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Firma Faymonville to jeden z największych producentów naczep do transportu specjal-
nego i ciężkiego z ponad 50-letnim doświadczeniem.

Firma Faymonville dostarcza najlepsze rozwiązania i systemy dla wszystkich niestan-
dardowych zadań transportowych.

Najlepiej charakteryzują nas jakość, elastyczność, wydajność, kreatywność i obsługa. 
Nieustannie dbamy o rozwój naszej oferty produktowej i usługowej w ścisłej współpracy 
z klientem. Stosowanie ustandaryzowanych elementów pozwala nam na konstruowa-
nie naczep specjalnego przeznaczenia o niespotykanej dotąd jakości.

Duża innowacyjność i doskonała jakość produkcyjna są gwarantowane przez zoptyma-
lizowane procesy wytwórcze i własne nowoczesne zakłady produkcyjne w Belgii, Luk-
semburgu i Polsce. 

GOLENIOW (PL) - od 2006 roku
21.000 m²

BÜLLINGEN (BE) - od 1988 roku 
30.000 m²

LENTZWEILER II (LU) - od 2016 roku
16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) - od 2003 roku
20.250 m²

BORGO SAN DALMAZZO (IT) - od 2017 roku
47.000 m²
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1. Wysięgniki naczep

Stanowi rozwiązanie kompaktowe: bazując  na boczno 
ramowej zasadzie, promień zataczania został prze-
mieszczony do wewnątrz i zapewnia dłuższą pow-
ierzchnię załadunku.

■	 Stała łabędzia szyja (SNT)

Hydraulicznie sterowana łabędzia szyja umożliwiająca 
automatyczną kompensację między łabędzią szyją a 
osiami. Ponadto daje możliwość podnoszenia i opusz-
czania przedniej części platformy ładunkowej dla ułat-
wienia przejazdu po szczególnie nierównym terenie.

■	 Hydraulicznie sterowana łabędzia (ATW)

■	 Szczególnie wielostronne i zaawansowane
■	 2 do 10 osi
■	 Duże obciążenie użytkowe
■	 Możliwość wyciągnięcia > 50 metrów
■	 Z rampami lub bez ramp
■	 Różne systemy osi: • Osie kierowane nadążnie
  • Hydraulicznie sterowane osie ze zwrotnicami
  • Osie wahliwe
  • Niezależne zawieszenie kół (Faymonville TWIN AXLE II)

Podstawowe właściwości

MultiMAX stanowi ekonomiczną i elastyczną odpowiedź na różnorodność i mnogość 
zadań transportowych - rozwiąże każdy problem!
Rodzina produktów nadaje się do szczególnie wielostronnego i zaawansowanego 
zastosowania. MultiMAX to sprawdzona seria produktów, która dzięki bogatemu 
wyposażeniu opcjonalnemu umożliwia dokładne skompletowanie pojazdu.

Techniczne aspekty naczepy MultiMAX
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2. Hydro Shift - hydraulicznie poszerzana powierzchnia załadunku

Załadunek i rozładunek:  50% szybciej, bardziej wydajnie - zwiększona opłacalność.
Wysoki poziom bezpieczeństwa: możliwość przesunięcia do 3200 mm przy szerokości podstawowej 2540 mm
Maksymalna ergonomia:  poprawa warunków pracy z uwzględnieniem troski o zdrowie obsługi.

4. Zagłębienia na koła

3. Hydraulicznie podnoszona platforma
Możliwość bezpiecznego pozycjonowania i załadunku łoża podnośnego bez mechanicznego blokowania,
na różnych wysokościach. Umożliwia załadunek również na łabędziej szyi maszyn z małym prześwitem

5. Rynna koparkowa

Dzięki zagłębieniom na koła możliwe jest obniżenie wysokości transportu podczas przewozu maszyn budowla-
nych na kołach. Pozwala to na dostosowanie się do wszystkich norm prawnych, dotyczących wysokości całkowitej 
pojazdu.

Podczas transportu ciężkich koparek ramię urządzenia wraz z łyżką spoczywa w stosownym zagłębieniu pow-
ierzchni załadunkowej pojazdu. Możliwa jest optymalizacja wysokości załadunku oraz jej dostosowanie do obowią-
zujących przepisów prawnych.
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Niezależne zawieszenie kół „Twin Axle II” 
umożliwia w wielu krajach zwiększenie 
obciążenia użytkowego do 12 ton na każdą 
oś (np. w Niemczech). W tym celu ten typ 
osi pozwala na większy skok, wynoszący 
310 mm (-70 mm / +245 mm). Uzyskuje 
się minimalną głębokość załadunku (780 
mm). Niezależne zawieszenie kół pozwala 
uzyskać maksymalny kąt skrętu kół wyn-
oszący 55°.

■	 Niezależne zawieszenie kół
 Twin Axle II (TAII)

System hydrauliczny

Skok 310 mm

6. Systemy osi

W zależności od obszaru zastosowania 
i ciężaru ładunku można wybrać  zawi-
eszenie pneumatyczne lub hydrauliczne 
wyrównanie osi w przypadku mechanizmu 
kierowniczego ze zwrotnicami. Optymalne 
cechy manewrowania osiąga się poprzez 
zastosowania kąta skrętu pomiędzy 42 a 
45 stopni.

■	 Układ sterowania ze zwrotnicami (Z)

Powietrze System hydrauliczny

Skok 200 mm 300/260 mm

Osie wahadłowe są zaprojektowane spec-
jalnie do szczególnie trudnych warunków 
drogowych i terenowych. Ten typ osi 
charakteryzuje się imponującym maksy-
malnym skokiem całkowitym wynoszącym 
600mm oraz ekstremalnym kątem skrętu 
kół przekraczającym 60°.

■	 Hydrauliczna oś wahliwa (PA)

System hydrauliczny

Skok 600 mm

■	 Wykładziny według zakresu zastosowań

7. Systemy rampowe

■	 Hydrauliczna rampa podwójna

Wykładzina drewniana Listwowa
Gumowa Krata

Hydrauliczna rampa podwójna zmniejsza kąt najazdowy i pozwala 
na wjazd cięższych maszyn budowlanych o  mniejszym prześwicie. 
Automatyczne hydrauliczne otwieranie górnej części najazdu po-
zwala na całkowite otwarcie najazdu przed kontaktem z podłożem.  
Ekstremalnie mały kąt przechyłu powoduje mniejsze obciążenie dla 
pojazdu i maszyny.

■	 Hydrauliczne pojedyncze najazdy
Hydrauliczne pojedyncze najazdy są idealne dla załadunku mas-
zyn budowlanych z relatywnie wysokim prześwitem, które nie 
wymagają szczególnie niskiego kąta podjazdu.
Pojazdy z pojedynczymi najazdami są lżejsze dzięki wykorzystaniu 
mniejszej ilości materiału ( w porównaniu do najazdów łamanych).
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Wyposażenie MULTIMAX
1. Pierścienie do mocowania za pomocą pasów składane
 do wewnątrz lub na zewnątrz
2. Wykładzina z twardego drewna o grubości około 50 mm, ciągła, 
 przecięta pomiędzy osiami
3. Wyciąg ze stołem pośrednim
4. Blokowanie powierzchni załadunku z przyspawanymi profilami
 blokującymi
5. Hydrauliczne rampy dla wielu różnych obciążeń
6. Hydrauliczny przesuw rampy za pomocą 2 siłowników,
 w celu ułatwienia obsługi
7. Stopa wsporcza z napędem hydraulicznym przed

Opcje:
8. Ocynkowane poszerzenia, wyciągane o około 230 mm po każdej stronie
9. Elementy łączące (pomosty) z aluminium
10. Stopa wsporcza z napędem hydraulicznym tyłu
11. Pojedyncza lub podwójna rampa dla różnych obciążeń
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Również w przypadku tego systemu osi szero-
kość pojazdu wynosi około 3 metry. W przypadku 
minimalnej wysokości 765 mm oraz giętych osi 
możliwe jest uzyskanie rozstawu torowiska do 
1670 mm, co pozwala na spełnienie postanowień 
prawa w niektórych krajach (np. w Hiszpanii).

■	 Osie gięte

Podczas transportu pojazdów szynowych 
uwzględnia się szerokość pojazdu, wynoszącą 
3 metry. W przypadku Twin Axle II „low“ osiąga 
się minimalną wysokość załadunku 720 mm 
przy maksymalnym obciążeniu osi wynoszącym 
12 ton oraz skoku zawieszenia (-100 mm / +210 
mm), który jest wart szczególnej uwagi. Ten 
system osi oferuje wyjątkową zwrotność.

■	 Twin Axle II low

8. Dokładne dostosowanie - z toru prosto na ulicę

■	 Maszyny budowlane (budowa tuneli, dróg, recycling…)
■	 Maszyny do prac leśnych (skidery, ... ) )
■	 Maszyny rolnicze (traktory, kombajny zbożowe,…)
■	 Siłownie wiatrowe (segmenty wież, generatory, łopaty wirników...)
■	 Elementy budowlane (elementy stalowe i betonowe)
■	 Urządzenia przemysłowe (transformatory, elementy ładowane dźwigiem,…)
■	 Pojazdy podnoszące (pomosty samojezdne, wózki widłowe,…)
■	 Systemy dźwigowe (dźwigi, obciążniki dźwigowe, komponenty dźwigów)
■	 Systemy transportu i rozdrabniania (branża rozbiórkowa i recyclingowa)
■	 Pojazdy szynowe (tramwaje, lokomotywy, wagony)
■	 Przedmioty wielkogabarytowe, materiał o dużej długości i o dużej masie

Obszary stosowania naczepy MultiMAX



14 15

3

4 5

6 7

2

1

MULTIMAX - THE ALLROUNDER MULTIMAX - THE ALLROUNDER

MultiMAX w działaniu

Struktura uszlachetniania 
powierzchni

8 Opcjonalnie: Kompleksowa 
konserwacja chroniąca przez 
działaniem wody morskiej

4 Zabezpieczenie spoin
Zapobiega rozprzestrzenianiu się rdzy 
w szczelinach i pod lakierem.

5 Gruntowanie
2-składnikowa cynkowa żywica 
epoksydowa o zawartości 81% cynku z 
dodatkowym inhibitorem korozji.

6 Lakier kryjący
Powłoka końcowa z 2-składnikowego 
„direct to metal”.

7 Powlekanie i uszczelnianie
Zapobiega korozji w narożnikach 
wewnętrznych w profilach zamkniętych.

Czynniki atmosferyczne i wpływ otoczenia oraz korozja z odpryskami powłoki są największymi wrogami każdej konstrukcji stalowej. 
W celu trwałej ochrony powierzchni naczep, firma FAYMONVILLE postawiła na , czyli kompleksowy i w szczegółach 
dopracowany system obróbki powierzchniowej.

 jest jak dotąd najlepszą koncepcją dostępną obecnie w branży. Zajmuje ona w dziedzinie ochrony powierzchni wio-
dącą pozycję. Nasza obróbka  oferuje ochronę powierzchni o dużej żywotności.

Wszystkie etapy i procesy technologii  od lakierowania, metalizowania włącznie ze śrutowaniem i piaskowaniem 
zostały zaprojektowane, sprawdzone i wdrożone do realizacji w ramach firmowego know-how.

Ta zoptymalizowana obróbka powierzchniowa podwyższa dodatkowo jakość i żywotność naszych wyrobów.

Maszynowe oczyszczanie 
strumieniowe
Oczyszczanie strumieniowe metalowymi 
kulkami - śrutowanie

1

Ręczne oczyszczanie strumieniowe
Ręczne czyszczenie i uszlachetnianie 
powierzchni materiału kulkami 
mineralnymi (korund)

2

Cynkowanie natryskowe
Nanoszenie warstwy cynkowo-alumi-
niowej jako ochronę przed korozją i 
przywieraniem. 
Częściowe metalizowanie powierzchni 
szczególnie narażonych na korozję.

3

przed

potem



Z.A.E.R. Op der Sang
16, Op der Bréimicht

9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

T: +352 / 26 90 04 155
info@faymonville.com

www.faymonville.com

http://www.youtube.com/user/FaymonvilleAG

