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... to the MAX

MAX – Te trzy litery 
oznaczają dąże-
niu do perfekcji w 
Faymonville. Słowo 
MAX występuje w 
nazwach wszystkich 
naszych produk-
tów. Począwszy od 
MultiMAX po najnow-
szy model DualMAX, 

przeznaczony na rynek północ-
noamerykański. Słowo MAX jest 
charakterystycznym wyróżnikiem 
naszego firmowego motto: Trailers to 
the MAX!  – czyli „Naczepy na MAX-a!”

Dla nas jest to jednak coś więcej, niż tylko 
zwykły slogan. Ucieleśnia on pod wie-
loma względami filozofię naszej firmy, 
zgodnie z którą Faymonville była w stanie 
rozwinąć się z niewielkiej kuźni do roli 
wiodącego producenta. „MAXymalizm” 
jest naszym celem! Faymonville stara 
się zawsze dążyć do najwyższych stan-
dardów, również stosując się do zasady: 
.... to the MAX! 

Ta podstawowa idea przenika wszystkie 
obszary działalności naszej organizacji. 
Począwszy od procesów produkcyj-
nych, które podlegają najsurowszym 

kryteriom jakościowym i przebiegają 
w 100 procentach w naszych zakła-
dach. Mamy przy tym pełne zaufanie 
do naszych wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, zaawansowanej technolo-
gii i najnowocześniejszej infrastruktury. 
Nowa hala produkcyjna w Lentzweiler 
(Luksemburg) jest kolejnym, imponu-
jącym kamieniem milowym w realizacji 
naszej filozofii. Najlepsza jakość od A do 
Z, czyli po prostu .... to the MAX! 

Firma Faymonville będzie miała okazję 
ponownie zabłysnąć na tegorocznej 
edycji targów bauma. Bo przecież to wła-
śnie my wyznaczamy nowe standardy w 
dziedzinie jakości, technologii i funkcjo-
nalności! W Monachium zaprezentujemy 
pojazdy, które wyróżnia „pewna wartość 
dodana”.

Dlatego z niecierpliwością będziemy 
oczekiwać Państwa na naszym stoisku 
(FN.827/6). Wiodące targi branżowe sta-
nowią atrakcję także dla nas, gdyż będą 
okazją do zaprezentowania m.in. nowej 
naczepy CombiMAX. Zaprezentujemy 
wszystkie aspekty naszych możliwo-
ści, czyli naprawdę wyjątkowe produkty  
... to the MAX! 

Alain Faymonville
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Firma Faymonville zaprezentuje na baumie prze-
krój swoich najnowszych osiągnięć (stoisko na 
wolnym powietrzu, część północna, FN.827/6). 
Wśród wystawianych produktów znajdzie się 
naczepa CombiMAX wyposażona w 10 osi, belkę 
przedłużającą i platformę niskopodwoziową. 
Ten system modułowy umożliwia zestawienie 
20 funkcjonalnych kombinacji pojazdów.

Maksymalna optymalizacja

Pokazywana w Monachium naczepa nisko-
podłogowa MegaMAX będzie wyposażona  
w niezależne zawieszenie kół „Twin Axle II”,  

co pozwala na uzyskanie 12 ton ładowności w 
Niemczech.
Idealna dla branży budowlanej jest hydrau-
licznie poszerzana naczepa niskopodwoziow 
MultiMAX semi. Większe bezpieczeństwo, lepszy 
komfort i wyraźna oszczędność czasu - te trzy 
atuty najlepiej opisują ten produkt. Obustronny 
mechanizm poszerzania można płynnie rozsu-
wać za pomocą urządzenia do zdalnej obsługi i 
precyzyjnie dopasować do szerokości i wielkości 
przewożonego ładunku (maksymalnie do 3,2 m).
Wśród prezentowanych przez nas produktów 
znajdzie się także naczep MultiMAX, produko-
wana specjalnie na eksport poza obszar Europy. 

PRODUCT TO THE MAX

Trailers to the MAX – naczepy z nowościami i dodatkami
Nowe rozwiązania wzmacniają pozycję innowacyjnego lidera.

Dostępna w wersjach od trzech do dziewięciu osi 
naczepa umożliwia większy nacisk na oś, niż naj-
częściej dopuszczalny w UE, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu krajowych przepisów. Ogumienie 
19,5“ zapewnia tym wyposażonym w osie kiero-
wane lub wleczone naczepom niskopodłogowym 
większy prześwit, co jest bardzo pożądaną cechą  
w wielu regionach świata.

Praktyczne rozwiązania

Przeznaczony do wystawienia na baumie wariant 
„light” naczepy MultiMAX Plus idealnie nadaje 
się do transportu zwłaszcza podnośników plat-
formowych i pomostów roboczych. Zaskakuje 
jednak licznymi usprawnieniami, takimi jak 
ulepszone rampy i zoptymalizowane wszyst-
kie skosy podjazdowe. Wyraźnie poprawiono 
też obsługę dla kierowcy. W tym celu obniżono 
masę własną, zwiększając zarazem obciążenie 
punktowe powierzchni ładunkowej.
Do najnowszych rozwiązań zalicza się też zespół 
zawieszenia osi naczepy DualMAX, zaprojekto-
wany specjalnie na rynek amerykański. Model, 
który będzie można zobaczyć podczas tego-
rocznej baumy przedstawi poglądowo zasadę 
„lift&shift”, umożliwiającą poszerzanie rozstawu 
kół naczepy DualMAX także pod obciążeniem. 
Taki system może się okazać bardzo interesujący 
również dla odbiorców spoza Ameryki.
Na baumie będzie można zobaczyć także pojaz 

SPMC z własnym napędem. Ta samobieżna 
jednostka firmy Faymonville wyróżnia się naj-
mocniejszą osią napędzaną na rynku i bardzo 
intuicyjną obsługą.
Nowinką jest krótka wersja naczepy samoza-
ładowczej do przewozu elementów betonowyc 
PrefaMAX. Po skróceniu pojazdu ze standar-
dowej długości ładunkowej 9500 mm (maks. o 
2400 mm) poprawi się znacznie jego obsługa i 
zwrotność. Ten krótki PrefaMAX jest idealny do 
realizacji dostaw na budowy w ciasnych cen-
trach miast lub w wymagających regionach 
górskich. Doskonałą ofertę Faymonville na 
wiodących targach branżowych bauma dopełni 
naczepa niskopodłogowa semi marki zależnej  
MAX Trailer.

Targi bauma są już tuż tuż. Już w kwietniu najważniejsze firmy z branży spotkają się ponownie w Monachium.  
Faymonville niewątpliwie zabłyśnie wśród wystawców, pokazując pojazdy przekonujące „pewną wartością dodaną”.

Faymonville zaprezentuje na bau-
mie przekrój swoich najnowszych 
udoskonaleń w produktach.

Także podczas tegorocznej edycji Faymonville zaskoczy 
odwiedzających czymś nadzwyczajnym.
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PRODUCT TO THE MAX

Oferujący nieskończone możliwości system modułowy przekonał już wielu klientów

CombiMAX - numer jeden pod względem ładowności
Rzadko udaje się nowej koncepcji od razu odnieść sukces tak, jak miało to miejsce w przypadku naczepy CombiMAX firmy Faymonville. 
Elastyczność, szybkość i efektywność: trzy atuty, na których opiera się idea serii CombiMAX Dla użytkownika oznacza to ponadto  
konkretne oszczędności kosztów i czasu. Żaden inny pojazd nie oferuje tak dużej ładowności, jak CombiMAX Pozwólmy wypowiedzieć 
się na temat tego nagradzanego produktu jego użytkownikom.

Jussi Alamäki, szef firmy transportowej o tej samej nazwie z Tornio (Finlandia), dzięki przedłużanej 
belce Add-On-Beam wykorzystuje swoje zestawy 3+5 zarówno jako platformy niskopodwoziowe, jak 
i teleskopowe naczepy niskopodłogowe semi. „To naprawdę wspaniałe, że pojazd jest tak elastyczny. Dzięki 
temu możemy oferować nasze usługi po konkurencyjnych cenach. Nasze trzyosiowe podwozie może być 
w razie potrzeby łatwo zdemontowane i ponownie zamontowane. CombiMAX pozwala na bardzo łatwą 
obsługę nawet przy przewozie najcięższych ładunków, a układ kierowniczy działa lepiej, niż w innych 
naczepach”. Alamäki włączył w międzyczasie do swojego dotychczasowego zespołu kolejny element 
modułowy - jeszcze jedno podwozie jednoosiowe (tzw. oś Joker).

Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

„Dzięki CombiMAX możemy oferować klientom konkurencyjne ceny”

„Niezawodność i wytrzymałość na obciążenia” – tymi dwiema zaletami określa nową koncepcję  
CombiMAX Joost Rijk z holenderskiej firmy Zwaar Transport Zeeland. Faymonville dostarczyła do 
Vlissingen kombinację 2+4 wraz z platformą niskopodwoziową, oraz oś Joker jako wymienny dodatek. 
W ramach swoich projektów klient przewozi zwłaszcza ciężkie maszyny i ładunki wielkogabarytowe. 
Dla Joosta Rijka naczepa CombiMAX jest idealnym i przyszłościowym rozwiązaniem. „W obliczu nad-
chodzących zmian w prawodawstwie europejskim korzystanie z takiego pojazdu jest koniecznością. 
Zapewnia on konieczną elastyczność, która pozwala nam spełniać różne wymogi klientów i zarazem 
przestrzegać przepisów prawa”.

Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)

„Elastyczna i zawsze spełniająca wymogi przepisów”

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu
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„Po prostu wspaniały produkt” – podsumowuje Jef Hufkens z firmy Team Heavy Weight, zajmującej się trans-
portem ciężkim. Korzysta ona z zestawu CombiMAX składającego się z dwóch podwozi trzyosiowych, dwóch 
jednostek dwuosiowych i jednego podwozia czteroosiowego. Do tego przewoźnik zakupił jeszcze dwie platformy 
niskopodłogowe, belkę przedłużającą Add-On-Beam i dwie gęsie szyje. „CombiMAX jest bardzo lekka i tak ela-
styczna jak żadna inna naczepa. Odpowiada ona dokładnie dzisiejszym potrzebom firm transportowych”. Dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych normy dotyczące nacisku na oś nie są wszędzie takie same, co w codziennej 
pracy Jefa Hufkensa przynosi ciągłe wyzwania. „Zaleta tej naczepy polega na tym, że możemy zmienić ilość osi w 
drodze bez użycia dźwigu, także w stanie ładownym”. Natychmiast po pierwszej dostawie podwozia i platformy 
firma Team Heavy Weight zamówiła w Faymonville kolejne produkty. Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

„Dokładnie to, czego dzisiaj potrzebujemy” 

CombiMAX zaznacza swoją obecność w branży także poza Europą. Firma Karmiel Transporters Ltd. 
z Haify w Izraelu zakupiła do swojej floty jedną z pierwszych zbudowanych naczep tego typu. „Ten 
pojazd jest dla nas niezwykle przydatny dzięki jego regulowanej długości” - Michael Tesker nawiązuje 
do przedłużającej belki Add-On-Beam. To naprawdę unikalne rozwiązanie w naczepach modułowych. 
„Podczas dużego projektu realizowanego dla portu mogliśmy załadować na naszą naczepę CombiMAX 
trzy bloki betonowe ważące po 40 ton. Obniżyło to nasze koszty o jedną trzecią”. Szybkość działania 
osiągana dzięki tej naczepie spotkała się z entuzjazmem także w Izraelu. „Dwa dni i dwa całkowicie 
różne ładunki – z  CombiMAX to już żaden problem”.

Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

„Regulowana długość to bardzo przydatna cecha”

Firma Dom’Azur z Cournon d’Auvergne jako pierwszy francuski klient odebrała naczepę CombiMAX 
Do Francji trafiło po jednym podwoziu jedno-, dwu-, trzy- i czteroosiowym oraz pomost do przewozu 
koparek. „Ten pojazd pozwala nam wejść na nowe rynki. Klienci z branży rozbiórkowej muszą często 
montować i demontować maszyny, a także przewozić poszczególne elementy”. Vivien Bertrand, 
dyrektor zarządzający firmy Dom’Azur, może teraz odpowiednio reagować na takie sytuacje - wszystko 
to dzięki CombiMAX „Mając tę naczepę we flocie oferuję moim klientom transport ich sprzętu w cało-
ści, bez konieczności demontażu. To dla nich ogromna korzyść”. Także firma Dom’Azur uzupełniła  
w międzyczasie swój zestaw CombiMAX o dodatkowe podwozia. 

Vivien Bertrand (Dom‘Azur Transports)

„Naczepa CombiMAX otworzyła dla nas nowe rynki”



DualMAX poszerza ofertę na rynek północnoamerykański 

Możliwość regulacji szerokości nawet pod obciążeniem
Firma Faymonville zaprezentowała niedawno kolejne udoskonalenia produktu DualMAX. Ta modułowa naczepa, która może być poszerzana w stanie załadowanym,  
została stworzona w odpowiedzi na szczególne wymogi transportu ciężkiego w Ameryce Północnej.

Firma Faymonville po raz kolejny potwierdza 
swoją pozycję innowacyjnego lidera branży. 
Wprowadzając naczepę DualMAX udało się jej 
ponownie zaoferować typ pojazdu łączącego 
najwyższą technologię z praktycznymi roz-
wiązaniami. Wywarło to też wrażenie na firmie 
American Heavy Moving & Rigging Inc. z Chino 
w Kalifornii. Ten przewoźnik wzbogacił swoją 
flotę o całe 36 zestawów osiowych nowego 
typu DualMAX.
   

Łatwe poszerzanie bez demon-
tażu układu kierowniczego

Tę nową rodzinę produktów wyróżnia kilka bardzo 
specyficznych cech. „Wszystkie osie mają moż-
liwość łatwego i bezpiecznego poszerzania pod 
obciążeniem z 14 stóp (4,27 m) do nawet 20 stóp 
(6,1 m). Ten unikalny i opatentowany system 
ochrzciliśmy mianem „lift&shift” (z ang. unieść 
i przesunąć). Powierzchnia załadunkowa pozwala 
się w ten sposób dopasować do wielkości ładunku 
lub do jego rozkładu na podłożu”, wyjaśnia  
Paul Hönen, odpowiedzialny za sprzedaż  
w Ameryce Północnej. „W przeciwieństwie do 
produktów innych dostawców nie ma potrzeby 
demontowania układu kierowniczego podczas 
poszerzania, wszystko pozostaje na miejscu.  
A sprawdzona technologia osi łamanych zapewnia 
optymalne manewrowanie”. Naczepa  DualMAX 
jest przy tym zgodna z przepisami prawnymi 
obowiązującymi w USA i Kanadzie.

Wysokie obciążenia punktowe 
dzięki wytrzymałemu podwoziu

„DualMAX firmy Faymonville posiada bardzo 
solidne i sztywne podwozie, o wysokiej 
wytrzymałości na obciążenia punktowe na 
centralnej belce i zewnętrznej ramie” - mówi 
inżynier Earl Sutton, który cieszy się, że w 
Faymonville znalazł kompetentnego partnera. 
„Przy ciężarze 10 000 funtów (4535 kg) na 
zespół osi, naczepę DualMAX wyróżnia opty-
malny stosunek ładowności do masy własnej”. 
Elastyczna koncepcja pojazdu pozwala tym 
samym na obciążenie przypadające na zespół 
osi na poziomie 52 900 funtów (23 995 kg), przy 
prędkości 50 mph (80 km/godz.).
Składana rama (do mniej niż 10 stóp/3,05 m) 
umożliwia łatwy transport powrotny na kon-
wencjonalnej naczepie. 

Podwozie DualMAX jest w pełni metalizowane 
(ocynkowane) i zapewnia tym samym najlep-
szą na rynku ochronę przed korozją. 
To po prostu kompletny pakiet, który się 
sprawdza! Oprócz American Heavy Moving 
udało się już pozyskać kolejnych chętnych 
na noweg DualMAXa - firmy transportowe 
Mountain Crane i Steve Sharp. 

Do połączenia z ciągnikiem siodłowym można użyć sprzęgu typu gęsia szyja lub dyszla. Do DualMAX można bez problemu 
podłączać także obrotnice, tuleję dystansową lub pokłady.

„Lift&shift” – poszerzanie pod obciążeniem i bez 
demontażu układu kierowniczego.

Drążek kierowniczy

Pozycja dźwigni 
zwrotnicy pozostaje 

niezmieniona
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Technologia i łatwa obsługa przekonują branżę

HighwayMAX – największy sukces wśród debiutantów w USA
Nowy produkt robi wielką furorę w Stanach 
Zjednoczonych – naczepa HighwayMAX jest 
po prostu na ustach wszystkich w branży  
i w krótkim czasie okazała się najmod-
niejszą nowością w swoim segmencie.

O takim wejściu na rynek może tylko poma-
rzyć wielu dostawców: tuż po wprowadzeniu 
przez Faymonville do sprzedaży w Ameryce 
naczepy dalekobieżnej z dziewięcioma 
hydraulicznie kierowanymi osiami łama-
nymi, telefon specjalisty ds. sprzedaży Paula 
Hönena nie przestawał dzwonić. „Tak udane 
połączenie najbardziej innowacyjnej techno-
logii i zalet praktycznych nie było do tej pory 
znane. Osie łamane o skoku całkowitym  
600 mm (23,6 cali) oraz bardzo stabilna  
i sztywna rama oferują amerykańskim użyt-
kownikom nowe możliwości”.

Większe oszczędności  
w transporcie

I nie skończyło się to tylko na samym zainte-
resowaniu; złożono konkretne zamówienia 
i krótko potem wysłaliśmy za ocean pierw-
sze pojazdy. Jednym z dumnych właścicieli 
naczepy HighwayMAX jest na przykład firma 
Berard Transportation New Iberia (Luizjana). 
„Dzięki belce przedłużającej i dużej ładowno-
ści ta naczepa zapewnia nieocenioną pomoc  
w naszych codziennych wyzwaniach transpor-
towych. Nie są konieczne żadne przeciwwagi, 

ani żadna eskorta czy załoga montażowa. 
Możemy w ten sposób transportować ciężkie 
ładunki po minimalnych kosztach, co oczywi-
ście wzmacnia naszą konkurencyjną pozycję” 
- wyjaśnia Brett Berard, wiceprezes zarządu.
  

„Niewiarygodna zwrotność”

Naczepa firmy Faymonville wywołała poru-
szenie w świecie transportu w Ameryce 
Północnej. „Pojazd jest bardzo łatwy  
w obsłudze” - potwierdza Steve Sharp, właści-
ciel firmy transportowej o tej samej nazwie,  

z siedzibą w Cokeville (Wyoming). „To 
naprawdę niewiarygodne, jak ten zwrotny 
pojazd precyzyjnie podąża za ciągnikiem na 
zakrętach. Na pewno zakupimy do naszej 
floty kolejne naczepy Faymonville” - przed-
siębiorca z entuzjazmem potwierdza chęć 
zintensyfikowania stosunków handlowych.
Steve Sharp chwali też fakt, że „masa własna 
28 400 kg (62 500 funtów) jest optymalna, 
ponieważ dzięki temu możemy osiągnąć 
doskonałe ładowności, sięgające nawet  
258 250 funtów (117 150 kg)“.

Berard Transportation głęboko wierzy, że nowa naczepa HighwayMAX. będzie odpowiedzią na wiele wyzwań transpor-
towych. Tutaj podczas transportu ważącego 100 ton kotła parowego.

To sprawia, że naczepa ma same atuty, co 
podkreśla także Matthew Orr, kierownik ds. 
transportu w Global Specialized Services 
z Casper (Wyoming). „Dzięki HighwayMAX 
jesteśmy teraz w stanie sprostać wszystkim 
wyzwaniom transportowym, niezależnie od 
tego, czy będziemy przewozić kompresory, 
kontenery mieszkalne czy też kotły”.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

Przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi  
naczepy HighwayMAX gwarantuje elastyczność  
i ekonomiczność.
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COMPANY TO THE MAX

Najnowocześniejsza technologia produkcji na 16 000 m² w nowej hali w Luksemburgu

Infrastruktura produkcyjna „na MAX-a”

Już na samo planowanie tej inwestycji poświę-
cono mnóstwo wysiłków. „Na bazie dobrze 
przemyślanych rozwiązań produkcyjnych i 
logistycznych chcieliśmy stworzyć warunki 
dla przyszłego zwiększenia produktywności” 
- wyjaśnia Guy Fickers, który był w znacznej 
mierze odpowiedzialny za projekt jako dyrek-
tor techniczny Faymonville.

Najnowocześniejsze techniki 
obróbki powierzchni

Istotnymi założeniami projektu były 
„optymalizacja przepływu, zwiększenie 
elastyczności przy skróconym czasie cykli, 
najlepszy standard jakościowy i wysoki 
stopień wykorzystania”. Zrealizowano 
je szczególnie pieczołowicie zwłaszcza 
w odniesieniu do nowej techniki obróbki 
powierzchni. „Elastyczny transport podwozi 
o długości do 13 m i masie do 10 t odbywa 
się przykładowo poprzez linie zawieszone z 
przekładnią cierną. Obrabiane elementy są 
przy tym przeprowadzane przez cały proces 
w pozycji wiszącej. Do całego procesu pro-
dukcyjnego włączono najnowocześniejsze 
techniki obróbki powierzchni. Od połączenia 

piaskowania wirnikowego i ręcznego, przez 
zintegrowaną metalizację, po podkład cyn-
kowy i lakierowanie kryjące. W ten sposób 
kompletna ośmiostopniowa obróbka 
powierzchni (MAXProtect+) może się odbyć w 
ciągu jednego dnia roboczego”.
Identyczną metodę produkcji one-piece-flow 
(z ang. „przepływ jednej sztuki”) przewidziano 
także dla przyłączonych linii montażu koń-
cowego. Podczas montażu wszystkie części i 
zestawy wyposażeniowe dla danego zlecenia 
są dostarczane na taśmę także z nowego, 
zintegrowanego centrum logistycznego. 
„Dostajemy właściwy materiał we właściwym 
czasie i we właściwym miejscu” - wyjaśnia 
dyrektor techniczny. „W nowym centrum 
logistycznym z nowoczesnym magazynem 
wysokiego składowania, 10 systemami trans-
portowymi Kardex i innowacyjnym systemem 

kompletacji put-to-light pracownicy maga-
zynują i kompletują elementy potrzebne dla 
danego zlecenia” - mówi Guy Fickers.

Energooszczędny projekt
wyznacza standardy

W nowym budynku największego w przy-
szłości oddziału produkcyjnego urządzone 
zostanie także centrum spedycji. Wszystko 
zostało zaprojektowane przyszłościowo i eko-
logicznie, także w kontekście oszczędności 
energii. „Dzięki oświetleniu LED, instalacjom 
fotowoltaicznym, przetwornicom częstotliwo-
ści, ogrzewaniu promiennikowemu i koncepcji 
regulowanej wentylacji zakład będzie w pełni 
zoptymalizowany pod względem wydajności 
energetycznej. Dzięki podjęciu różnych środ-
ków możliwe będzie uzyskanie oszczędności 
energii na poziomie 40 procent, co sprawi, 
że nasz zakład będzie pionierem w dziedzinie 
energooszczędności w Luksemburgu”.

Nowy zakład Faymonville może się poch-
walić najdoskonalszymi rozwiązaniami 
produkcyjnymi i logistycznymi.

Obrabiane elementy prowadzone są przez cały proces 
obróbki powierzchni w pozycji wiszącej.

Z początkiem nowego roku firma 
Faymonville uruchomiła w swoim od-
dziale produkcyjnym w Lentzweiler 
(Luksemburg) nową halę produkcyjną. 
Oprócz linii do montażu  CombiMAX, działu 
spedycji i nowego centrum logistycznego, 
serce inwestycji stanowi hala do ultrano-
woczesnej obróbki powierzchni.
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wymogów”. Cała zakupiona flota spełnia ocze-
kiwania fińskiego przewoźnika, co podoba się 
także pracownikom firmy AT Specialtransport 
podczas ich codziennej pracy. „Nasi kierowcy 
są bardzo zadowoleni z tego, że firma ma 
teraz tak wiele naczep Faymonville, ponie-
waż wszystkie one są łatwe w obsłudze i mają 
podobne wyposażenie techniczne”.
Także w Finlandii przy wyborze najlepszego 
sprzętu do przewozów specjalistycznych nie 
można pominąć marki Faymonville. Jonas 
Ahola opisuje jej zalety. „Faymonville jest dla 
mnie firmą zorientowaną na jakość i innowa-
cyjność, a współpraca z nią przebiega bardzo 
gładko i przyjemnie”.

NETWORK TO THE MAX

AT Specialtransport znalazła w firmie Faymonville idealny produkt

Imponujące pojazdy „w krainie tysiąca jezior” 
Let’s make the impossible possible, czyli „Sprawmy, aby niemożliwe stało się możli-
we” – to zapisane wielkimi literami motto znajdziemy na stronie internetowej fińskiego 
przedsiębiorstwa AT Specialtransport. Przy realizacji tej wizji skandynawski przewoźnik 
korzysta przede wszystkim ze sprzętu firmy Faymonville.

Od 2007 roku firma z Kokkola zajmuje się 
transportem specjalistycznym i ciężkim na 
terenie Finlandii. „Nasze przewozy zawsze 
realizowaliśmy pomyślnie, ale gdy potrze-
bowaliśmy nowego sprzętu, nawiązaliśmy 
kontakt z dealerem Faymonville, Pekka 
Roponenem. Szybko zbudowaliśmy z nim 
pełną zaufania relację, bo od razu poczuli-
śmy, że rozumie swój fach i dokładnie wie, 
co sprzedaje” - wspomina Jonas Ahola, 
kierownik ds. przewozów specjalnych w  
AT Specialtransport. Krótko po tym dyrekcja 
firmy wybrała się też z pierwszą wizytą do bel-
gijskiej siedziby Faymonville. „Tutaj człowiek 
czuje się naprawdę mile widziany a wszystko, 
co widać wokół robi duże wrażenie”.

Przekonująca jakość  
i funkcjonalność

Od tego czasu firmy AT Specialtransport 
i Faymonville utrzymują ze sobą bliskie 
relacje. Pomalowane na czerwony, firmowy 
kolor skandynawskiego przewoźnika cztery 
naczepy niskopodłogowe semi MultiMAX, 
trzy naczepy platformowe TeleMAX, jedna 
naczepa niskopodwoziowa MegaMAX i jedna 

wielofunkcyjna naczepa VarioMAX jeżdżą już 
„po krainie tysiąca jezior”. „Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z jakości i funkcjonalności tych 
pojazdów” - Jonas Ahola potwierdza, że flota 
naczep Faymonville oferuje jego klientom 
wiele możliwości.

Wiele naczep, podobna obsługa 

MultiMAX i inne naczepy każdego dnia na 
nowo potwierdzają swoją wartość. „Naczepy 
Faymonville są rzeczywiście najwyższej 
jakości pod wieloma względami. W fazie 
projektowania prowadziliśmy z Faymonville 
wspólne konsultacje, czego wynikiem jest 
dokładne dopasowanie pojazdów do naszych 

Załadowane ciężkimi ładunkami naczepy suną przez imponujące krajobrazy Skandynawii.

Od początków AT Specialtransport jest ściśle  
związana z Faymonville. Jak dotąd do Finlandii  
trafiło już jedenaście pojazdów.
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NETWORK TO THE MAX

Zestawy osiowe ModulMAX w akcji podczas rozbudowy sieci energetycznejDostawa kompletnej floty naczep

Transport turbin  
przez Angolę

Faymonville wyposażyła firmę Serpet

Firma SLC i jej wyspecjalizowany w transpo-
rcie ciężkim oddział FM Global korzystają przy 
realizacji swoich zadań specjalnych z dziesię-
ciu zestawów osiowych z serii G-SL-Modul.  
W ramach projektu przewieziono już kilka 
turbin i generatorów o masie od 180 do  
210 ton.
„Dzięki elastycznej konstrukcji udało nam 
się zaprojektować zestawy tak, aby idealnie 

rozłożyć wysoką i bardzo skoncentrowaną 
masę ładunku. Mogliśmy też bez trudu poko-
nywać mosty” - chwali możliwość adaptacji 
Claudio Vieira z SLC. Dyszel, którego można 
używać także jako popychacza, pozwala 
ponadto uzyskać większą siłę na wznie-
sieniach poprzez użycie drugiego ciągnika 
siodłowego.
Już na etapie planowania transportu firma 
Faymonville dostarczyła własne oprogra-
mowanie Falco, pomocne przy wszystkich 
obliczeniach. „To wsparcie pozwoliło nam na 
rozwiązanie trudniejszych sytuacji. Do tego 
wcześniej zostaliśmy przeszkoleni przez pra-
cowników firmy Faymonville, byliśmy zatem 
świetnie przygotowani. Także później otrzy-
mywaliśmy szybkie i pomocne odpowiedzi na 
wszelkie zgłaszane przez nas pytania”.

Rząd Angoli zaplanował duże inwe-
stycje, mające na celu polepszenie 
zaopatrzenia kraju w energię. W trans-
porcie turbin gazowych i generatorów 
przez afrykańską republikę uczestniczą 
teraz zestawy osiowe ModulMAX. 

Powstała niedawno firma Serpet prowadzi działalność w dynamicznym regionie Yopal 
w Kolumbii. W trakcie poszukiwań środków transportu dla swoich dźwigów i maszyn, 
zdecydowała się ona na wybór najlepszej oferty od firmy Faymonville.

chętnie wybierany w Ameryce Południowej, 
spełniający zarazem obowiązujące tam wymogi 
prawne.
„Łatwa obsługa umożliwia codzienne użytko-
wanie naczep w jak najwydajniejszy sposób. 
Zostaliśmy zresztą świetnie przygotowani i prze-
szkoleni przez pracowników firmy Faymonville” 
- tak spełniły się oczekiwania firmy Serpet. Co 
ciekawe, kontakt z Faymonville nawiązała ona 
z polecenia innej kolumbijskiej firmy. W kon-
sekwencji zamówiła już kolejną siedmioosiową 
naczepę MultiMAX, tym razem wyposażoną  
w rampy najazdowe.

W ciągu czterech miesięcy wysłaliśmy drogą 
morską do Ameryki Południowej kom-
pletną flotę ośmiu pojazdów. Były to naczepy  
niskopodłogowe semi z serii MultiMAX,z któ-
rych sześć wyposażono w cztery, a dwie kolejne  
w siedem osi.
„Ta technologia była dla nas zupełnym odkry-
ciem, a do jej wyboru przekonał nas wysoki 
stopień innowacji” - tak rzecznik firmy Serpet 
opisuje wrażenia po zapoznaniu się z produktami 
Faymonville. Istotne jest też to, że naczepy sied-
mioosiowe pozwalają na transport ładunków o 
masie do 100 ton. Jest to wariant szczególnie 

Faymonville dostarcza SLC znakomity 
produkt oraz doskonałe wsparcie techniczne 
podczas projektów.

Załoga zadowolona z innowacyjnych produktów. Pracownicy firmy Serpet otaczają  
na naczepie MultiMAX pracownika działu sprzedaży Faymonville, Kaana Goezlera.
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NEWS TO THE MAX

Luksemburska firma wybrała trzy różne typy pojazdów Dwuosiowa naczepa niskopodłogowa MegaMAX idealna do różnorodnych zastosowań

Gru-Lux skonfigurowała dla 
siebie naczepę od MAX Trailer

Uniwersalna jak 
szwajcarski scyzoryk

Gdy przewoźnik decyduje się na zakup nowej 
naczepy, stawia zazwyczaj kompleksowe 
wymagania. A więc produkt taki musi w miarę 
możliwości potrafić wszystko, prawie nic nie 
ważyć i mieć idealne wymiary. W takim przy-
padku dwuosiowa naczepa niskopodłogowa  
MegaMAX jest prawdziwym strzałem w dzie-
siątkę! Wyróżnia się bowiem małą wysokością 
ładunkową (300 mm) pokładu rozsuwanego o 
5,85 m. Okazała się idealna na przykład dla firmy 
Kösters z Siegerland, zajmującej się przewozem 
półskorup do słupów wiatraków dla morskich 
farm wiatrowych. „Naczepa ma bardzo sta-
bilną konstrukcję i wysoką jakość wykonania. 
Bardzo często wykorzystujemy maksymalną 

firmy Gru-Lux, która została na koniec wzboga-
cona jeszcze o czteroosiową naczepę platformową 
(MAX200).
Nie bez powodu hasło przewodnie firm MAX Trailer 
głosi: „Ustandaryzowane pojazdy z prostym wypo-
sażeniem, ale spełniające wyłącznie najwyższe 
wymogi jakościowe”. „Właśnie to bardzo się nam 
spodobało i doskonale nam odpowiada, bo do 
naszych naczep nie potrzebowaliśmy w zasadzie 
żadnego wyposażenia dodatkowego” - podsu-
mowuje Felipe Fernandes. Dostarczone naczepy  
to przykład doskonałego kompromisu pomiędzy 
kosztami i korzyściami. ładowność, co jednak nie przysparza tej nisko-

podwoziowej platformie żadnych trudności” 
- zachwala naczepę Dennis Pieper, zastępca 
dyrektora w firmie Kösters Transporte.
„Ponadt MegaMAX okazuje się bardzo łatwa w 
obsłudze. Odłączenie sprzęgu typu gęsia szyja 
czy też przedłużenie pokładu nie stanowią trud-
ności dla żadnego kierowcy”. Przy podłodze o 
długości 6,85 m i minimalnej masie własnej 
(12,5 t) pojazd mieści się w granicach obowią-
zujących przepisów, przewidujących całkowitą 
długość zestawu pojazdów nie przekraczającą 
16,5 m. MegaMAX zachowuje także wymiary kla-
sycznego kontenera. Jeden produkt, ale jakże 
wielostronny  ... to the MAX. 

Die Angebotspalette bei MAX Trailer im Standardsegment besteht derzeit aus fünf 
verschiedene Fahrzeugvarianten. Der Kunde Gru-Lux konnte sich hier für seine  
vielseitigen Aufgaben entsprechend eindecken.

Dwuosiową naczepę nisko-
podłogową MegaMAX firmy 
Faymonville można nazwać 
prawdziwą „bronią uniwer-
salną”. Lekka, niska, zwrotna 
i kompaktowa – wszystkie jej 
zalety, które tak dobrze spraw-
dzają się w codziennym 
transporcie sprawiają, że jest 
to naczepa marzeń.

W MAX Trailer obowiązuje motto  
„Jakość premium w standardzie!”

„Chcieliśmy dostosować naszą flotę do aktu-
alnych potrzeb i w MAX Trailer znaleźliśmy to, 
czego potrzebowaliśmy” - tak Felipe Fernandes 
opowiada o poszukiwaniach sprzętu transporto-
wego dla jego rodzinnej firmy. „Ważna była dla 
nas zwrotność pojazdów. Ponadto naczepy miały 
zapewniać elastyczność użycia” - wymienia 
stawiane wymogi. „Dwie kierowane naczepy bala-
stowe MAX410 zaspokoiły nasze zapotrzebowanie, 
jeśli chodzi o transport elementów i balastów do 
dźwigów” - kontynuuje Felipe Fernandes. Do 
tego teleskopowa, niskopodłogowa naczepa semi 
MAX100 okazała się idealnym dodatkiem do floty 

Dwuosiowa naczepa MegaMAX  
łączy w sobie liczne zalety i oferuje  

idealne warunki transportu.
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NEWS TO THE MAX

Firma Faymonville od lat prowadzi aktywną działalność na 
całym świecie. Do grona „zdobytych” przez nią krajów można 
teraz zaliczyć także Japonię. Na początku roku firma Fujishiro 
Motors Co. z Yamanachi otrzymała sześcioosiową naczepę 
niskopodłogową MultiMAX. Jest to nasz pierwszy pojazd  
w „kraju wschodzącego słońca”. Fujishiro działa w ramach 
współpracy z Faymonville jako krajowy pośrednik. „Jesteśmy 
dumni, że możemy reprezentować tę markę w Japonii” - 
oświadcza dyrektor zarządzający Daisuke Fujishiro. Odbiorcą 
końcowym tej debiutującej naczepy jest firma Seishin. Do drzwi 
puka już wielu innych zainteresowanych przewoźników, ponie-
waż nowa technologia wzbudza żywe zainteresowanie. „Takiej 
jakości i techniki nie ma w Japonii. W Faymonville wreszcie 
znaleźliśmy dla siebie właściwego partnera”. Od kilku miesięcy 
firma Faymonville poświęca dużą uwagę obsłudze klientów  
w Azji, a jej reprezentantem w tym regionie jest Jeremy Keller.

40 naczep TeleMAX dla Bolloré Africa W kraju wschodzą-
cego słońca

Duże zamówienie z LASO Transportes

Absolutnie imponująca była wielkość ostatniego projektu zreali-
zowanego przez Faymonville dla firmy Bolloré Africa Logistics. 
Kontynentalny oddział dużego przedsiębiorstwa zamówił 
bowiem u belgijskiego lidera branży łącznie 40 naczep plat-
formowych! Nowe naczepy TeleMAX zostały wyposażone tak, aby 
idealnie sprostać surowym kryteriom wymogów. Dwadzieścia 
pojazdów wyposażono w 4 osie i funkcję przedłużania, a pozo-
stałe dwadzieścia w 3 osie i podwójną funkcję rozsuwania 
teleskopowego. W Kenii ta wielka flota jest częścią kosztow-
nego projektu budowy elektrowni wiatrowych. Na przełomie 
roku naczepy platformowe opuściły w kilku partiach kontynent 
europejski i zostały wysłane drogą morską do Afryki.

Od niedawna na eksperckim doświadczeniu firmy Faymonville 
polega także znany przewoźnik z branży transportu ciężkiego 
- LASO Transportes z Portugalii. Aby jeszcze bardziej wzmoc-
nić swoją pozycję na tamtejszym rynku, firma ta rozbudowała 
flotę o cztery niskopodwoziowe naczepy MegaMAX i sześć 
naczep platformowych TeleMAX. „Z tym nowym sprzętem na 
pewno poszerzymy naszą ofertę usług. Dzięki tej współpracy 
będziemy mogli spełnić oczekiwania naszych klientów” - LASO 
wiąże z nowymi naczepami duże nadzieje. „Nasza branża jest 
szczególna, pełna codziennych wyzwań, dlatego pojazdy marki 
Faymonville doskonale do nas pasują. Dzięki łatwości obsługi, 
elastyczności i stabilności będziemy w stanie sprostać wszyst-
kim wymogom” - podsumowuje rzecznik LASO, João Pedro.

Od lewej do prawej: Shinya Sendoda, Tatsunori Sato i Daisuke Fujishiro  
otaczają Jeremy’ego Kellera i Paula Hönena z Faymonville.


