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Kansen opmerken, op de situatie inspelen

Er beweegt veel in de 
economische centra 
van de wereld. Bijna 
dagelijks gaan ont-
wikkelingen een 
nieuwe richting 
uit en er onstaan 
er nieuwe trends 
en impulsen. De 
algemene trend is 

daarbij voorzichtig positief. Zo lijkt ook 
in Zuid-Europa het dieptepunt achter de 
rug. Er bieden zich nieuwe kansen aan 
en er wordt weer vooruitgekeken. 

Dat is de manier waarop we zaken willen 
doen. Optimistisch vooruitkijken met oog 
voor de kansen, die zich aandienen, om 
die te benutten. Met onze CombiMAX 
bijvoorbeeld hebben we de signalen van 
de markt opgepikt. De flexibiliteit van 
het modulaire systeem, om een oplos-
sing voor individuele klantenbehoeften 
te creëren, is uniek. Ondertussen is het 
concept al twee keer bekroond (‘IAA - 
Trailer Innovation Award 2015’ en ‘The 
Heavies - Innovation of the year 2015’). 

Tegelijk introduceren we twee innovatieve 
producten op de Noord-Amerikaanse 
markt. De technologie, die we toepassen, 
vormt een nieuwe maatstaf en past zich 
optimaal aan de vereisten van die markt 
aan. De chassis met pendelassen en het 
revolutionaire ‘lift-and-shift’-principe 
zullen de Noord-Amerikaanse sector 
van het zware transport veranderen. 
Met de HighwayMAX en de DualMAX 
nemen we vol ambitie een nieuwe uitda-
ging aan in het ‘land van de onbegrensde 
mogelijkheden’. 

Met onze technische vakkennis en met 
de doordachte ontwikkeling van voer-
tuigen stellen we ons voortdurend tot 
doel om de trailermarkt te blijven ver-
rassen. Een centrale rol daarbij speelt 
telkens weer de verdere ontwikkeling 
van bestaande bouwreeksen.

Samen met u nemen we elke gelegen-
heid te baat en gaan we optimistisch de 
toekomst tegemoet.

Alain Faymonville
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In Noord-Amerika neemt de oplegger-
constructeur met veel ambitie een nieuwe 
uitdaging aan. Het zit in de genen van het 
bedrijf om die uitdaging met alle midde-
len en met de nodige eerzucht tot een goed 
einde te brengen. “We willen hier marktleider 
worden. De uitdaging daarbij bestaat erin om 
onze concepten op deze nieuwe afzetmarkt 
ingang te doen vinden. Dat moet lukken, 
want onze producten passen hoe dan ook 
nu al perfect in het vereistenprofiel van de 
Noord-Amerikaanse transportbranche.” Paul 
Hönen, die dit ambitieuze project in goede 
banen moet leiden, vloeit over van enthou-
siasme. De ‘Amerikaanse droom’ heeft voor 
Faymonville een heel realistische invulling. 
De HighwayMAX en de DualMAX: dat zijn de 
twee producten die vanaf nu in Noord-Amerika 
furore zullen maken. De HighwayMAX is een 
uitschuifbare oplegger voor zware trans-
porten over de weg, met negen hydraulisch 
gestuurde pendelassen en een laadvermo-
gen van 120t. Hij voldoet aan de wettelijke 

bepalingen die in de VS en Canada van kracht 
zijn en heeft dankzij zijn aangepaste afmetin-
gen een maximaal nuttig laadvermogen. 
“De HighwayMAX is met zijn pendelassen en 
het torsiestijve voertuigframe uniek in Noord-
Amerika.” Paul Hönen onderstreept nog maar 
eens de pioniersrol die Faymonville met deze 
oplegger speelt. De extreem grote vraag naar 
deze nieuwigheid in de VS en Canada bewijst 
ten overvloede het innovatieve karakter. Van 
Massachusetts over Ohio tot in Wyoming zijn 
nu al opleggers van Faymonville met 9 assen 
voor zware transporten in gebruik.
Ondertussen zorgde Faymonville in de 
lente ook voor ophef toen het de volledige 
US-rechten voor transportvoertuigen met 
meerdere assen van het type ‘Dual Lane’ – 
ook bekend als het ‘897 Patent’ – verwierf. 

PRODUCT TO THE MAX

De ‘onbegrensde mogelijkheden’ van Faymonville
HighwayMAX en DualMAX: innovatieve transportoplossingen voor Noord-Amerika

Met de DualMAX ontwikkelde de constructeur 
voor dat productsegment immers zijn eigen 
type. Ook hier zet Faymonville de maatstaf en 
presenteert het bedrijf echte nieuwigheden, 
die het manoeuvreren en laden merkbaar 
vereenvoudigen. 
Met ons ‘lift and shift-system’ heeft de gebrui-
ker het voordeel, dat het chassis van 4,87m 
tot 6,09m verbreed kan worden – en dat ter-
wijl het voertuig geladen is. In tegenstelling 
tot producten van andere aanbieders kan het 
stuursysteem gehandhaafd worden en hoeft 
het niet uitgebouwd worden. De DualMAX kan 
dus snel en veilig aan gewijzigde omstandig-
heden aangepast worden”, aldus Paul Hönen 
over dit voertuig met modulaire aslijnen. 
Faymonville is erin geslaagd om de trans-
portsector in Noord-Amerika met deze twee 

opleggertypes door elkaar te schudden. Met 
dank aan de verfijnde techniek en de op de 
praktijk georiënteerde ontwikkeling – en dat 
in nauw contact met de klanten, wat kenmer-
kend is voor de constructeur. “De klanten 
waarderen de unieke afwerkingskwaliteit, 
die haar gelijke niet kent. Bovendien tonen 
onze producten zich superieur op het vlak 
van rijeigenschappen en techniek”, zegt Paul 
Hönen, die elke dag weer positieve feedback 
te horen krijgt over de ‘newcomer’ uit België. 

Hier vindt u een 
video over dit 
product.

In gesprekken worden de Verenigde 
Staten van Amerika meer dan eens als 
‘het land van de onbegrensde moge-
lijkheden’ geschilderd. Een gedroomd 
werkterrein dus voor Faymonville, dat 
de transportsector nieuwe en innova-
tieve producten aanbiedt. 

Met de HighwayMAX biedt Faymonville voor het eerst een voertuig met 
pendelassen voor de Noord-Amerikaanse markt aan.
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PRODUCT TO THE MAX

De Braziliaanse firma Santin is overtuigd van de combinatie veelzijdigheid 

Uitbreiding van de activiteiten dankzij de CombiMAX

De dynamische kraanonderneming, met 
hoofdzetel in de deelstaat Sao Paulo, bouwde 
zijn oorspronkelijke activiteiten uit in het zog 
van de windenergiebranche, die een sterke 
boom kende. Talrijke turbines, rotorwieken en 
torensegmenten werden in het verleden door 
Santin Equipamentos de hoogte in getakeld. 
Bij die groei profileerde Faymonville zich al 
als een betrouwbare partner. 

Transportoplossingen voor de 
windindustrie

Santin Equipamentos stelt immers al sinds 
enkele jaren zijn vertrouwen in de leidende, 
technische deskundigheid van de Belgische 
constructeur. In de loop van één jaar werden 
niet minder dan vierentwintig TeleMAX plat-
formopleggers in Brazilië geleverd. Daaronder 
twee exemplaren van de BrazilMAX, die aan de 
specifieke omstandigheden van het land aan-
gepast zijn. Voor opleggers met maximaal zes 
assen en acht banden per as laat de wetgever 

er immers een asbelasting van 16 ton toe. Dat 
betekent dat de BrazilMAX ladingen van net 
geen 100 ton kan vervoeren.
“Na die positieve ervaring lag het voor de 
hand, dat de samenwerking nog intenser kon 
worden. Santin Equipamentos heeft immers 
de doelstelling om zich ook op de transport- 
sector toe te leggen en die toepassing volledig 
onder de knie te krijgen.” Paul Hönen, ver-
koopverantwoordelijke voor Brazilië, vond dan 
ook de passende oplossing voor de vereisten 
van de klant. 

Uitschuifbare draagbalk als 
troefkaart

Die oplossing was een CombiMAX combina-
tie, bestaande uit een chassis met 2 assen, 

twee chassis met 4 assen en een chassis met 
6 assen. Paul Hönen wijst daarbij nog op een 
bijzonder voordeel: “Voeg daar nog de revo-
lutionaire Add-on-beam bij: een verlengbalk, 
die het voertuig een ongeëvenaarde flexibili-
teit bezorgt door zijn variabele telescopische 
eigenschappen”. Anders dan bij de module-
lijnen kunnen bij de CombiMAX elementen 
bijkomende mogelijkheden voor lange ladin-
gen gecreëerd worden. Zware of bijzonder 
grote ladingen kunnen dankzij de unieke 
combinatieveelzijdigheid met de CombiMAX 
vervoerd worden. 
De CombiMAX stelt de norm en dit unieke 
concept wordt dan ook voor zijn ‘uitstekende 
combineerbaarheid’ geprezen. Zo kreeg het 
ontwerp tijdens de IAA de ‘Trailer Innovation 
Award 2015’ in de categorie ‘Concept’. Onlangs 

verkoos de nationale transportvereniging van 
Groot-Brittannië de CombiMAX tot ‘Innovation 
of the year’. Twee officiële bekroningen die 
door de positieve feedback van de klanten 
onderschreven worden.
Geen wonder dus dat bedrijfsleider Fernando 
Santin over de hele lijn van de voordelen van 
de CombiMAX overtuigd is. Want dankzij de 
flexibiliteit en bruikbaarheid van dat product 
kan het Braziliaanse bedrijf zijn ambitieuze 
doelstellingen waarmaken. 

Voor Santin Equipamentos gaan er door de CombiMAX en zijn flexibiliteit volledig nieuwe mogelijkheden open.

Het CombiMAX principe zorgde in de 
transportsector voor de nodige furore 
en ondertussen is dit unieke concept 
al door talrijke klanten aanvaard. Zoals 
het bedrijf Santin Equipamentos uit 
Brazilië, waarvoor compleet nieuwe 
mogelijkheden open gingen sinds het 
over de CombiMAX beschikt. 

Alle mogelijke combinaties van de CombiMAX  
van Santin.
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PRODUCT TO THE MAX

Miljoenenproject met Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Faymonville verovert ook in Saoedi-Arabië een stevige positie
Door intensief contacten te onderhouden met potentiële en bestaande klanten is Faymonville er het voorbije jaar in geslaagd 
om zijn plaats in het zware en speciale transport op het Arabische schiereiland te vinden. Dankzij enkele grote projecten is 
die positie nu nog een stuk steviger geworden.

Die laatste ontwikkeling is voor een groot 
deel te danken aan de bestelling, die Fahad S. 
Al-Tamimi & Partners Trading Co. met zetel 
in Ras Tanura, bij de Belgische constructeur 
geplaatst heeft. Die eerste bestelling van dat 
bedrijf was meteen goed voor vijf exemplaren 
van de MultiMAX dieplader met 9 assen en voor 
32 modulaire aslijnen uit het G-SL-segment. 
Die verreikende verkoopovereenkomst werd 
binnengehaald door Julian Thelen, onze con-
tactpersoon voor onder andere de Arabische 
markt. Tijdens zijn herhaalde ontmoetingen met 
Fahad S. Al-Tamimi schetste hij de voordelen 

van de technologisch en kwalitatief hoogwaar-
dige opleggers uit België. Een bezoek aan de 
fabriek in Büllingen overtuigde het kraanbedrijf 
helemaal om zijn vertrouwen in Faymonville te 
stellen. De klant kwam sterk onder de indruk 
van de bijzonder moderne vestigingen, die in 
de sector hun gelijke niet hebben. „Fahad S. 
Al-Tamimi is één van de grootste kraanbedrij-
ven van het koninkrijk Saoedi-Arabië en werkt 
in hoofdzaak voor vooraanstaande bedrijven 
in de chemie-, metaal- en mijnsector. Onze 
voertuigen bieden tal van mogelijkheden voor 
de transportuitdagingen die daar bij komen 

kijken.” Volgens Julian Thelen speelde de 
grote flexibiliteit van de producten dan ook een 
beslissende rol.

Verreikende 
gebruiksmogelijkheden

De MultiMAX diepladers zijn het toppunt van 
veelzijdigheid. De laadbedden, die op een 
hydraulische vering met banden van 19,5” 
rusten en in het voor Faymonville kenmerkende 
geel gespoten zijn, kunnen tot een lengte van  
25 meter uitgeschoven worden. Bovendien 
zijn ze met oprijplanken uitgerust zodat ze 
gemakkelijk achteraan met mobiele kranen en 
andere machines geladen kunnen worden. Ook 
de G-SL-modules bestelde Fahad S. Al-Tamimi 
met de nodige toebehoren om een uiteenlopend 
gebruik mogelijk te maken. 
De Saoedi’s staat immers duidelijk voor ogen 
hoe ze de nieuwe Faymonvillevloot willen 
inzetten. “Fahad S. Al-Tamimi wil niet alleen 
zijn eigen machines naar de verschillende 
bouwterreinen vervoeren, maar wil daar-
naast ook zijn diensten aan andere bedrijven 
aanbieden,” aldus Julian Thelen, die daarmee 
de ambities van zijn klant duidelijk maakt. De 
transportsector in Saoedi-Arabië is immers 
nog één van de bedrijfssectoren waarin groei 
mogelijk is. 

Blijvende transportboom

Op dat vlak bieden de vijf diepladers en de gele-
verde modules talrijke mogelijkheden. Want 
de industrie en de nog altijd groeiende olie- 
en gaswinning op het Arabische schiereiland 
zullen, ondanks de tijdelijke prijsdaling van de 
ruwe olie op de internationale markt, ook in de 
toekomst nog voor veel werk zorgen.
Tegen die achtergrond is de overeenkomst met 
Fahad S. Al-Tamimi beslist een belangrijke stap 
voor Faymonville. De constructeur neemt nu 
immers een stevige en blijvende positie op het 
Arabische schiereiland in. 

De MultiMAX diepladers met 9 assen voor Fahad S. Al-Tamimi combineren dankzij de oprijplanken, het telescopische 
laadbed en de verbredingsmogelijkheden het uitgesproken verlangen naar flexibiliteit met een hoog laadvermogen.

De G-SL-modulelijnen, die ontworpen zijn om de 
zwaarste goederen te vervoeren, maken indruk met hun 
hoge buigingsmoment en hun maximale laadvermogen.

Hier vindt u een 
video over dit 
product.



De MAX510 verruimt het productaanbod

MAX Trailer stelt zijn dieplader voor
MAX Trailer schrijft een uniek succesverhaal: sinds de eerste producten in 2012 op de markt kwamen is het bedrijf erin  
geslaagd om een vaste plek op de internationale markt voor opleggers te veroveren. Bovendien verruimt MAX Trailer vanaf 
nu zijn aanbod met een dieplader. 

Topkwaliteit als standaarduitrusting! 
Dat is in het kort samengevat wat achter 
het concept van MAX Trailer schuil gaat. 
“Gestandaardiseerde voertuigen met een 
eenvoudiger uitrusting, maar die uitslui-
tend aan de hoogste vereisten tegemoet 
komen,” zo omschrijft Mario Faymonville, 
die binnen de groep Faymonville voor het 
merk verantwoordelijk is, op zijn beurt het 
bedrijfsconcept. Bovendien doet MAX Trailer, 
als onderdeel van de groep, zijn voordeel 
met de uitgebreide kennis en de uitstekende 

productie-infrastructuur van de groep. De 
doorgedreven standaardisering maakt in die 
samenhang een buitengewoon hoge kwaliteit 
mogelijk.
   
MAX Trailer voelt aan wat in de 
branche leeft

Het nieuwe concept werd al heel snel door 
de branche aanvaard. “MAX Trailer kende 
de voorbije jaren een bliksemsnelle start op 
internationaal vlak en er kwam meer vraag 

naar de verschillende modellen,” vertelt 
Mario Faymonville. Een evolutie waarin het 
nieuwste product van de constructeur, de 
MAX510 dieplader, perfect past! 
Hoewel dat segment voor MAX Trailer onont-
gonnen terrein was, zijn de ingenieurs er 
toch in geslaagd meteen een voertuig van 
topklasse te ontwikkelen, met de vertrouwde 
productiekwaliteit en een materiaalkeuze, 
waar niets op aan te merken valt. De diepla-
der, die standaard met twee assen uitgerust 
wordt, laat de producten van andere construc-
teurs op die belangrijke punten ver achter 
zich. Over enkele maanden zal de MAX510 ook 
in een versie met 3 assen beschikbaar zijn.

De dieplader verruimt het 
aanbod

“Met dit nieuwe voertuigtype in ons aanbod 
openen we voor de meer dan 30 interna-
tionale verkooppartners van MAX Trailer 
nieuwe mogelijkheden. De dieplader breidt 
het bestaande productaanbod niet alleen 
uit, maar vervolledigt het ook.” Voor Mario 
Faymonville kan de ontwikkeling van  
MAX Trailer alleen maar vooruit gaan. Het 
merk heeft immers ondertussen al een goede 
naam in de sector van het zware en uitzon-
derlijke vervoer.

De blikvanger is de MAX100, een semi- 
dieplader met 3 tot 5 assen, die ook in een 
uitschuifbare uitvoering of met oprijplanken 
verkrijgbaar is. Dit voertuig is geschikt om 
speciale transporten voor sectoren zoals de 
industrie, de bouw en openbare werken uit 
te voeren. Het model MAX200 is een plateau- 
oplegger met 3 assen (ook in een telescopische 
uitvoering beschikbaar), terwijl de MAX300 
met 3 centrale assen en oprijplanken uitgerust 
is. De MAX400 ten slotte is een speciaal ont-
worpen ballastoplegger met 4 assen voor het 
vervoer van kraanonderdelen en –gewichten.
De vraag naar een dieplader was groot en bij 
MAX Trailer is men dan ook erg blij om met 
het nieuwe product, dat segment van de trans-
portmarkt te kunnen bewerken. Op enkele 
jaren heeft het bedrijf bewezen, dat het met 
zijn concept een blijvende plaats op de markt 
kan innemen. Met de MAX510 bewijst de con-
structeur dat hij de vinger aan de pols van de 
tijd houdt.

Met de MAX510 biedt MAX Trailer nu ook in het diepladersegment een product aan dat de 
filosofie van het merk belichaamt: topkwaliteit als standaarduitrusting! 

6

PRODUCT TO THE MAX

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

Vernieuwde TimberMAX serie

Verjongingskuur voor een vaste waarde
Faymonville ligt in een bosrijke streek. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het bedrijf altijd al een product aange-
boden heeft om hout tussen het bos en 
de houtverwerkende bedrijven te ver-
voeren. TimberMAX is het product dat 
Faymonville daarvoor ontwikkeld heeft 
en dat nu helemaal opnieuw onder han-
den genomen is.

De TimberMAX oplegger van Faymonville is 
ontwikkeld om hout, zowel stammen als op 
maat gezaagde balken of planken, te vervoeren. 
In bosrijke gebieden speelt hout een belang-
rijke economische rol en daarbij wordt op de 
voertuigen van Faymonville een beroep gedaan. 
Hoewel de houtindustrie in de hedendaagse 
economie niet meer zo belangrijk is, blijft ze 
in talrijke landen en regio’s toch nog altijd een 
basisactiviteit. De ideale oplossing voor hout-
transport: de TimberMAX.

Vier basisproducten

“Dit sinds jaren vertrouwde product werd nu tot 
in de kleinste details onder handen genomen en 
aan de nieuwe normen en eisen aangepast. Na 
dit ontwikkelingsproces omvat de TimberMAX 
serie nu vier basisproducten,” vertelt Mario 
Balter. Als verkoopdirecteur voor de afdeling 
houttransport volgde hij de ontwikkeling van 
de verschillende vernieuwingen van nabij op.

De traditionele variant van de TimberMAX is 
al sinds jaren de oplegger met 2 assen, die 
behalve kort gezaagd hout (3 tot 5 stapels van 
2-6 m) ook langhout tot 21 m lang kan laden. 
Naast die uitvoering is er nu ook een lichte 
versie van dit type, waarvan het eigengewicht 
heel bewust laag gehouden is. Ook deze vari-
ant kan kort- en langhout laden, echter met 
een maximumlengte van 16 m. Wanneer de 
TimberMAX helemaal ingeschoven is, toont hij 
zich niet alleen bijzonder compact en wendbaar, 
hij leent zich ook goed voor het werk op ruw 
terrein.

De verscheidenheid aan varian-
ten voldoet aan alle vereisten

Aanleiding voor de productvernieuwing was de 
grote vraag vanuit de Franse markt. De twee 
uitvoeringen van de TimberMAX oplegger met 
drie assen zijn ideaal om op deze markt inge-
zet te worden: ze onderscheiden zich door de 
directe besturing van de bogie en kunnen met 
of zonder kraan geleverd worden. De opleggers 
tellen drie assen, omdat in Frankrijk het toe-
gelaten laadvermogen 56 ton bedraagt. Maar 
ook in andere landen is er veel belangstelling 
aan de uitvoeringen met 3 assen.

In bosrijke gebieden zijn de houtopleggers van 
Faymonville een vertrouwd beeld.

Afhankelijk van de behoefte biedt de TimberMAX-serie de ideale oplossing voor het transport van zowel kort- als langhout.

“Door die grotere verscheidenheid aan uit-
voeringen hopen we onze aanwezigheid op de 
internationale markt nog te verstevigen. Hout 
blijft immers in veel landen een veelgevraagd 
product en wij kunnen alle transportbehoeften 
op dat vlak dekken.” Mario Balter ziet duide-
lijk mogelijkheden voor Faymonville op deze 
markt.
Met deze brede productbasis zijn Faymonville 
en de TimberMAX uitstekend gewapend om 
de houtverwerkende nijverheid ook in de toe-
komst baanbrekende transportoplossingen aan 
te bieden.

Hier vindt u een 
video over dit 
product.



De veelzijdigheid van de producten op de stand 
van Faymonville werd door geen enkele andere 
constructeur geëvenaard, en bood voor elke 
transportopdracht een aangepaste oplossing. 
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EVENT TO THE MAX

De beurs in Parijs werd een echte verkoopweek

Faymonville beleefde een schitterende week op INTERMAT

De belangstellenden kwamen even sterk 
onder de indruk van de grote verscheiden-
heid in het productaanbod als van de unieke 
technologische knowhow. Faymonville was in 
Parijs overigens de enige constructeur met 
een even uitgebreid als aangepast aanbod. 
“De reacties waren erg positief en het resul-
taat in de vorm van concrete opdrachten was 
overweldigend!” Bedrijfsleider Arnold Luxen 
omschrijft Parijs als een absoluut positieve 
ervaring. Nog tijdens de beurs zelf liep het 
totaal van de bestellingen op tot een bedrag 
van zeven cijfers. INTERMAT ontpopte zich 
voor Faymonville als een echte verkoopbeurs 
en dat bevestigt nog eens de sterke concur-
rentiepositie van het bedrijf.

De marktleider stelt de norm

Faymonville is in Frankrijk marktleider. 
Iedereen kent er het motto van het bedrijf 
‘Trailers to the MAX’ en dat bleek nog 
maar eens op INTERMAT. De belangstel-
lenden verdrongen zich als het ware om in 
de mobiele showtruck, in een aangepast 

kader, de verschillende producten te kunnen 
bespreken.
Een gespreksonderwerp, dat vaak aan-
gesneden werd, was het bekroonde 
CombiMAX-concept. De 3+7-combinatie op 
de stand trok de aandacht en onderstreepte 
meteen de indrukwekkende veelzijdig-
heid en bruikbaarheid van dit principe. 
Helemaal in de lijn van het motto: “Defineer 
uw transportopdracht – en configureer uw 
voertuigoplossing!”

Wereldpremière voor de 
uitschuifbare PrefaMAX

“Als enige constructeur presenteerden we 
de sector zelfs een wereldpremière. De 
PrefaMAX, voor het transport van betonnen 
elementen in een uitschuifbare uitvoering, 
was een internationale en technologische 
nieuwigheid!” Arnold Luxen kwam bijna woor-
den te kort om deze indrukwekkende nieuwe 
ontwikkeling te beschrijven. 

De PrefaMAX vervulde heel wat experten 
met verbazing. Volledig terecht, want met 
zijn laadvlak, dat met 4.000 mm verlengd 
kan worden tot in totaal 13.500 mm, brengt 
dit voertuig de moeilijkste opdrachten tot een 
goed einde.
Daarnaast vroegen veel bezoekers informatie 
over de flexibele MultiMAX dieplader. Een echt 
krachtpakket voor bouwplaatsen of ruw ter-
rein! De hydraulisch verbreedbare laadvloer 
kreeg veel aandacht wegens zijn voor de hand 
liggende voordelen: maximale veiligheid, een-
voudige bediening, hoog arbeidscomfort en 
aanzienlijke tijdwinst bij het laden en lossen.
INTERMAT maakte nog eens duidelijk dat nie-
mand aan Faymonville voorbij kan, wanneer 
hij op zoek is naar transportoplossingen op 
maat, die op technologisch vlak de maatstaf 
stellen.

INTERMAT in Parijs groeide dit jaar voor Faymonville uit tot een echte verkoopbeurs.

De internationale vakbeurs INTERMAT 
in Parijs was voor Faymonville een 
absoluut hoogtepunt in de jaarwer-
king. Talloze bezoekers uit de hele 
wereld verdrongen zich op de impo-
sante en uitnodigende stand.
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MegaMAX diepladers en de TeleMAX plateau- 
opleggers, rondrijden. Indien nodig zorgt Pekka 
er ook voor dat die voertuigtypes aan de voor 
Finland specifieke asafstanden van 1.360 mm,  
1.510 mm of 1.810 mm beantwoorden. 
Car Office Roponen is er in de loop der jaren 
in geslaagd de Belgische constructeur in 
Finland als de nummer één voor opleg-
gers voor zware en speciale transporten 
te positioneren. De goede verstandhouding 
met de klanten wordt daarbij voortdurend 
onderhouden. Zo zal Pekka samen met zijn 
vader Reijo de Powertruck-Show in Härmä 
(07.-08.08.2015) bijwonen en er een  
CombiMAX combinatie demonstreren.
Faymonville blijft in de toekomst ongetwijfeld 
een vaste plaats in de dagelijkse bezigheden 
van Pekka Roponen innemen.

NETWORK TO THE MAX

Een relatie van meer dan 20 jaar 

Bij Roponen is Faymonville een deel van het dagelijkse werk
Finland staat bekend voor zijn unieke landschap, de rust en de bedachtzaamheid van zijn inwoners. Precies dat zijn eveneens 
karaktertrekken van Pekka Roponen, die met zijn familiebedrijf al meer dan twee decennia opleggers van Faymonville in het 
land van de duizend meren verkoopt.

Als de contactpersoon voor alle afdelin-
gen van zijn onderneming in het Oost-Finse 
Kuopio speelt Pekka Roponen een centrale 
rol. Car Office Roponen is in Finland immers 
een bekende naam voor de aan- en verkoop 
van nieuwe en tweedehandse trekkers en 
opleggers. Daarnaast is het bedrijf ook 

een officiële dealer van de producten van 
Faymonville en MAX Trailer, een activiteit die 
overigens de kern van het bedrijf vormt. Vader 
Reijo Roponen legde de eerste contacten met  
Alain Faymonville en de samenwerking, die 
in 1995 van start ging, gaat nog altijd voort –  
nu weliswaar met zoon Pekka.

Het de klant naar de zin maken

De bedrijfsleider heeft zich bij zijn klanten 
erg geliefd gemaakt door zijn inzet, die vaak 
heel wat verder gaat dan men van een gewone 
dienstverlening mag verwachten. “Car Office 
Roponen wordt door de Finse transportklanten 
zeer gewaardeerd, omdat het bedrijf altijd een 
open oor heeft en telkens weer oplossingen 
vindt,” vertelt Manuela Rauw, de contactper-
soon voor de dealers van Faymonville, over 
de verkooppartner in het hoge noorden. Zo 
is Pekka Roponen altijd bereid om, wanneer 
het nodig is, snel een oplossing te zoeken. De 
werkplaats, die naast zijn bedrijfszetel geves-
tigd is, fungeert dan vaak als redder in nood. 
Bijvoorbeeld wanneer een onderhoud of een 
reparatie uitgevoerd moet worden.

Marktleider dankzij 
productkennis

Pekka Roponen kent het productaanbod 
van Faymonville en MAX Trailer als geen 
ander. Die vakkennis doet vele deuren voor 
hem opengaan. De klanten voelen zich goed 
geadviseerd en begrepen. Het is dan ook aan 
Pekka te danken, dat er in Finland talrijke 
exemplaren van de MultiMAX diepladers, de 

Een familiegeschiedenis: vader Reijo legde de basis 
voor de betrekkingen tussen Roponen en Faymonville, 
zoon Pekka nam de huldiging daarvoor in ontvangst.

Pekka Roponen heeft met zijn klanten een nauwe band aangeknoopt, niet het minst door zijn resolute optreden.
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NETWORK TO THE MAX

Samenwerking met kranenbouwer op de Franse marktUitbreiding van het netwerk 

Leverancier Palfinger 
is nu een partner

Nieuwe dealer in Scandinavië

Faymonville heeft een samenwerkings-
akkoord gesloten met de internationale 
kranenbouwer Palfinger en diens invoerder 
voor Frankrijk (Palfinger France). Daardoor 
kunnen de verkoop- en servicepunten van 
dat laatste bedrijf nu ook de voertuigen van 
Faymonville voor houttransport aanbie-
den. De Belgische constructeur heeft in zijn 
aanbod immers de ideale oplossing voor het 
transport van zowel kort- als langhout. De 
kranen, die daarbij op die opleggers gemon-
teerd zijn, zijn van het merk Epsilon, dat al 
meer dan 25 jaar deel uitmaakt van het pro-
ductaanbod van Palfinger. 
Mario Balter, verkoopdirecteur houttransport 
bij Faymonville, omschrijft de samenwerking 
als volgt: “Met de kranen van Epsilon beschikt 
Faymonville sinds 2010 over een stevig pro-
duct dat de vereiste kwaliteit en flexibiliteit 
biedt. Palfinger France zal alles wat we bij 
Faymonville in onze productfamilie voor de 
houtsector in huis hebben, aanbieden – van de 
kraan tot de complete houtoplegger.”
Door de nauwe samenwerking en voort-
bouwend op de ervaring, die ondertussen 
opgedaan werd, kan optimaal ingespeeld 

Een sterke aanwezigheid ter plaatse is een 
belangrijk onderdeel in de verkoopfilosofie 
van Faymonville. Daarbij moet een dealer aan 
de normen voldoen, waar de constructeur zelf 
voor staat: kwaliteit, flexibiliteit en dienstver-
lening. Zijn die eigenschappen aanwezig en is 
er een gemeenschappelijke basis voorhan-
den, dan kan een samenwerking overwogen 
worden. 

worden op de groeiende vraag naar opleggers 
voor kort- en langhout in Frankrijk.

In Zweden, Noorwegen en Letland konden 
onlangs nieuwe deskundige partners in 
het bestaande dealernetwerk geïntegreerd 
worden. Een bijzonderheid is dat ze alle-
maal ook MAX Trailer – het dochtermerk van 
Faymonville – in hun aanbod opnemen.
Special Trailers i Sverige AB maakte via 
het contactformulier op de website van 
Faymonville duidelijk dat het in een samen-
werking geïnteresseerd was. De broers 
Markus en Mikael Carlson hebben in het 
Oost-Zweedse Kungsängen een dynamisch 
bedrijf opgebouwd, dat in de Zweedse sector 
van het speciale vervoer nieuwe accenten legt 
– en dat met de producten van Faymonville 
als boegbeeld. 
Tussen Trailerpartner AS uit Noorwegen en 
Faymonville bestaat er al een lange band. Het 
bedrijf groeide van een trouwe klant uit tot een 
verkooppartner, die samen met Faymonville 
aan de weg timmert. Een stap, die op de ver-
trouwensbasis steunt, die in de loop der jaren 
gegroeid is.
In Letland heeft Baltic Trade ID de taak over-
genomen om de producten van Faymonville 
een plaats in het nationale zware en speciale 
transport te bezorgen.

De houtsector en zijn specifieke transportvereisten vormen voor Faymonville een 
klassiek werkterrein. Meer bepaald voor dat segment heeft de constructeur nu in 
Frankrijk een vertrouwde naam als distributiepartner gevonden.

Om zijn leidende marktpositie in Noord-Europa te verstevigen, ging Faymonville de 
voorbije maanden met drie nieuwe handelspartners scheep.

De opleggers van Faymonville voor het houttransport 
kunnen sinds enkele jaren met Epsilon kranen uitge-
rust worden.

Manuela Rauw (hier met de directeurs van Special 
Trailers i Sverige AB) is de contactpersoon voor de 
verkooppartners in het netwerk van Faymonville. 
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NEWS TO THE MAX

Colin Lawson Transport Ltd. hecht belang aan een loyaal 
partnerschap

Kraanverhuurder Emerson kent het belang van hoogwaardige producten

Een hulpmiddel op maat 
voor de olie-industrie

Op weg naar Wembley

De onderneming, die haar zetel in Aberdeen 
heeft, zocht enkele jaren geleden voor het 
eerst contact met de Britse partner van 
Faymonville, Traffco Limited. In 2013 kocht de 
Schotse onderneming een eerste MegaMAX 
dieplader met vier assen. Het bedrijf had 
echter daarvoor al met tweedehands 
opleggers van Faymonville gewerkt.                                                                                                                                         
Eigenaar Colin Lawson: “Sinds vele jaren 
omvat ons vervoersaanbod naast klassieke 
trekkers ook trekkers voor zware lasten. 
In de sector van het zware transport zagen 
we echter goede expansiemogelijkheden en 
daarom gingen we op zoek naar een bedrijf 
dat onze overtuigingen op het vlak van ser-
vicekwaliteit deelt en dat vonden we zowel 
bij Traffco als bij Faymonville. Er wordt geen 
moeite gespaard en bovendien beschikt 
Traffco over een uitstekende productkennis.”
De opleggers met zes assen worden hoofd-
zakelijk in de olie-industrie ingezet, die in 
het noord-oosten van Schotland bijzonder 
belangrijk is. De opleggers – zonder oprij-
planken – zijn dubbel uitschuifbaar: dat maakt 

Emerson Crane Hire is één van de belangrijk-
ste kraanverhuurbedrijven in Groot-Brittannië. 
De voorbije 20 jaar was het bedrijf betrokken 
bij vele prestigeprojecten, zoals de Millennium 
Dome en het nieuwe Wembleystadion. Paul 
Clancy van Emerson Cranes onderstreept in 
dat verband het belang van goed materieel: 
“In het verleden bestond onze vloot hoofdza-
kelijk uit platformopleggers, die meer bepaald 
gebruikt werden om kraanballast te vervoeren. 
In 2003 kochten we onze eerste oplegger van 
Faymonville aan en in al die jaren hebben we 
daar nooit problemen mee gehad.”
 
Nieuwe opleggers, andere 
projecten

De Britse verkooppartner van Faymonville, 
Traffco Limited, houdt geregeld contact 
met zijn klanten. Wegens de productiekwa-
liteit en de uitgebreide dienstverlening in 
Groot-Brittannië (via de servicepartner van 
Faymonville, Rydam Universal Ltd.) was 
Faymonville zoals altijd de juiste keuze voor 
Emerson Crane Hire toen dat bedrijf voor de 
semi-diepladers met zes assen opteerde.

het mogelijk om tot 35 m lange voorwerpen 
te vervoeren!
Mike Dougan, bedrijfsleider van Traffco 
Limited, heeft zijn eigen visie: “Ik spreek van 
een succes wanneer een onderneming naar 
Traffco terugkeert om een tweede oplegger 
te bestellen. Dat bewijst dat we als onder-
neming goed werk geleverd hebben en dat 
het om een uitstekend product gaat! Onze 
definitie van succes: iemand die een eerste 
keer een product koopt en dan telkens weer 
bij ons terugkomt.”

Bovendien kon Traffco, omdat het zijn verkoop-
strategie op stockvoertuigen steunt, Emerson 
Cranes meteen een uitschuifbare semi-diepla-
der met vier assen leveren. Daardoor haalde 
de verkooppartner een tweede opdracht van 
de vooraanstaande kraanverhuurder binnen. 
Ondanks de dwanggestuurde assen laat de 
oplegger zich nog altijd vlot door de straten 
van Londen manoeuvreren.
Emerson Cranes heeft sindsdien nog een 
tweede conventionele platformoplegger 
met zes assen uit de reeks CargoMAX van 
Faymonville besteld. Ook dat voertuig wordt 
ingezet om kraanballast te vervoeren. De 
goede zakelijke contacten tussen Emerson 
Crane Hire en de Belgische constructeur 
werden dus nog verstevigd.

De Schotse onderneming Colin Lawson Transport Ltd., gespecialiseerd in zwaar 
vervoer, heeft onlangs zijn vloot met twee dubbel uitschuifbare MultiMAX semi- 
diepladers met zes assen uitgebreid. 

Emerson Crane Hire, een belangrij-
ke kraanverhuurder uit Dagenham 
(Engeland), heeft onlangs zijn gespe-
cialiseerde vloot voor zwaar vervoer 
met twee MultiMAX diepladers van 
Faymonville uitgebreid. 

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

De laatste jaren hebben talrijke infrastructuur- en industrie-
projecten de sector van de zware en speciale transporten in 
Israël een duwtje in de rug gegeven. Eén van de belangrijk-
ste Israëlische experts op het vlak van zware transporten 
is Hatnua-Emek-Hefer Ltd. Faymonville is op zijn beurt de 
deskundige partner die dit bedrijf al sinds drie jaar met zijn 
kwaliteitsproducten bijstaat. Een belangrijke schakel daarin 
is, Avi Kosto, de officiële contactpersoon van Faymonville ter 
plaatse.
Elke dag zet Hatnua-Emek-Hefer Ltd. vier TeleMAX platfor-
mopleggers met 4 assen (telkens 3-voudig uitschuifbaar) en 
drie MultiMAX semidiepladers in op de wegen van Israël. Met 
die speciale opleggers kunnen uiteenlopende ladingen – zoals 
lange betonnen draagbalken, zware bouwmachines of volu-
mineuze transportgoederen – optimaal naar hun bestemming 
vervoerd worden. 

Voor STL Speziallogistik mag schuin ook wel In Israël 
zit het zware 
transport 
in de lift 

De Nusterweg wordt
de Faymonvillelaan

Op Europees vlak is STL Speziallogistik dankzij zijn moderne 
vloot, waaronder hydraulische schuinladers, één van de exper-
ten in het transport van industriegoederen met een groot 
volume. De speciale voertuigen daarvoor koopt de onderneming 
uit Haiger (Hessen) o. a. bij Faymonville. De vloot schuinladers 
van het bedrijf werd onlangs met een fonkelnieuwe TeleMAX 
platformoplegger uitgebreid. In amper één jaar was dit de 
vijfde nieuwe oplegger van de Belgische constructeur, die STL 
Speziallogistik aankocht. Met die voertuigen kan het bedrijf op 
een veilige wijze stalen ringbanden, ketelbodems of machi-
neonderdelen vervoeren. Daarbij kan de lading horizontaal 
geladen worden, waarna een hydraulisch systeem de lading in 
de rijpositie zet. Op die manier wordt een maximale laadhoogte 
verkregen, terwijl de breedte tegelijk toch beperkt wordt. 

De twee marktleiders op de verhuurmarkt, Collé Rental & Sales 
en Boels Rental, hebben hun hoofdzetel in het Nederlandse 
Sittard. Beide bedrijven liggen vlak bij elkaar, aan de Nusterweg. 
Collé is de specialist op het vlak van verhuur, verkoop en onder-
houd van machines voor de bouwnijverheid en de industrie en 
voor grondwerken of schoonmaak. Boels Rental is op zijn beurt 
één van de bekendste verhuurbedrijven in Europa, met een heel 
uiteenlopend aanbod – van machines en gereedschap over units 
tot catering - en eventmateriaal.

De twee bedrijven zetten semidiepladers met 3 assen van 
Faymonville in om hun materiaal te vervoeren. Onlangs nam 
Collé niet minder dan 10 exemplaren van de MultiMAX in ont-
vangst, terwijl Boels zijn bestaande vloot met twee opleggers 
van datzelfde type uitbreidde. Opmerkelijk aan die voertuigen 
is het hydraulische hefplateau, dat het mogelijk maakt om ook 
de zwanenhals optimaal met b.v. arbeidsplatforms of grond-
machines te laden. 


