazdów. 
Tę wiodącą pozycję udało się 
osiągnąć dzięki ciągłym inwestycjom 
w  nowoczesny park maszyn. Również 
w  przyszłości firma będzie się 
koncentrować na tym obszarze. 

wszystkie nowe nabytki oraz rozbudowy 
i przebudowy zakładów kosztowały łącznie 
niemal 20 mln euro. Tylko w ciągu ostatnich 
pięciu lat grupa Faymonville zainwestowała 
łącznie ponad 65 mln euro w rozszerzenie 
infrastruktury oraz nowoczesny park 
maszyn. wyżej opisane kroki, które zostały 
podjęte, odzwierciedlają w  imponujący 
sposób dbałość firmy o wysoką jakość. 

„Gotowi na wszystkie wyzwania” — siłę 
oddziaływania tego motta można odczuć 
w  firmie Faymonville we wszystkich 
obszarach działalności. infrastruktura nie 
ma sobie równych i obejmuje pięć zakładów 
produkcyjnych w  Belgii, Luksemburgu, 
Polsce, Rosji oraz we włoszech na łącznej 
powierzchni 150 000 m².

Powierzchnia zakładu produkcyjnego w Goleniowie wyniesie po rozszerzeniu łącznie 39 210 m².

Tylko jeśli zostaną spełnione surowe warunki wstępne,  
na końcu łańcucha produkcyjnego można się spodziewać  
najlepszych rezultatów. 

Alain Faymonville



PA-X — MoRe THAN Low!
Nowy moduł — nowe możliwości!
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w  przypadku budowy pojazdów 
konstrukcja korpusu osi jest niezwykle 
istotna. Firma Faymonville osiągnęła 
nowy poziom rozwoju w  dziedzinie 
osi wahliwych dzięki PA-X. znacznie 
zwiększa możliwości transportowe dla 
użytkowników. 

Jednym z  pierwszych klientów, którzy 
otrzymali pojazd z  PA-X, była firma 
transportowa A&J Kivijärvi oy. Firma 
zdecydowała się na kombinację z 
dwukrotnym teleskopowaniem 3+7 
CombiMAX z niską osią wahliwą. właściciel 
ossi Kivijärvi jest przekonany o zaletach tej 
osi PA-X. Po jej zastosowaniu przekonał 
się, że był to dobry wybór. „właśnie czegoś 
takiego szukaliśmy — jednego pojazdu o 
różnych możliwościach do zastosowania w 
wielu projektach, zamiast kilku pojazdów”. 

Możliwość transportu nawet przez 
wąskie przejazdy
Podstawową cechą osi PA-X jest jej niska 
powierzchnia załadunkowa wynosząca 
790 mm. To nie jej jedyna zaleta. Umożliwia 
ona nie mający sobie równych skok 
600 mm przy kącie skrętu 60°. „Możliwość 
manewrowania nawet na krętych 
przejazdach jest znaczną zaletą każdego 
dnia pracy. w  szczególności dlatego, 
że transport specjalny wiąże się zwykle 
z  mniejsza ilością miejsca na wykonanie 
manewrów — to wyzwanie z  którym 
ciągle musimy się mierzyć”, wyjaśnia ossi 
Kivijärvi. „Dlatego szukaliśmy zwrotnego 
pojazdu, który może przetransportować 
ciężkie i  długie ładunki przez wąskie 
przejazdy”. 

Jest to zupełnie nowa perspektywa dla tej 
firmy. Dotychczas 3+7 CombiMAX PA-X 
był stosowany najczęściej do transportu 
fragmentów wież wiatrowych lub dźwigarów 
mostów przez fińskie lasy. 

Niska powierzchnia załadunkowa 
i niemający sobie równych skok
PA-X można zasadniczo stosować 
w  różnych projektach, od tradycyjnych 
naczep niskopodwoziowych semi, od 
5 osi przy szerokości 285  mm aż po 
modułowe naczepy CombiMAX. Podczas 
opracowywania osi PA-X firma Faymonville 
położyła nacisk na jej praktyczne zalety. 
„zostały one szczegółowo wyjaśnione. 
Byliśmy bardzo zadowoleni ze szkolenia na 
temat naszej nowej naczepy”, w ten sposób 
ossi Kivijärvi podkreśla swoje zadowolenie 
z  wyboru firmy Faymonville oraz jej 
fińskiego dystrybutora Pekka Roponen. 

Praktyczne rozwiązania ukierunkowane 
na określony cel: Faymonville wprowadza 
duże wgłębienie na łyżkę koparki na 
rynek pojazdów PA-X. To duże wgłębienie 
ma długość 4240 mm oraz głębokość 
440 mm, a jego szerokość zaczyna się od 
900 mm.

idealnie sprawdza się w  transporcie 
koparek łyżkowych wszystkich typów. 
Głębokie wyżłobienie pozwala na 
znaczne zmniejszenie wysokości, aby 
móc przejeżdżać nawet pod najniższymi 
mostami. w  ten sposób można uniknąć 
długich objazdów i  dojechać do celu 
w najszybszy możliwy sposób. 

Zadowoleni pracownicy firmy A & J Kivijärvi Oy, którzy mogą sprostać wyzwaniom dzięki CombiMAX PA-X. 

NOWOŚĆ!
NAJwiĘKSze wGŁĘBieNie NA ŁyŻKĘ 
KoPARKi NA RyNKU

Dzięki PA-X możemy zrealizować wszystkie nasze aktualne 
zadania transportowe, a nawet je rozszerzyć. 
Solidna i niezawodna jakość — czyli to, do czego jesteśmy od 
zawsze przyzwyczajeni w przypadku produktów Faymonville.

ossi Kivijärvi, 
właściciel A&J Kivijärvi oy

Niska oś wahliwa Pa-x 
Faymonville:

790 mm – powierzchnia załadunkowa 
60° – kąt skrętu
600 mm – skok (-150/+450 mm)



PRAKTyCzNe RozwiązANie 
MoDUŁowe
Profesjonaliści w dziedzinie dużych ciężarów w algierii
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w branży pozyskiwania energii oraz w przemyśle transport ciężkich towarów należy 
do codzienności. Takimi zadaniami muszą się zająć profesjonaliści. Jest to jeden 
z głównych obszarów działalności algierskiej Groupe Chakour, która wzbogaciła 
swoją flotę pojazdów o moduły G-SL Faymonville.

Łącznie 12 linii osi oraz bardzo niska 
platforma pracuje w  Algierii, realizując 
najbardziej złożone projekty. „Stosujemy je 
głównie, wykonując zlecenia dla cementowi 
lub elektrowni”, w ten sposób prezes Kamel 
Chakour opisuje główne obszary, w których 
wykorzystywane są te linie osi o czerwonej 
karoserii. 

wytrzymałe i elastyczne 
w  szerokim obszarze logistyki, którym 
zajmuje się Groupe Chakour, do realizacji 
najlepiej płatnych zleceń stosowane 
są moduły G-SL. „Niezawodność 
i  elastyczność są przy tym czynnikami, 
które sprawiają, że te pojazdy są dla nas 
tak wyjątkowe”. 

Dzięki wzmocnionemu pokładowi 
ładunkowemu linie G-SL osiągają 
obciążenia skupione aż do 50  ton nad 
nadkolami oraz 80 ton nad poprzecznicami. 
Rozwiązanie to idealnie sprawdza się 
w  przypadku ciężkich i  kompaktowych 
ładunków. Kolejną zaletą jest fakt, że 
G-SL może się pochwalić najwyższym 
momentem zginającym na rynku. Każda 
linia osi charakteryzuje się technicznym 
naciskiem na oś rzędu 45 ton przy 0,5 km/h.

Najważniejszą zaletą modułów Faymonville jest dla  
nas łatwość ich obsługi. Ponadto są wykonane 
przy zachowaniu najwyższej jakości i niezawodne 
w najtrudniejszych warunkach. 

Kamel Chakour,
prezes Groupe Chakour

ModulMAX jest stosowany przez Groupe Chakour przede wszystkim do transportu komponentów przemysłowych.



RozwóJ MARKi
tylko w 2017 r. sprzedaliśmy ponad 1000 pojazdów marki Max trailer
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Marka MAX Trailer w  krótkim czasie stała się rozpoznawalna w  segmencie 
naczep, w tym naczep niskopodwoziowych. 
Grupa Faymonville powołała do życia tę markę w 2012 r., a do 2017 r. sprzedaliśmy 
już ponad 1000 pojazdów MAX Trailer!

To więcej niż imponujący bilans dla 
odpowiedzialnego za produkt Mario 
Faymonville’a, który bierze udział 
w projekcie od samego początku. „Szybko 
przybywało nam stałych klientów, ponieważ 
użytkownicy łatwo się przekonują do 
naszych nowoczesnych technologii”. MAX 
Trailer oferuje ustandaryzowane pojazdy ze 
zoptymalizowanym wyposażeniem, które 
spełniają najwyższe wymogi co do jakości.

Rozbudowana sieć dealerów 
To dzięki współpracy z  międzynarodową 
siecią dealerów obejmującą ok. 40 
przedstawicieli MAX Trailer udało się 
osiągnąć taką sprzedaż. 
Pojazdy marki MAX Trailer zajmują 
w portfolio ich produktów wysoką pozycję. 
Częściowo wyparły nawet inne, znane 
produkty z  oferty. Do sukcesu sprzedaży 
pojazdów MAX Trailer przyczynia się 
przy tym szczegółowa wiedza na temat 
produktów oraz duży nacisk na obsługę 
klienta. 

Ambicje na przyszłość
zasada, na jakiej oparte są pojazdy marki 
MAX Trailer, doskonale wpasowuje się 
w  nowoczesne trendy. zastosowany 
w  nich system modułowy w  sprawdzonej 
jakości Faymonville szybko zyskał 
sobie zwolenników. Przedsiębiorstwa 
transportowe potrzebują takich 
zorientowanych na zastosowanie oraz 
prostych rozwiązań. Maksymalna jakość 
w  zakresie procesu produkcyjnego oraz 
doboru materiałów gwarantują, że MAX 
Trailer to naprawdę wydajny produkt.
Również plany na przyszłość w odniesieniu 
do marki MAX Trailer są bardzo ambitne. 
Chcemy jeszcze bardziej rozszerzyć 
międzynarodową sieć dealerów. wkrótce 
ogłosimy także opracowanie nowych typów 
produktów.

Niemiecki dystrybutor marki ES-GE (z lewej strony, prezes Markus Hurdelhey) podczas przejęcia kolejnych pojazdów MAX Trailer  
(z prawej strony Mario Faymonville, odpowiedzialny za produkt).

Oferujemy ustandaryzowane pojazdy ze zoptymalizowanym 
wyposażeniem, które spełniają najwyższe wymogi dotyczące 
jakości — i to przy zachowaniu niepowtarzalnego stosunku 
wydajności do ceny.

Mario Faymonville 
osoba odpowiedzialna za produkt w firmie MAX Trailer

MAX100
naczepa niskopodwoziowa semi od 2 do 6 osi, sterowana przymusowo lub 
w układzie samośledzącym, która jest dostępna w wariancie z możliwością 
wydłużenia (jedno- lub dwukrotnego) 

MAX200
naczepa niskopodwoziowa od 3 do 4 osi, również dostępna w wersji 
teleskopowej, sterowana przymusowo lub w układzie samośledzącym 

MAX300
przyczepa z 2 lub 3 osiami głównymi i rampami 

MAX410 
niskopodwoziowa naczepa siodłowa przeznaczona do transportu elementów 
i obciążników dźwigów, od 3 do 5 osi, sterowana przymusowo

MAX510
naczepa niskopodwoziowa z 2 osiami, z wysuwanym wysięgnikiem oraz 
rozsuwanym łożem

Paleta produktów marki Max trailer obejmuje aktualnie 
pięć różnych typów produktów: 



oPTyMALNy wyBóR
Maksymalne możliwości kombinacji dla a. kothmaiera
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Kolejne pojazdy CombiMAX udały się 
niedawno w  podróż do Austrii. Były 
to nadwozia z  dwoma wysięgnikami, 
podwoziem 2+3+3+4-osiowym, osią 
typu joker, dźwigarem środkowym 
„add-on-beam”, łożem na koparkę, 
6-osiowym pokładem ładunkowym 
z  technologią osi wahliwej PA-X 
oraz wgłębieniem na łyżkę koparki. 
wzbogacą one flotę przedsiębiorstwa  
A. Kothmaier w Mondsee. 

Gdy konieczne są maksymalne możliwości 
i  różnorodne opcje, najlepiej zdecydować 
się na CombiMAX. To właśnie taka myśl 
przyświecała prezesowi Alexanderowi 
Kothmaierowi, gdy planował swoją 
flotę pojazdów — „elastyczność to 
dziś podstawa. Stale zmieniające się 
wymagania stwarzają konieczność 
posiadania pojazdów o  wszechstronnych 
możliwościach zastosowania”.

Duże wgłębienie zwiększa możliwości
Ten pomysł ma „bardzo wszechstronne 
zastosowanie” w firmie A. Kothmaier. Dzięki 
dwóm wysięgnikom kombinacje mogą być 
stale używane równolegle. „Możliwość 
kombinacji z  6-osiowym podwoziem 
PA-X jest dla nas bardzo interesująca”, 
w  ten sposób Alexander Kothmaier 
wyjaśnia jedną z  cech szczególnych tego 
rozwiązania. Jako jeden z  pierwszych 
klientów Austriacy nabyli naczepę z  niską 
osią wahliwą PA-X. Charakteryzuje się 
powierzchnią załadunkową 790 mm, kątem 
skrętu 60° i skokiem 600 mm. 
Kolejną zaletą jest pokład ładunkowy PA-X 
z  największym na rynku wgłębieniem na 
łyżkę koparki: ma ono długość 4240  mm, 
głębokość 440 mm oraz szerokość 900 mm. 

Kompensacja masy dzięki dźwigarowi 
„add-on-beam” 
Firma A. Kothmaier zyskała znaczą  
przewagę na rynku dzięki tym 
wszechstronnym możliwościom 
zastosowania. Naczepa może być 
dostosowywana do danego zlecenia. 
Kierowca nie zabiera ze sobą ani jednego 
zbędnego kilograma. „To znacząca zaleta, 
jeśli trzeba transportować jedynie taką 
masę własną, która jest konieczna do 
aktualnego zastosowania”, wyjaśnia 
Alexander Kothmaier. „w  przypadku 
dużego ciężaru osi dzięki dźwigarowi 
przedłużającemu ‚add-on-beam‘ można 
zyskać na długości. w  ten sposób można 
łatwo transportować duże ciężary 
i  długie towary. Doskonale sprawdza się 
to w  przypadku modułowego systemu 
CombiMAX”. Koncepcję teleskopowych 
elementów konstrukcji oferuje wyłącznie 
CombiMAX. Kothmaier, tak jak wielu innych 
klientów, zdecydował się na to rozwiązanie, 
ponieważ działa ono znacznie efektywniej, 
jest łatwiejsze w  obsłudze i  tańsze 
niż konwencjonalne systemy naczep 
niskopodwoziowych.

Adaptery wieży są kolejnym elementem 
konstrukcyjnym, który jest dostępny 
w  asortymencie CombiMAX firmy 
Faymonville. Klient Meier & Sohn 
z  Biederitz (Niemcy) nabył ten 
nowoczesny element, aby wzbogacić 
swoją flotę. 
Tego typu adapter jest stosowany do 
transportu turbin wiatrowych o różnych 
długościach. 

Adapter wieży Faymonville umożliwia 
podniesienie 100 ton. 
wieże można zupełnie łatwo umieścić 
na naczepie. Procesem steruje się 
zdalnie. zabezpieczone obszary pracy 
gwarantują spełnienie najlepszych 
standardów bezpieczeństwa. 

TRANSPoRT wieŻy

Adapter wieży Faymonville umożliwia podniesienie do 100 ton.

NOWOŚĆ!
W szczególności transportem 
koparek będzie teraz można 
zarządzać elastycznie 
i optymalnie dzięki 
szerokiemu wgłębieniu. 

Alexander Kothmaier
prezes firmy A. Kothmaier



TyTANi PRACy w DRoDze
Większa moc dla amerykańskiej firmy transportowej dagen trucking Inc. 
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Przedsiębiorstwo rodzinne z  Albany 
w  stanie Nowy Jork to firma spedycyjna 
i  transportowa, która specjalizuje się 
w  transporcie ciężkim. obsługuje ona 
licznych klientów z branży energii i  turbin 
wiatrowych. Aby sprostać wyzwaniom 
związanym z  takimi zleceniami, firma 
zamówiła w  ciągu ostatnich 12 miesięcy 
wiele pojazdów Faymonville. 
Na początku były to 24 linie osi G-SL 
ModulMAX o  maksymalnym obciążeniu 
osi do 45  ton na linię i  obciążeniach 
skupionych do 80  ton. „Dzięki temu, 
że w  naszej flocie posiadamy obecnie 
również ModulMAX, zyskujemy ogromną 
przewagę w transporcie dużych ciężarów”, 
tak kierownik firmy Jeff Dagen wyjaśnia 

decyzję o  nabyciu tych nowych pojazdów, 
które były już stosowane w  przypadku 
licznych projektów jego klienta General 
electrics. 

„Kwintesencja nowoczesnych 
technologii”
Firma Dagen Trucking inc zamówiła 
ponadto jeszcze dwa moduły PowerMAX 
— APMC i  SPMC. PowerMAX APMC 
oferuje dzięki swoim 3 trybom eksploatacji 
(tryb Trailer, Assist i  SPMT) ogromną 
elastyczność. Maksymalny techniczny 
nacisk na oś PowerMAX SPMC to około 
45 ton na linię osi. Maksymalna siła ciągu 
na linię osi wynosi 170 kN. 

w  ciągu jednego roku wiele może się 
wydarzyć. Tak też było w  przypadku 
relacji biznesowych pomiędzy 
amerykańskim przedsiębiorstwem 
Dagen Trucking inc i firmą Faymonville. 
współpraca rozwijała się bardzo 
szybko.

Nowoczesna technologia 
w najczystszej postaci —  
jesteśmy pod wrażeniem.  
Pojazdy doskonale  
sprawdzają się w praktyce.  

Jeff Dagen
kierownik firmy Dagen Trucking inc.

oprócz modułowych platform, 
które mogą przyjąć duże 
obciążenia, firma Dagen Trucking  
inc. zdecydowała się również na naczepę 
niskopodwoziową MegaMAX z unikatowym 
w  Ameryce Północnej sterowaniem 
wymuszonym. Jeff Dagen podkreśla zalety 
naczepy MegaMAX, która jest stosowana 
do transportu pojazdów szynowych. 
„Cenimy sobie innowacyjny charakter oraz 
elastyczność tej nowoczesnej generacji 
naczep, która zapewnia nam przewagę 
nad konkurencją oraz otwiera przed nami 
szereg nowych możliwości. Dzięki jej 
niezrównanej manewrowości można teraz 
znacznie łatwiej dotrzeć tam, gdzie jest 
mało miejsca”.
Jeff Dagen ceni sobie pojazdy Faymonville 
oraz szerokie możliwości ich zastosowania: 
„Niezależnie od tego, co należy 
przetransportować — wystarczy jeden 
pojazd marki Faymonville, aby szybko 
i wygodnie poradzić sobie z tym zadaniem”.

Hale Heavy Haul — nasz partner 
na wschodnim wybrzeżu Stanów 
zjednoczonych
Faymonville jest jedynym 
europejskim producentem na rynku 
północnoamerykańskim, którego 
komponenty elektryczne i  pneumatyczne 
są dopuszczone przez Ministerstwo 
Transportu (Department of Transportation, 
DoT) bez ograniczeń. Całe podwozie 
jest w  pełni ocynkowane, aby przedłużyć 
jego trwałość, dzięki czemu szczyci się 
najlepszą na rynku ochroną przed korozją.
w  firmie Hale Heavy Haul z  siedzibą 
w  Voorhees w  stanie New Jersey 
zainteresowani mogą zobaczyć pełną serię 
produktów Faymonville przeznaczonych 
na rynek amerykański. Hale to jeden 
z  największych niezależnych dealerów 
naczep z  łącznie 12 oddziałami na 
amerykańskim wschodnim wybrzeżu 
pomiędzy Maine i Florydą. 

Naczepa niskopodwoziowa MegaMAX jest stosowana w firmie Dagen Trucking do transportu pojazdów szynowych. 

Jef Hufkens (3. z prawej) i Chris Tangeten (2. z prawej) razem z zespołem firmy Dagen po zakończonym z powodzeniem szkoleniu.



aktuaLNoŚcI

Aby wzmocnić swoją flotę pojazdów, 
grupa Capelle zamówiła naczepy z  linii 
produktów TeleMAX, MultiMAX, MegaMAX 
oraz VarioMAX w firmie Faymonville.
Grupa AltéAd z  siedzibą w  Carquefou 
zdecydowała się m.in. na niskopodwoziowe 
naczepy semi typu MultiMAX, wszystkie 
wyposażone w niskie osie wahliwe PA-X. 
Grupa Cayon SAS z  Chalon-sur-Saône 
z  kolei wzbogaciła swoją flotę o  nową 
naczepę niskopodwoziową z  linii TeleMAX. 
Pojazdy o  bardzo niskiej konstrukcji 
(wysokość pokładu ładunkowego 900 mm) 

Grupa Faymonville nadal w czołówce we Francji

Kompaktowa, lekka, niska i  zwrotna! 
Te zalety przekonały firmę Colonia 
Spezialfahrzeuge do zakupu nowej, 
6-osiowej naczepy MultiMAX firmy 
Faymonville. Ta niskopodwoziowa naczepa 
semi jest wyposażona w  teleskop oraz 
nową technologię PA-X — niską oś wahliwą 
firmy Faymonville. 
Podwozia z  niską osią wahliwą PA-X 
zapewniają użytkownikowi znacznie więcej 
możliwości transportu. 
Na czym dokładnie opiera się zasada 
działania osi PA-X? oś oferuje niską 

powierzchnię załadunkową 790  mm, 
optymalną zwrotność przy kącie skrętu 
60° oraz najlepszą charakterystykę 
jazdy w  terenie dzięki skokowi 600  mm 
(-150/+450 mm). 
Colonia Spezialfahrzeuge korzysta 
z nowych pojazdów do transportu ciężkich 
maszyn budowlanych, jak np. instalacje 
wiertnicze i kafary. Maszyny są przewożone 
najczęściej do miast z  niewielką ilością 
miejsca do manewrowania — dlatego PA-X 
idealnie sprawdza się w tych warunkach.

Niska oś wahliwa Pa-x dla 
firmy colonia trzykrotnego wydłużenia. 

Pierwsza naczepa niskopodwoziowa 
MegaMAX w  Korei Południowej trafiła do 
floty firmy Kongdan Special Transportation, 
która zdecydowała się na 4-osiowy pojazd 
ze wspornikami przedłużającymi. 
Także w  innych obszarach Azji firma 
Faymonville może się pochwalić 
znaczącymi sukcesami. Dostawa 12 linii 
osi G-SL trafiło do indonezyjskiej firmy PT 
Global Trans Nusa. Będą one służyły do 
transportu najcięższych ładunków. 
w  Malezji tamtejszy gigant w  branży, Air-
Marine Cargo Agency Bhd, rozszerzył 
swoją flotę o dwie 3-osiowe naczepy 
niskopodwoziowe TeleMAX z  możliwością 
trzykrotnego wydłużenia. 

ekspansja w azji
Faymonville już od lat rozszerza swoją 
działalność na całym świecie. Kolejnymi 
obszarami będą teraz Hongkong i  Korea 
Południowa. Aby sprostać zwiększonemu 
zapotrzebowaniu w  obszarze transportu 
specjalnego, firma Pro. international 
Limited nabyła 6-osiową naczepę 
niskopodwoziową MultiMAX, która będzie 
teraz używana w  Hongkongu. Liczni 
kolejni zainteresowani już zgłosili się do 
firmy Faymonville, ponieważ wiodąca na 
rynku technologia i niepowtarzalna jakość 
produkcji wzbudzają duże zainteresowanie. 
w  południowej części Półwyspu 
Koreańskiego firma yeong Gwang TLS 
Co., Ltd. zamówiła od razu 4-osiową 
naczepę niskopodwoziową z  możliwością 

są wyposażone we wgłębienia na koła 
oraz obniżenie pokładu ładunkowego za 
wysięgnikiem.
współpraca pomiędzy firmami Faymonville 
i  Transports et Locations Courcelle sàrl 
z  St. Sauveur układa się dobrze już od 
wielu lat. Firma nabyła także w  2017  r. 
nowe pojazdy do swoich różnorodnych 
zastosowań. 
Również Dom’Azur, ważny klient z Cournon 
d’Auvergne, rozszerzył swoją flotę 
pojazdów.

Sprzedaż z  ostatnich lat po raz kolejny 
wyraźnie pokazuje, że grupa Faymonville 

jest zdecydowanie numerem jeden 
we Francji wśród producentów naczep 

niskopodwoziowych. Bilans roku 2017 — 375 
sprzedanych jednostek Faymonville oraz 280 

pojazdów marki MAX Trailer sprzedanych we Francji za 
pośrednictwem sieci dealerów.

Grupa Faymonville już od lat cieszy się doskonałą opinią 
we Francji. Również w  ubiegłym roku udało się zawrzeć nowe 

transakcje z kilkoma długoletnimi partnerami. 
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