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... to the MAX

MAX – deze drie let-
ters illustreren het 
streven naar perfec-
tie bij Faymonville. 
In alle onze pro-
ductnamen keren 
ze terug. Van bij de 
eerste MultiMAX tot 
het allernieuwste 
model, de DualMAX 

voor Noord-Amerika. En niet het minst 
is MAX het opvallende deel van ons 
bedrijfsmotto: Trailers to the MAX!
 
Voor ons gaat het echter om meer dan 
om een gewone benaming. Want ‘MAX’ 
belichaamt in veel opzichten de filoso-
fie waarmee Faymonville zich van een 
kleine smederij tot een vooraanstaande 
trailerproducent ontwikkeld heeft. 
Altijd streven we naar het MAXimale! 
Faymonville staat ervoor om altijd de 
hoogste vereisten voor ogen te houden. 
Helemaal in overeenstemming met het 
principe: .... to the MAX!

Alle onderdelen van de bedrijfsstruc-
tuur zijn doordrongen van dat basisidee.  
Onze productieprocessen zijn aan de 
strengste kwaliteitsnormen onder-
worpen. Alle activiteiten worden voor 
100% ‘in-house’ uitgevoerd. Daarbij 
vertrouwen we op onze geschoolde vak-
mensen, op een verfijnde technologie en 
op de modernste infrastructuur. In dat 
opzicht vormt de nieuwe productiehal 
in Lentzweiler/Luxemburg opnieuw een 
indrukwekkende mijlpaal. Van A tot Z, 
kwaliteit ... to the MAX!

Ook op de bauma steekt Faymonville 
dit jaar weer boven het maaiveld uit. 
Kwaliteit, technologie, functionaliteit – 
wij stellen de normen en in München 
presenteren we voertuigen met net dat 
‘ietsje’ meer. 

We willen u dan ook heel graag op onze 
stand (FN.827/6) welkom heten. Bauma is 
de belangrijkste vakbeurs in onze sector, 
logisch dus dat we er de schijnwerpers 
op de CombiMAX en co. willen richten en 
er alle facetten van ons kunnen tonen. 
Unieke realisaties... to the MAX!

Alain Faymonville
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Op de bauma toont Faymonville op zijn stand 
(FN.827/6) met een 10-assige CombiMAX, een 
uitschuifbare oplegger en een diepbedoplegger, 
een dwarsdoorsnede van zijn kunnen. Binnen 
het modulaire bouwsysteem zijn met de ten-
toongestelde voertuigen immers niet minder 
dan 20 logische voertuigcombinaties mogelijk.

Maximale optimalisering

In München presenteert Faymonville een 
MegaMAX-diepbedoplegger met de onafhan-
kelijke wielophanging ‘Twin Axle II’, waarmee 
in Duitsland een nuttig laadvermogen van  
12 ton per as toegelaten is.

Ideaal voor de bouwsector is de MultiMAX-
semidieplader met een laadoppervlak, dat 
hydraulisch verbreed kan worden. Een optie 
die meer veiligheid, meer comfort en meer 
tijdwinst biedt. De verbredingselementen 
langs beide kanten kunnen met de afstands-
bediening traploos uitgeschoven worden en 
heel precies op de breedte van de lading inge-
steld worden (tot maximaal 3,2 m).
Op de stand staat ook een MultiMAX, die 
speciaal voor export buiten Europa ontwik-
keld is. Deze oplegger, die met 3 tot 9 assen 
beschikbaar is, heeft een hogere asbelasting 
dan de EU-uitvoeringen - uiteraard altijd in 
overeenstemming met de verschillende 

PRODUCT TO THE MAX

Trailers to the MAX – net ‘dat ietsje meer’
Nieuwe ontwikkelingen versterken onze positie als innovatieve pionier

nationale voorschriften. Bovendien heeft deze 
semidieplader met zijn naloop of gedwongen 
gestuurde assen een grotere bodemvrijheid 
dankzij zijn 19,5” banden. In veel regio’s wordt 
expliciet naar die uitrusting gevraagd.

Praktische oplossingen

MultiMAX Plus - De ‘light-variant’ van de 
MultiMAX, die op de bauma tentoongesteld 
wordt en zich meer geschikt toont voor het 
transport van hef- en arbeidsplateaus, verrast 
met talrijke verbeteringen. De oprijsystemen en 
hun hellinghoek werden geoptimaliseerd. Het 
geheel is ook eenvoudiger door de bestuurder 
te bedienen. Bij dit model werd het eigenge-
wicht verminderd, terwijl tegelijk het laadvlak 
een nog hogere puntbelasting aankan.
In dit rijtje van nieuwe ontwikkelingen is er 
ook plaats voor de DualMAX, een voertuig 
dat voor de Amerikaanse markt ontwikkeld 
werd. Het model op de bauma illustreert het 
‘lift&shift’-principe waarmee de spoorbreedte 
van de DualMAX vergroot kan worden, ook als 
die geladen is. Zulk een systeem kan natuurlijk 
ook interessant zijn voor toepassingen buiten 
Amerika.

Evenals een zelfrijdende SPMC kan op de bauma 
bekeken worden. De uitvoering van Faymonville 
is met de krachtigste aandrijfassen op de markt 

en met een bijzonder intuïtief bedieningssys-
teem uitgerust. 
De korte versie van de PrefaMAX, een bin-
nenlader voor het transport van betonnen 
prefabetonlementen, is een nieuwigheid. Als 
het voertuig vanuit de standaardafmeting van 
9.500 mm ineengeschoven wordt (max. met 
2.400 mm), verbeteren zich de rijeigenschappen 
en de wendbaarheid enorm. De korte PrefaMAX 
is daarom ideaal om bouwplaatsen in steden of 
veeleisende bergstreken te bevoorraden.
Een semidieplader van de dochteronderneming 
MAX Trailer maakt ten slotte het opmerkelijke 
aanbod van Faymonville op de leidende vak-
beurs bauma volledig.

In april komt de bauma er weer aan en treft de ‘who is who’ uit de sector zich in München. Faymonville springt daarbij in het 
oog, doordat de getoonde voertuigen net ‘dat ietsje meer’ te bieden hebben.

Faymonville presenteert op de 
bauma een overzicht van zijn 
nieuwste ontwikkelingen.

Ook op de editie van dit jaar heeft Faymonville een 
opmerkelijk aanbod voor de bezoekers klaar.
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PRODUCT TO THE MAX

Het modulaire constructiesysteem met zijn oneindige mogelijkheden heeft al veel klanten overtuigd

De CombiMAX als nummer één op het vlak van laadvermogen
Zelden heeft een nieuw concept meteen zoveel bijval gekregen als de CombiMAX van Faymonville. Flexibiliteit, snelheid en efficiëntie: 
drie kernbegrippen, die met de CombiMAX geassocieerd worden. Bovendien levert dit voertuig de gebruiker ook concrete kostenbe-
sparingen en tijdwinst op, terwijl geen enkel ander voertuig een even hoog laadvermogen biedt. Redenen genoeg om gebruikers over 
het bekroonde concept van de CombiMAX aan het woord te laten: 

Jussi Alamäki, de directeur van het gelijknamige transportbedrijf uit Tornio (Finland), zet zijn 
3+5-combinatie als een dieplader én als een uitschuifbare semidieplader in, dankzij de telescopische 
middenbalk, de zogenaamde Add-On-Beam. “Prachtig dat dit voertuig zo flexibel is. Daardoor kunnen 
we onze diensten tegen concurrerende tarieven aanbieden. Ons chassis met 3 assen kan indien nodig 
eenvoudig ingekort of verlengd worden. Zelfs bij de zwaarste ladingen blijft de CombiMAX erg een-
voudig te bedienen en werkt de besturing beter dan bij andere opleggers.” Ondertussen integreerde 
Alamäki al een bijkomend modulair element – een chassis met 1 as (Joker-as) – in zijn combinatie.  

Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

“Met de CombiMAX kunnen we concurrerende tarieven  
hanteren”

“Betrouwbaar en met een groot laadvermogen” – twee voordelen, die Joost Rijk van de Nederlandse 
onderneming Zwaar Transport Zeeland associeert met de nieuwe CombiMAX. Faymonville leverde, 
het bedrijf uit Vlissingen, een 2+4-combinatie met diepbed en een Joker-as als een variabele extra 
uitrusting. Voor haar opdrachtgevers vervoert de onderneming hoofdzakelijk zware machines en 
extra grote goederen. Daarbij is de CombiMAX volgens Joost Rijk de ideale en toekomstgerichte 
oplossing. “Met de veranderingen in de Europese wetgeving, die eraan komen, is zulk een voertuig 
gewoon een must. Het biedt de nodige flexibiliteit om aan uiteenlopende vragen tegemoet te komen 
en om daarbij tegelijk aan de wettelijke voorschriften te voldoen.” Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)

“Flexibel en altijd binnen de wettelijke voorschriften”

Hier vindt u een 
video over dit 
product.



5

PRODUCT TO THE MAX

“Gewoon een topproduct”. Zo vat Jef Hufkens van Team Heavy Weight, dat zich op zware transporten 
specialiseerd, zijn ervaring samen. Hij werkt met een CombiMAX-combinatie, die uit twee chassis met 
3 assen, twee chassis met 2 assen en een chassis met 4 assen bestaat. Daarbij nog twee diepbedladers, 
een telescopische Add-On-Beam en twee zwanenhalzen. “De CombiMAX is zeer licht en flexibel als geen 
ander. Hij komt precies tegemoet aan wat een transportonderneming vandaag nodig heeft.” De normen 
voor de asbelasting zijn niet overal identiek, wat Jef Hufkens, die met zijn bedrijf internationaal actief is, 
telkens weer voor nieuwe uitdagingen stelt. “Het voordeel is, dat we het aantal assen onderweg zonder 
kraan en in geladen toestand kunnen veranderen.” Team Heavy Weight bestelde kort na de eerste levering 
al chassis en plateaus bij.  Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

“Precies wat we vandaag nodig hebben”

Ook buiten Europa zorgt de CombiMAX voor opzien in de sector. Karmiel Transporters Ltd. uit Haifa in 
Israël bijvoorbeeld integreerde één van de eerste opleggers van deze bouwreeks in zijn vloot. “Door 
zijn variabele lengte is dit voor ons een bijzonder nuttig voertuig.” Michael Tesker heeft het over de 
telescopische middenbalk Add-On-Beam. Bij modulaire opleggers is dat een uniek uitrustingsele-
ment. “Voor een groot havenproject konden we in één keer drie betonblokken van elk 40 ton op onze 
CombiMAX laden. Dat verminderde onze kosten met een derde.” De manipulatiesnelheid wekt ook in 
Israël enthousiasme op. “Twee dagen en twee volledig verschillende ladingen – met de CombiMAX 
is dat geen probleem meer.”

Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

“De variabele lengte is bijzonder nuttig”

Als eerste Franse klant nam Dom’Azur uit Cournon d’Auvergne een CombiMAX in ontvangst. Vier 
chassis (1, 2, 3 en 4 assen) plus een laadplateau voor graafmachines vonden hun weg naar Frankrijk. 
“Met dit voertuig kan ik nieuwe markten aanboren. De klanten uit de sloopsector moeten hun 
machines vaak uit elkaar halen, de afzonderlijke delen transporteren en dan weer samenstellen.” 
Een gegeven waarop Vivien Bertrand, de bedrijfsleider van Dom’Azur, met de CombiMAX nu op een 
aangepaste manier kan reageren. “Met deze oplegger kan ik het materieel van mijn klanten in hun 
geheel vervoeren. Dat levert hun een aanzienlijk voordeel op.” Ook Dom’Azur heeft ondertussen zijn 
CombiMAX-combinatie met bijkomende chassis uitgebreid. 

Vivien Bertrand (Dom’Azur Transports)

“De CombiMAX opende voor ons nieuwe markten”



De DualMAX verruimt het aanbod voor de Noord-Amerikaanse markt 

Zelfs geladen kan de breedte versteld worden
De DualMAX is een nieuw product, dat Faymonville onlangs voorgesteld heeft. Het ontwerp van deze modulaire oplegger, waarvan de breedte gewijzigd kan worden 
(zelfs als hij geladen is), voldoet aan de speciale vereisten van het zware transport in Noord-Amerika.

Faymonville levert nog eens het bewijs van 
zijn rol als innovatieve pionier in de sector. Met 
de DualMAX stelde het bedrijf opnieuw een 
voertuigtype voor dat de nieuwste technologie 
met een op de praktijk gerichte aanpak combi-
neert. Onder andere American Heavy Moving 
& Rigging Inc., uit het Californische Chino, 
kwam onder de indruk van deze combinatie. 
Het bedrijf rustte zijn wagenpark meteen met 
36 aslijnen van de nieuwe DualMAX uit.
   

Eenvoudig verbreden zonder de 
stuurinrichting uit te bouwen

Deze nieuwe productfamilie valt op door enkele 
heel specifieke kenmerken. “Alle assen kunnen, 
zelfs onder belasting, gemakkelijk en eenvou-
dig van 14” (4,27 m) tot 20” (6,1 m) verbreed 
worden. Dat unieke en gepatenteerde principe 
hebben we ‘lift&shift’ gedoopt. Het laadopper-
vlak kan op die manier aan de omvang of de 
gewichtsverdeling van de lading aangepast 
worden,” vertelt Paul Hönen, verkoopdirec-
teur in Noord-Amerika. “Bij het verbreden van 
het laadoppervlak moet de stuurinrichting niet 
uitgebouwd worden zoals bij andere aanbieders 
wel het geval is. Alles blijft vast. De pendelassen 
– een technologie, die haar waarde al bewezen 
heeft – garanderen een optimale wendbaar-
heid.” De DualMAX voldoet aan de wettelijke 
bepalingen van de USA en Canada.

Hoge puntbelastingen dankzij 
het stevige chassis

“De DualMAX van Faymonville beschikt over 
een zeer stevig chassis met een grote torsies-
tijfheid. Dat maakt een grote puntbelasting 
op de centrale draagbalk en het buitenframe 
mogelijk,” aldus Earl Sutton, de eigenaar van 
het bedrijf, die in Faymonville een deskundige 
partner gevonden heeft. “Bij een belasting van 
10.000 pond (4.535 kg)/aslijn geeft de DualMAX 
blijk van een optimale verhouding tussen 
laadvermogen en eigengewicht.” Het flexibele 
voertuigconcept maakt zelfs een lading van 
52.900 pond (23.995 kg) per aslijn mogelijk bij 
een snelheid van 50 mph (80 km/u).
Dankzij het inklapbare frame (tot minder dan 
10”/3,05 m) kan het voertuig na zijn opdracht 

gemakkelijk terug vervoerd worden op een 
conventionele oplegger. Het chassis van de 
DualMAX is volledig gemetalliseerd (verzinkt) 
en biedt dus de beste corrosiebescherming 
op de markt. 
Een totaalpakket, waarin alles op zijn plaats 
zit! Ook de transportbedrijven Mountain Crane 
en Steve Sharp hebben de nieuwe DualMAX al 
aangekocht. 

Als verbindingselement met de trekker kan een zwanenhals of een trekdissel ingezet worden. Ook draaibare onderstel-
len, spacers of diepbedden kunnen bij de DualMAX probleemloos ingebouwd worden.

“lift&shift” - verbreden met last en zonder de stuurinrichting uit 
te bouwen, waardoor maximale ladingen kunnen worden bereikt.

Stuurstang

De positie van  
de stuurhendel blijft 

ongewijzigd
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PRODUCT TO THE MAX

Hier vindt u een 
video over dit 
product.
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PRODUCT TO THE MAX

Technologie en een eenvoudige manipulatie overtuigen de sector

De HighwayMAX is de meest succesvolle nieuwkomer  
in Noord-Amerika
Een nieuw product zorgt voor flink 
wat ophef in de Verenigde Staten. De 
HighwayMAX is er echt ‘the talk of the 
town’ en in geen tijd is het voertuig bij 
talrijke vervoersbedrijven het drukst be-
sproken onderwerp geworden.

Heel wat leveranciers dromen van zulk een 
intrede op de markt: nauwelijks had Faymonville 
zijn zwaarlastoplegger met 9 hydraulisch 
gestuurde pendelassen voorgesteld, zo stond 
de telefoon van verkoopmedewerker Paul 
Hönen niet meer stil. “De innovatieve techno-
logie ging op een tot nu toe ongeziene manier 
samen met de hoogste praktische bruikbaar-
heid. De pendelassen met een totale veerweg 
van 600 mm (23,6”) en het extreem stabiele en 
torsiestijve frame houden nieuwe mogelijkhe-
den voor de Amerikaanse gebruiker in.”

Grote besparingen bij  
het transport

Het bleef niet bij een vrijblijvend interesse. 
De eerste voertuigen werden al kort nadien 
naar Amerika verscheept. Eén van de trotse 
bezitters van een HighwayMAX is het bedrijf 
Berard Transportation New Iberia (Louisiana). 
“De telescopische middenbalk en het hoge 
laadvermogen leveren ons bij onze dagelijkse 

vervoersopdrachten aanzienlijke voordelen 
op. Tegengewichten zijn niet nodig, evenmin 
als een begeleidend escorte of een opbouw-
team. Daardoor kunnen we zware lasten met 
een minimum aan inspanning vervoeren, wat 
onze concurrentiepositie uiteraard versterkt,” 
vertelt vicepresident Brett Berard.
  

“Een onvoorstelbare  
wendbaarheid”

Faymonville verhitte de gemoederen van de 
transportwereld in Noord-Amerika. “Het 

voertuig is bijzonder gebruiksvriendelijk,” 
bevestigt Steve Sharp, eigenaar van het 
gelijknamige vervoersbedrijf uit Cokeville 
(Wyoming). “Het is bijna onvoorstelbaar hoe 
dit wendbare voertuig de truck in een bocht 
volgt. We zullen beslist nog andere opleggers 
van Faymonville in onze vloot opnemen.” De 
ondernemer klinkt bijzonder enthousiast en 
is vast van plan om de bedrijfsrelaties nauwer 
aan te halen. 
Steve Sharp is eveneens vol lof over het 
eigengewicht van 28.400 kg (62.500 lbs). “Dat 
is optimaal en stelt ons in staat om bij onze 

Berard Transportation zweert voor zijn transportopdrachten bij de nieuwe HighwayMAX. Hier is het bedrijf onderweg met 
een ongeveer 100 ton zware stoomcilinder.  

toepassingen tot 258.250 lbs (117.150 kg) te 
laden.”
 
Een pakket vol voordelen waar ook Matthew 
Orr, Trucking Manager bij Global Specialized 
Services uit Casper (Wyoming), oren naar 
had. “Met de HighwayMAX kunnen we nu op 
elke transportvraag ingaan. We vervoeren 
vandaag ook zaken zoals compressoren, 
wooncontainers of ketels, om maar enkele 
voorbeelden te geven.”

Hier vindt u een 
video over dit 
product.

Het gebruiksvriendelijke bedieningsconcept van de 
HighwayMAX  staat borg voor flexibiliteit en rendement.
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COMPANY TO THE MAX

Modernste productietechnologie in de 16.000 m² grote nieuwe fabriekshal in Luxemburg

Productie-infrastructuur ‘to the MAX’

Veel energie ging naar de voorbereiding 
en planning van de nieuwe productiehal.  
“Op basis van weloverwogen productie- en 
logistieke concepten willen we de voor-
waarden voor een toekomstige stijging van 
de productiviteit creëren,” verduidelijkt 
Guy Fickers, die als technisch directeur bij 

Faymonville de drijvende kracht achter dit 
project was.

De modernste technieken op het 
vlak van oppervlaktebehandeling

“Optimalisering van de werkstroom, een gro-
tere flexibiliteit bij kortere doorlooptijden, 
een optimale kwaliteitsnorm en een hogere 
bezettingsgraad”. Dat waren de elementen, 
die bij de planning voorop stonden en die in 
de afdeling oppervlaktebehandeling het verst 
doorgedreven werden. Een door wrijfwielen 
aangedreven hangbaan zorgt bijvoorbeeld 
voor een flexibel transport van de tot 13 m 
lange en tot 10 ton zware chassis. Daarbij 
ondergaan de productiestukken hangend het 
volledige proces voor oppervlaktebehande-
ling – van het gecombineerde zandstralen 

(manueel en met schoepenwiel) over het geïn-
tegreerde metalliseren tot het aanbrengen 
van de zinkprimer en de laklaag. Daardoor 
kunnen de acht stappen van de volledige 
oppervlaktebehandeling (MAXProtect+) in  
één werkdag afgewerkt worden.”
In de montagelijnen, die op de oppervlak-
tebehandeling aansluiten, wordt hetzelfde 
‘one-piece-flow’-principe toegepast. In de 
montageafdeling worden alle onderdelen 
en uitrustingskits per opdracht vanuit het 
eveneens nieuwe logistieke centrum aan 
de band aangeleverd. “Het juiste materiaal, 
op het juiste moment en op de juiste plek,” 
zo omschrijft de technische directeur heel 
concreet het hele proces. “In het nieuwe 
logistieke centrum met de moderne hoogsta-
pelrekken, de 10 Kardex-shuttlesystemen en 
het innovatieve ‘put-to-light’ bundelsysteem 

slaan vakmensen het materiaal op en bun-
delen de vereiste onderdelen per opdracht,” 
aldus Guy Fickers. 

Het concept voor energiebespa-
ring stelt een nieuwe norm

In de nieuwe productievestiging, die op ter-
mijn de grootste binnen de groep wordt, is ook 
nog een verzendingsafdeling geïntegreerd. 
Op het vlak van energiebesparing geeft de 
vestiging blijk van een toekomstgerichte en 
milieubewuste visie. “Dankzij de LED-lampen, 
de zonnepanelen, de frequentieomvormers, 
de verwarming op basis van stralingswarmte 
en het variabele verluchtingsconcept is het 
energieverbruik van de fabriek tot een mini-
mum beperkt. Met die maatregelen is een 
energiebesparing van ongeveer 40% mogelijk, 
wat deze fabriek tot een industrieel proef-
project voor energiebesparing in Luxemburg 
maakt.”

In de nieuwe fabriek van Faymonville is de allernieuw-
ste productie- en logistieke technologie ingebouwd.

De productiestukken worden hangend doorheen het 
volledige proces voor oppervlaktebehandeling gesluisd.

Rond de jaarwisseling nam Faymonville 
in zijn productievestiging in Lentzweiler 
(Luxemburg) een nieuwe fabriekshal in 
gebruik. Naast de montagelijn voor de 
CombiMAX, de verzendafdeling en het 
nieuwe logistieke centrum vormt de 
ultramoderne afdeling voor oppervlakte-
behandeling het hart van de investering.
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aangepast worden.” Daardoor klopt het totale 
plaatje en dat merken de medewerkers van 
AT Specialtransport bij hun dagelijkse acti-
viteiten. “Onze bestuurders zijn maar wat blij 
dat we veel opleggers van Faymonville in ons 
wagenpark hebben. Want die zijn allemaal een-
voudig te bedienen, terwijl ze bovendien een 
vergelijkbare technische uitrusting hebben.” 
Bij een zoektocht naar het beste materieel voor 
speciale transportopdrachten kan men ook in 
Finland dus niet om Faymonville heen. Jonas 
Ahola vat de bijzondere kenmerken van het 
merk als volgt samen: “Faymonville is in mijn 
ogen een op kwaliteit gerichte en innovatieve 
onderneming, waarmee het bijzonder prettig 
samenwerken is”.

NETWORK TO THE MAX

AT Specialtransport vindt het gepaste materiaal bij Faymonville

Imposante transporten tussen ‘duizend meren’ 
“Let’s make the impossible possible” – dit motto staat groot op de website van 
het Finse bedrijf AT Specialtransport. Het materiaal waarmee aan die ambitieuze 
missie gewerkt wordt, komt van Faymonville. 

Sinds 2007 specialiseert het bedrijf uit Kokkola 
zich op speciale en zware transporten in 
Finland. “We kenden een erg goede start en 
toen we nieuw materieel nodig hadden, 
kwamen we in contact met Pekka Roponen, 
de dealer van Faymonville. Er groeide al snel 
een vertrouwensrelatie, omdat we meteen de 
indruk kregen, dat hij zijn vak kende en heel 
precies wist wat hij verkocht.” Jonas Ahola, 
directeur van de speciale transporten bij  
AT Specialtransport, blikt op de voorbije jaren 
terug: “Kort daarna volgde ook het eerste 
bezoek bij Faymonville in België. Hoe indruk-
wekkend de vestiging daar ook is, je voelt je er 
altijd welkom.” 

Overtuigend op vlak van kwaliteit 
en functionaliteit

Sindsdien onderhouden AT Specialtransport 
en Faymonville goede contacten. Ondertussen 
rijden er 4 MultiMAX semidiepladers, 3 TeleMAX 
plateau-opleggers, een MegaMAX diepbedop-
legger en een multifunctionele VarioMAX in 
het land van de ‘duizend meren’ - allemaal 
in het kenmerkende bedrijfsrood. “We zijn 

erg tevreden met de kwaliteit en functiona-
liteit van deze voertuigen,” zegt Jonas Ahola. 
Bovendien onderstreept de ondernemer dat 
hij zijn klanten dankzij de Faymonville vloot 
talrijke mogelijkheden kan aanbieden. 

Veel opleggers, maar een verge-
lijkbare  bediening 

De MultiMAX en co. overtuigen hem elke dag 
weer opnieuw. “De opleggers van Faymonville 
getuigen werkelijk op vele punten van de 
hoogste kwaliteit. Bij de planning wordt er 
in gezamenlijk overleg voor gezorgd dat de 
voertuigen heel precies aan onze behoeften 

Zwaar geladen rijden de opleggers door het typisch Scandinavische landschap.

Sinds de begindagen is AT Specialtransport nauw 
met Faymonville verbonden. Ondertussen werden al 
11 voertuigen naar Finland verscheept.
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ModulMAX-aslijnen bij de uitbouw van het elektriciteitsnetEen volledige opleggervloot geleverd

Turbinetransport doorheen 
Angola

Faymonville rust Serpet uit

De onderneming SLC en haar dochteronderne-
ming FM Global, die zich op zware transporten 
concentreren, zetten 10 aslijnen van de G-SL-
module serie in voor speciale opdrachten. 
Zoals het transport van turbines en genera-
toren met een gewicht tussen 180 en 210 ton.
“Dankzij de flexibele constructiewijze konden 

we de combinatie zo indelen dat het hoge en 
zeer geconcentreerde ladinggewicht ideaal 
verdeeld werd. Daardoor konden we ook moei-
teloos over bruggen rijden.” Claudio Vieira van 
SLC is vol lof over het aanpassingsvermogen 
van het materiaal. Met de trekdissel, die ook 
als duwstang gebruikt kan worden, kan men 
bovendien op een helling ook het vermogen van 
een tweede trekker benutten. 
Al bij de planning van het transport werd Falco, 
de software van Faymonville, als hulpmiddel 
bij de berekeningen ingezet. “Dank zij die 
ondersteuning hebben we een aantal netelige 
situaties kunnen overwinnen. Bovendien gaven 
medewerkers van Faymonville ons vooraf 
een opleiding zodat we optimaal voorbereid 
waren. Later kregen we bij alle vragen snelle 
en betrouwbare adviezen.”

De Angolese regering heeft grote in-
vesteringen gepland om de nationale 
elektriciteitsbevoorrading te verbete-
ren. Om de gasturbines en generatoren, 
die daarvoor nodig zijn, te vervoeren 
rollen er nu ModulMAX-aslijnen door de 
Afrikaanse republiek.

In Yopal, een groeiregio van Colombia, is sinds kort het bedrijf Serpet actief. Bij de 
zoektocht naar transportmaterieel voor de kranen en toestellen van het bedrijf kon 
Faymonville het beste pakket aanbieden.

100 ton te vervoeren. Dat is een in  
Zuid-Amerika graag gekozen variant, die  
daar binnen het wettelijke kader blijft. 
“De eenvoudige manipulatie maakt het 
bovendien mogelijk om de voertuigen elke 
dag optimaal in te zetten. Medewerkers van 
Faymonville hebben ons daarop voorbereid en 
geschoold.” Daarmee werden de verwachtin-
gen van Serpet helemaal ingevuld. Het contact 
met Faymonville kwam op aanraden van een 
ander Colombiaans bedrijf. Ondertussen 
heeft Serpet nog een MultiMAX met 7 assen 
besteld, dit keer met oprijplanken.

De volledige vloot, die uit 8 voertuigen bestaat, 
werd binnen een periode van vier maanden 
naar Zuid-Amerika verscheept. Het ging 
om semidiepladers van het type MultiMAX, 
waarvan er 6 met 4 assen uitgerust zijn, en 2 
meteen met 7 assen.
“Voor ons was die technologie nieuw en de 
doorgedreven innovatie heeft bij de keuze 
de doorslag gegeven.” De woordvoerder van 
Serpet herinnert zich hoe de eerste kennis-
making met de producten van Faymonville 
verliep. De voertuigen met 7 assen maken 
het bovendien mogelijk om ladingen tot  

Faymonville levert SLC niet alleen een 
uitstekend product, maar ook nog een 
uitstekende technische ondersteuning bij de 
projectplanning.

Een tevreden groep dankzij een innovatief product. De medewerkers van Serpet poseren op een MultiMAX met Kaan 
Goezler, de verkoopmedewerker van Faymonville, in hun midden. 
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De Luxemburgers kozen 3 verschillende voertuigtypes De unieke veelzijdigheid van de 2-assige MegaMAX diepbedoplegger

Gru-Lux configureerde zijn  
voertuigen bij MAX Trailer

Even veelzijdig als  
een Zwitsers zakmes

Wanneer bedrijven naar een nieuwe opleg-
ger uitkijken, stellen ze complexe eisen. 
De oplegger moet zowat alles aankunnen, 
mag nauwelijks wat wegen en moet de per-
fecte afmetingen hebben. Hier is de 2-assige 
MegaMAX een schot in de roos. Hij overtuigt 
door de lage laadhoogte (300 mm) van het laad-
vlak, dat met 5,85 m verlengd kan worden. Een 
ideaal voertuig dus voor het bedrijf Kösters 
uit Siegerland, dat bekledingsplaten voor 
offshore windparken vervoert. “De oplegger 
is bijzonder stevig en heeft een hoogwaardige 
afwerking. We benutten heel vaak het maxi-
maal toegelaten laadvermogen en dat levert bij 

omschrijft. Daarnaast worden ook een uit-
schuifbare MAX100 semidieplader en een 
platformoplegger met 4 assen (MAX200) in 
de vloot opgenomen.
“Gestandaardiseerde voertuigen met een 
eenvoudige uitrusting, maar die aan de hoog-
ste kwaliteitsvereisten voldoen” – dat is de 
bestaansreden van MAX Trailer. “Dat is een 
goede zaak en het kwam perfect aan onze 
behoeften tegemoet, omdat we nauwelijks 
accessoires op onze opleggers nodig hebben,” 
aldus nog Felipe Fernandes. De perfecte over-
eenstemming tussen kosten en rendement.

deze diepbedoplegger geen moeilijkheden op.” 
Dennis Pieper toont zich in naam van Kösters 
Transporte erg verheugd over de afwerking.
“Bovendien is de MegaMAX bijzonder eenvou-
dig te bedienen. Elke bestuurder kan zonder 
moeite de zwanenhals loskoppelen of het laad-
vlak verlengen.” Als het laadvlak tot 6,85 m 
ingekort wordt, blijft de totale lengte onder 
16,5 m, zodat het voertuig (dat een eigenge-
wicht van 12,5 ton heeft) binnen de wettelijke 
bepalingen blijft. Daarnaast kan de MegaMAX 
ook containers met de klassieke afmetingen 
vervoeren. Eén product, veelzijdigheid ... to 
the MAX. 

Het aanbod van MAX Trailer in het standaardsegment bestaat op dit moment uit  
5 verschillende voertuigvarianten. Gru-Lux, dat uiteenlopende opdrachten uitvoert, 
kon zich daar perfect in vinden.

De 2-assige MegaMAX diep-
bedoplegger van Faymonville 
kan als een echte allroun-
der omschreven worden. 
Wendbaar, compact, licht, 
laag – de voordelen lezen 
als een wenslijstje voor de 
dagelijkse praktijk in de 
transportsector.

Bij MAX Trailer geldt: topkwaliteit als 
standaarduitrusting!

“We wilden ons voertuigpark aanpassen 
en bij MAX Trailer vonden we wat we nodig 
hadden,” stelde Felipe Fernandes vast tijdens 
de zoektocht naar transportmaterieel voor 
het familiebedrijf. “Voor ons is wendbaar-
heid erg belangrijk. Bovendien moeten we 
de opleggers flexibel kunnen inzetten.” Het 
toepassingsprofiel was dus duidelijk. “Twee 
MAX410 ballastopleggers, met gedwongen 
sturing, komen tegemoet aan onze behoef-
ten bij het vervoer van kraanonderdelen 
en –gewichten,” vertelt Felipe Fernandes 
als hij het opdrachtenpakket van het bedrijf 

De 2-assige MegaMAX combineert  
talrijke eigenschappen om ideale  

transportvoorwaarden te creëren.
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Faymonville is al sinds jaren wereldwijd actief. Vanaf nu maakt 
ook Japan deel uit van de landen waar het bedrijf zijn activiteiten 
ontplooit. Begin dit jaar nam Fujishiro Motors Co. uit Yamanachi 
een MultiMAX semidieplader met 6 assen in ontvangst. Het is 
het eerste voertuig van Faymonville, dat in het ‘land van de 
opgaande zon’ ingezet wordt. Fujishiro werkt als nationaal agent 
met Faymonville samen. “We zijn er trots op dit merk in Japan 
te vertegenwoordigen,” onderstreept bedrijfsleider Daisuke 
Fujishiro. De eindklant van dit eerste voertuig is de onderneming 
Seishin. Talrijke andere geïnteresseerden hebben zich al aan-
gemeld, de nieuwe technologie wekt flink wat interesse. “Deze 
kwaliteit en technologie zijn in Japan niet voorhanden. Op dat 
vlak hebben we met Faymonville de juiste partner gevonden.” 
In opdracht van Faymonville gaat Jeremy Keller sinds enkele 
maanden actief op de Aziatische klanten toe.

40 exemplaren van de TeleMAX  
voor Bolloré Africa

In het land van 
de opgaande zon

Een reuzenorder van LASO Transportes 

Het volume van de recentste bestelling van Bolloré Africa 
Logistics bij Faymonville kun je gerust indrukwekkend noemen. 
In totaal bestelde de Afrikaanse tak van de grootste onder-
neming maar liefst 40 platformvoertuigen bij de Belgische 
sectorleider. De nieuwe TeleMAX-opleggers werden zo uitge-
rust, dat ze héél precies aan de strenge vereisten voldeden. 
Twintig voertuigen zijn met 4 assen en een uitschuifbaar laadop-
pervlak voorzien, de twintig andere voertuigen tellen 3 assen 
en hebben een dubbel telescopische middenbalk. Die uitrusting 
is nodig, omdat de voertuigen in Kenia ingezet worden bij een 
groot project, om windmolens voor de elektriciteitsproductie te 
bouwen. Rond de jaarwisseling verlieten de platformvoertuigen 
in verschillende groepen het Europese continent en werden ze 
naar Afrika verscheept.  

Sinds kort stelt ook het bekende LASO Transportes, een 
Portugees bedrijf dat zich in zwaar transport gespecialiseerd 
heeft, zijn vertrouwen in de know-how van Faymonville. Om de 
marktpositie van het bedrijf te versterken, werd het wagenpark 
met 4 MegaMAX diepbedopleggers en 6 TeleMAX platformvoer-
tuigen uitgebreid. “Met deze nieuwe uitrusting kunnen we ons 
servicepakket uitbreiden. Dankzij deze samenwerking kunnen 
we aan de verwachtingen van onze klanten tegemoet komen.” 
LASO stelt duidelijk grote hoop in het nieuwe potentieel. “We 
werken in een bijzondere sector, die ons elke dag weer voor 
nieuwe uitdagingen plaatst. Daarom passen de voertuigen van 
Faymonville uitstekend bij ons. Dankzij de gebruiksvriendelijk-
heid, de flexibiliteit en de stevigheid kunnen we alle uitdagingen 
aan,” besluit João Pedro. 

V.l.n.r.: Shinya Sendoda, Tatsunori Sato en Daisuke Fujishiro, met centraal 
Jeremy Keller en Paul Hönen van Faymonville.


