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Rozpoznać szanse, wykorzystać okazje

W centrach gospo-
darczych świata 
panuje spore poru-
szenie. Rozwój 
sytuacji zmienia się 
niemal codziennie, 
rodząc nowe tenden-
cje i impulsy. Ogólny 
trend ponownie 
ostrożnie wykazuje 

lekki wzrost. Wydaje się, że także w 
południowej Europie kryzys przecho-
dzi powoli do historii. Otwierają się 
nowe szanse, spojrzenia kierują się ku 
przyszłości. 

I dokładnie od tej strony chcielibyśmy 
podejść do rzeczy. Optymistycznie 
spojrzeć w przyszłość, rozpoznać i wyko-
rzystać sprzyjający czas. Ducha czasu 
udało nam się już rozpoznać na przykład 
z naszą naczepą CombiMAX. Unikalna 
jest elastyczność systemu modularnego, 
która umożliwia spełnienie indywidu-
alnych potrzeb klientów. Rozwiązanie 
to zostało w dodatku oficjalnie uhono-
rowane już dwoma nagrodami („IAA 
- Trailer Innovation Award 2015” i „The 
Heavies - Innovation of the year 2015”).

Podobnie też staramy się obecnie 
wyznaczyć nowe trendy na rynku pół-
nocnoamerykańskim, wprowadzając 
tam dwa nowe, innowacyjne produkty. 
Zastosowana przez nas technika wpro-
wadza nowe standardy i dostosowuje 
się optymalnie do tamtejszych wymo-
gów. Podwozia z osiami wahliwymi oraz 
rewolucyjna koncepcja „lift-and-shift” 
zmienią sektor transportu ciężkiego w 
Ameryce Północnej. Z HighwayMAX i 
DualMAX podejmujemy ambitnie nowe 
wyzwanie w „kraju nieograniczonych 
możliwości”. 

Dzięki wiedzy technicznej i przemyśla-
nemu projektowaniu pojazdów stawiamy 
sobie stale za cel dalsze kreowanie 
rynku naczep. Będziemy bowiem nie-
ustannie pracować nad udoskonalaniem 
istniejących serii produktów. 

Wspólnie z Państwem nie zmarnujemy 
żadnej okazji i podążymy optymistycznie 
w przyszłość.

Alain Faymonville
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Ambitny producent naczep podejmuje w 
Ameryce Północnej nowe wyzwanie. Leży 
to w charakterze naszego firmowego DNA, 
które karze nam podejmować się zadań z 
pełną mocą i ambicją. „Chcemy zostać lide-
rem tutejszego rynku. Wyzwanie polega przy 
tym na zaszczepieniu naszych koncepcji na 
tym nowym rynku zbytu. W każdym razie 
nasze rozwiązania pasują doskonale do 
profilu wymogów północnoamerykańskiej 
branży transportowej” - mówi z entuzjazmem 
Paul Hönen, szef tego ambitnego projektu. 
„Amerykański sen” jest dla Faymonville pełen 
realnych szans. 
HighwayMAX i DualMAX - tak nazywają się 
obydwa produkty, które powinny od teraz 
zrobić furorę w Ameryce Północnej. W 
przypadku HighwayMAX chodzi o rozsu-
waną naczepę do drogowego transportu 
ciężkich ładunków, wyposażoną w dziewięć 
hydraulicznie kierowanych osi łamanych, o 
ładowności technicznej 120t. Naczepa spełnia 
wymogi przepisów obowiązujących w USA i w 

Kanadzie, które dzięki dopasowanym wymia-
rom dopuszczają dla niej najwyższą możliwą 
ładowność. 
„HighwayMAX ze swoimi łamanymi osiami i 
odporną na skręcanie ramą jest unikatem w 
Ameryce Północnej” - Paul Hönen podkreśla 
pionierską rolę, którą Faymonville obejmuje 
wraz z tą naczepą. Niezwykle wysoki popyt 
na tę nowość w USA i Kanadzie podkreśla jej 
innowacyjny charakter. Od Massachusetts, 
poprzez Ohio po Wyoming: tutaj już są w 
użyciu 9-osiowe naczepy Faymonville do prze-
wozu ciężkich ładunków. 
Tymczasem wiosną Faymonville wywołała 
spore poruszenie, nabywając kompletne ame-
rykańskie prawa do wieloosiowych pojazdów 
transportowych typu Dual Lane - znanych 
także jako „Patent 897”. Z DualMAX producent 

PRODUCT TO THE MAX

Faymonville częścią „nieograniczonych możliwości”
HighwayMAX i DualMAX jako innowacyjne rozwiązania transportowe dla Ameryki Północnej

opracował teraz także swój własny typ dla 
tego sektora produktów. Również w tej dzie-
dzinie Faymonville wyznacza nowe standardy 
i prezentuje prawdziwe nowości, które wyraź-
nie ułatwiają manewrowanie i załadunek.
„W ramach naszego systemu „lift and shift” 
oferujemy użytkownikowi udogodnienie pole-
gające na możliwości poszerzenia podwozia 
z 4,87m do 6,09m stóp – i to w stanie ładow-
nym. W przeciwieństwie do produktów innych 
dostawców układ kierowniczy można pozosta-
wić bez konieczności jego demontażu. Dzięki 
temu DualMAX można szybko i bezpiecznie 
dostosować do zmiennych warunków eksplo-
atacji” - Paul Hönen podkreśla zalety tego 
modularnego pojazdu wieloosiowego.
Dzięki tym dwóm typom naczep Faymonville 
udało się potrząsnąć sektorem transportu w 

Ameryce Północnej. Było to możliwe dzięki 
zaawansowanej technologii i praktycznym 
rozwiązaniom, wychodzącym naprzeciw 
potrzebom klienta - zgodnie z motto produ-
centa. „Klienci cenią ponadto niespotykaną 
jakość wykonania, która nie ma sobie rów-
nych. Nasze produkty odznaczają się także 
ulepszonymi właściwościami w zakresie 
obsługi i techniki” - Paul Hönen codziennie 
spotyka się z pozytywnymi reakcjami na temat 
„debiutanta” z Belgii.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

Gdy mówimy o Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, pada także często pojęcie 
kraju „nieograniczonych możliwości”. 
A więc obszaru jakby stworzonego dla 
firmy Faymonville, która dla sektora 
transportu ma w zanadrzu nowe i in-
nowacyjne produkty. 

Z HighwayMAX Faymonville oferuje po raz pierwszy pojazd z osiami 
wahliwymi na rynek północnoamerykański
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Brazylijska firma Santin przekonana różnorodnością kombinacji

Zwiększony obszar działalności dzięki CombiMAX

Dynamiczne przedsiębiorstwo z branży 
dźwigów, z główną siedzibą w Sao Paulo 
rozwijało swoją pierwotną działalność rów-
nolegle z przeżywającą boom branżą energii 
wiatrowej. Z pomocą Santin Equipamentos 
zainstalowano w niedawnej przeszłości liczne 
turbiny, łopaty wirników i segmenty wież. 
Niezawodnym partnerem w tym okresie 
koniunktury okazała się firma Faymonville. 

Rozwiązania transportowe dla 
branży wiatrowej

Już kilka lat temu Santin Equipamentos 
zaufało w techniczne know-how belgij-
skiego producenta. Przed rokiem pod Głowę 
Cukru dostarczono za jednym zamachem 24 
postawne naczepy platformowe TeleMAX. 
Do tego dwie specjalne wersje BrazilMAX, 
spełniające specjalne wymogi brazylij-
skich przepisów. Dla naczep posiadających 
maksymalnie sześć osi i osiem zestawów 
kół brazylijski ustawodawca dopuszcza 
bowiem 16 ton maksymalnego nacisku na 

oś. BrazilMAX może zatem przyjąć na siebie 
niecałe 100 ton ładunku.
„Po tych pozytywnych doświadczeniach łatwo 
zrozumieć, że współpraca weszła teraz na 
nowy, bardziej intensywny poziom. Santin 
Equipamentos postawiło sobie teraz za cel 
wejście także w sektor transportu i samo-
dzielną obsługę tego obszaru działalności” 
- tak skrojone do potrzeb klienta rozwiąza-
nie wyjaśnia Paul Hönen, odpowiedzialny za 
sprzedaż na brazylijskim rynku. 

Atut w postaci przedłużanej 
belki

Mówimy tu o zestawie CombiMAX, składają-
cym się z 2-osiowego podwozia, dwóch podwozi 
4-osiowych i jednego podwozia 6-osiowego. 

„Do tego rewolucyjny Add-on-beam: prze-
dłużana belka, zapewniająca pojazdowi 
niespodziewaną elastyczność dzięki adapta-
cyjnemu mechanizmowi teleskopowemu” 
- wyjaśnia szczególne zalety pojazdu Paul 
Hönen. Inaczej niż w przypadku zestawów 
modułowych, elementy CombiMAX stwarzają 
dodatkowe możliwości dla przewozu długich 
ładunków. Dzięki różnym możliwym kombi-
nacjom CombiMAX może w unikalny sposób 
transportować ciężkie lub wielkogabarytowe 
elementy. 
CombiMAX wyznacza standardy. Tej oryginal-
nej koncepcji przypisywana jest także cecha 
opisywana jako „doskonałe możliwości łącze-
nia”. Ponieważ jak wiemy koncepcja otrzymała 
na targach IAA nagrodę „Trailer Innovation 
Award 2015” w kategorii „Concept”. Niedawno 

Krajowe Stowarzyszenie Transportu w 
Wielkiej Brytanii świętowało premierę 
naczepy CombiMAX, jako „Innovation of the 
year”. Było to podwójne, oficjalne potwier-
dzenie, absolutnie pokrywające się z 
dotychczasowymi reakcjami klientów. 
Nie dziwi więc, że dyrektor Fernando Santin 
jest na całej linii przekonany do zalet koncepcji 
CombiMAX. Ponieważ dzięki jej elastyczności i 
funkcjonalności brazylijskie przedsiębiorstwo 
może bez trudu osiągnąć wyznaczone przez 
siebie cele.

CombiMAX i oferowana przez nią elastyczność otwiera przed Santin Equipamentos zupełnie nowe możliwości

Zasada CombiMAX zrobiła furorę w 
branży transportowej. W międzycza-
sie ta unikalna koncepcja przyjęła się 
u wielu klientów. Przed firmą Santin 
Equipamentos z Brazylii otworzyły się w 
ten sposób zupełnie nowe możliwości.

Wszystkie kombinacje combi Max Santin
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Warta miliony współpraca z Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Firma Faymonville na dobre zagościła w Arabii Saudyjskiej
Dzięki intensywnemu, wieloletniemu podtrzymywaniu kontaktów firmie Faymonville udało się znaleźć swoje miejsce w sekto-
rze transportu ciężkiego i specjalnego na Półwyspie Arabskim. Poprzez udział w kilku projektach producentowi z Belgii udało 
się wreszcie wzmocnić swoją pozycję na tutejszym rynku.

Przede wszystkim dzięki zamówieniu, które 
belgijski producent otrzymał od spółki Fahad S. 
Al-Tamimi & Partners Trading Co. z siedzibą w 
Ras Tanura. Pierwsze zamówienie objęło pięć 
jednostek 9-osiowej naczepy niskopodwoziowej 
MultiMAX i 32 modularne zestawy osiowe z seg-
mentu G-SL. 
Zawarcie tej dalekosiężnej transakcji zainicjował 
Juliana Thelen, przedstawiciel handlowy między 
innymi na rynek arabski. Podczas regularnych 
spotkań z Fahad  S.  Al-Tamimi przybliżył on 
saudyjskiemu klientowi z branży dźwigowej tech-
nologiczne i jakościowe zalety naczep z Belgii. 

Zaufanie do marki Faymonville niewątpliwie 
umocniła wizyta klienta w Büllingen, gdzie duże 
wrażenie zrobiły na nim nasze supernowoczesne, 
jedyne w swoim rodzaju zakłady produkcyjne.
„Spółka Fahad S. Al-Tamimi należy do najwięk-
szych firm z branży dźwigowej w Królestwie 
Arabii Saudyjskiej i pracuje przede wszystkim 
na zlecenie wiodących zakładów z branży che-
micznej, metalowej i wydobywczej. Nasze pojazdy 
otwierają niezliczone możliwości dla tutejszych 
wyzwań transportowych” - podkreśla decydu-
jące znaczenie elastyczności produktów Julian 
Thelen.

Szerokie możliwości  
zastosowania

Naczepy niskopodwoziowe MultiMAX są 
uosobieniem uniwersalności. Osadzone na 
19,5-calowych oponach z hydraulicznym 
zawieszeniem powierzchnie ładunkowe pola-
kierowanych na firmowy żółty kolor pojazdów 
można rozsuwać teleskopowo do długości 
25  metrów. Ponadto są one wyposażone w 
rampy, co ułatwia załadunek żurawi mobil-
nych i innych maszyn od tyłu naczepy. Spółka 
Fahad S. Al-Tamimi zamówiła także zestawy 
modułowe G-SL z bogatym wyposażeniem 
dodatkowym, umożliwiającym szeroki zakres 
zastosowania.
Saudyjczycy mają jasne wyobrażenie o sposobie 
wykorzystania nowej floty Faymonville. „Oprócz 
transportu swojego sprzętu na własne budowy 
Fahad S. Al-Tamimi chce także świadczyć usługi 
firmom zewnętrznym” - wyjaśnia zamiary swo-
jego klienta Julian Thelen. Jak widać, branża 
transportowa w Arabii Saudyjskiej ma jeszcze 
duży potencjał rozwoju.

Nieustający boom transportowy

Pięć dostarczonych naczep niskopodwoziowych 
wraz z zestawami modułowymi otwiera niezli-
czone możliwości zastosowania na tutejszym 

rynku. Gwarancją popytu na usługi transpor-
towe również w przyszłości jest rozwijający się 
przemysł i stale dobrze prosperujący sektor 
ropy natowej i gazu na Półwyspie Arabskim, 
nawet pomimo chwilowego załamania cen ropy 
na rynkach światowych.
Biorąc pod uwagę dynamikę lokalnego rynku, 
umowę z Fahad S. Al-Tamimi można z pew-
nością nazwać przełomowym krokiem dla 
Faymonville w tym kraju. Belgijskiemu produ-
centowi udało się uzyskać solidną pozycję na 
Półwyspie Arabskim. 

9-osiowe naczepy niskopodwoziowe MultiMAX dla Fahad S. Al-Tamimi dzięki rampom, systemowi rozsuwu i poszerzania 
łączą pożądaną elastyczność z dużą ładownością.

Zaprojektowane do transportu najcięższych ładun-
ków zestawy modułowe G-SL wyróżniają się wysokim 
momentem zginającym i dużymi maksymalnymi obcią-
żeniami punktowymi

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu



MAX510 wzbogaca ofertę naczep

MAX Trailer prezentuje swoją naczepę niskopodłogową
To jedyna w swoim rodzaju historia sukcesu: od chwili ich wprowadzenia na rynek w 2012 roku, produkty MAX Trailer zdobyły 
sobie stałe miejsce w międzynarodowej branży naczep. Od teraz w ich gamie dostępny jest także pojazd niskopodłogowy. 

Jakość premium w standardzie! Koncepcję 
leżącą u  podstaw produkcji naczep z serii 
MAX można wyrazić krótko i zwięźle. „Chcemy 
dostarczać ustandaryzowane pojazdy z 
prostym wyposażeniem, ale spełniające 
wyłącznie najwyższe wymagania” - wyjaśnia 
Mario Faymonville, odpowiedzialny za markę 
MAX w grupie Faymonville. Jako produkt tej 
grupy, naczepy MAX skutecznie korzystają z 
jej bogatej wiedzy technicznej, doświadcze-
nia i doskonałej infrastruktury produkcyjnej. 

Dodatkowo standaryzacja obowiązująca w 
Faymonville gwarantuje ich wysoką jakość.
   
MAX Trailer powoduje ożywienie 
w branży

Ta nowatorska idea została praktycznie 
wchłonięta przez branżę. „MAX Trailer 
odnotował z czasem dynamiczny wzrost na 
międzynarodowym rynku, co przejawiło się 
w coraz większym popycie na różne modele” 

- opowiada Mario Faymonville. W efekcie tego 
sukcesu producent mógł zaprezentować swój 
najnowszy produkt: naczepę niskopodłogową 
MAX510!
Dla firmy MAX Trailer tego rodzaju pojazd 
to zupełna nowość, jednak jej inżynierowe 
zaprojektowali od razu produkt najwyższej 
klasy, o wyróżniającej tę markę najwyższej 
jakości jeśli chodzi o procesy produkcyjne i 
dobór materiałów. Dzięki tym nadzwyczajnym 
parametrom naczepa niskopodłogowa, wypo-
sażona standardowo w dwie osie, z pewnością 
w dużym stopniu bije na głowę produkty kon-
kurencji. Za kilka miesięcy MAX510 powinna 
być dostępna do konfiguracji także w wersji 
3-osiowej.

Naczepa niskopodłogowa - 
cenny dodatek do oferty

„Ten nowy typ pojazdu w naszej ofercie otwiera 
nowe możliwości dla ponad 30 międzynaro-
dowych partnerów handlowych firmy MAX 
Trailer. Naczepa niskopodłogowa rozszerza i 
wzbogaca istniejącą do tej pory rodzinę pro-
duktów” - stwierdza Mario Faymonville. Tym 
wyraźniej da się zauważyć, że rozwój firmy 
MAX Trailer postępuje konsekwentnie do 
przodu.
W międzyczasie marce udało się zdobyć stałe 
miejsce i solidną pozycję w branży transportu 

ciężkiego i  specjalnego. Prawdziwą perłą 
jest MAX100 - 3-, 4- lub 5-osiowa naczepa 
niskopodłogowa typu semi, dostępna także 
w wersji rozsuwanej lub z rampami. Nadaje 
się ona szczególnie do transportu specjalnego 
ładunków z dziedziny przemysłu, budownic-
twa i robót publicznych. Model MAX200 to 
3-osiowa naczepa platformowa (dostępna 
także w wykonaniu teleskopowym), a MAX300 
jest zaprojektowany jako naczepa z 3 osiami 
centralnymi i rampami. Natomiast MAX400 
jest 4-osiową naczepą balastową, wyspecja-
lizowaną w transporcie elementów i balastów 
dźwigów.
Jak się okazało, popyt na naczepę nisko-
podłogową był duży i firma MAX Trailer jest 
zadowolona, że udało jej się teraz trafić rów-
nież do tego segmentu rynku transportowego. 
Najnowsze doświadczenia i wyniki wykazały, 
że koncepcja trwale przebiła się na rynku, i 
że także z naczepą MAX510 producent trafił 
w ducha czasu.

Z MAX510 MAX Trailer oferuje teraz także produkt w segmencie pojazdów niskopodłogowych, 
który również ucieleśnia motto marki: Jakość premium w standardzie!
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Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu
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Zmodyfikowana seria naczep TimberMAX

Odświeżyliśmy gamę naszych uznanych produktów
Z uwagi na swoje położenie w mocno za-
lesionym regionie, firma Faymonville od 
dawna poświęca wiele uwagi transpor-
towi surowca drzewnego między lasem 
a zakładami jego obróbki. Sprzętem 
idealnie nadającym się do przewozów 
tak specyficznego ładunku, jest naczepa 
TimberMAX, której cała konstrukcja zo-
stała niedawno poddana modernizacji.

Naczepa Faymonville TimberMAX została 
zaprojektowana do transportu okrąglaków lub 
tarcicy. W zalesionych obszarach drewno jest 
często ważnym elementem lokalnej gospodarki 
i właśnie tam sięga się po specjalne pojazdy 
do przewozów. Wprawdzie produkcja drewna 
jest obecnie uznawana za jedną z drobniej-
szych gałęzi przemysłu, ale w wielu krajach i 
regionach nadal jeszcze jest ona siłą napędową 
gospodarki. A naczepa TimberMAX oferuje 
odpowiednie rozwiązanie dla różnych wyzwań 
transportowych tego surowca.

Cztery produkty podstawowe

„Ta już od dawna obecna na rynku naczepa 
została dokładnie sprawdzona i dostosowana 
do nowych standardów i wymogów. Po tym 
procesie rozwoju seria produktów TimberMAX 
będzie obejmować odtąd cztery produkty 
podstawowe” - tak wprowadzenie różnych 
innowacji podsumował Mario Balter, dyrektor 

sprzedaży pojazdów dla przemysłu drzewnego.
Od teraz tradycyjnym wariantem pojazdu 
TimberMAX będzie 2-osiowa naczepa, która 
oprócz krótkiego drewna (od 3 do 5 stosów o 
długości 2-6 metrów) może przewozić także 
dłużyce o długości nawet do 21  metrów. 
Zarazem dostępna też będzie lekka wersja 
tego seryjnego typu, z wyraźnie zoptymalizo-
waną masą. Także ten wariant może przewozić 
zarówno krótsze kawałki drewna jak i dłu-
życe, jednak przy maksymalnej długości do 
16 metrów. W stanie zsuniętym kompaktowa 
naczepa TimberMAX okazuje się także bardzo 
zwrotna i świetnie spisuje się w terenie.

Różne warianty dla wszelkich 
potrzeb

Impulsem dla dokonanej modernizacji produktu 
był także wysoki popyt panujący obecnie na rynku 
francuskim. Idealne dla tamtejszych warunków 
eksploatacji są obydwie 3-osiowe wersje naczep 
TimberMAX: z osią z układem kierowania kół 
tylnych lub z osią o hydraulicznie wymuszonym 
skręcie, w opcji z dźwigiem lub bez. Naczepy 
posadowione są na trzech osiach, ponieważ 
dopuszczalna ładowność we Francji wynosi 
56 ton. Ale wersje 3-osiowe spotykają się z dużym 
zainteresowaniem także i w innych krajach.

W zalesionych regionach naczepy do przewozu drewna 
marki Faymonville to częsty widok. 

W zależności od potrzeb, seria TimberMAX oferuje optymalne rozwiązania dla przewozu krótkiego drewna i dłużyc. 

„Dzięki nowo opracowanym, różnorodnym 
wariantom naczep liczymy na zwiększenie 
naszego udziału w międzynarodowym rynku. 
Drewno jest surowcem eksportowanym do 
wielu krajów, a oferowane przez nas pojazdy 
niezawodnie pomogą w jego przewozie” - 
podsumowuje otwierające się przez firmą 
Faymonville możliwości Mario Baltera.
Wszystko to sprawia, że Faymonville i jej pro-
dukt TimberMAX zajmują bardzo dobrą pozycję, 
pozwalającą na oferowanie przemysłowi 
drzewnemu pionierskich rozwiązań transpor-
towych także w przyszłości.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu



Wystawiona bogata gama naszych produktów na 
stoisku Faymonville nie miała sobie równych i ofero-
wała odpowiednie rozwiązania dla każdego zadania 
transportowego.
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EVENT TO THE MAX

Impreza w Paryżu zamieniła się w prawdziwe targi handlowe

Doskonały tydzień Faymonville na targach INTERMAT

Odwiedzający byli pod wrażeniem zarówno 
wystawionej bogatej gamy naszych pro-
duktów, jak i niesamowitych nowinek 
technicznych. Grupie Faymonville udało się 
jako jedynemu producentowi zaprezentować 
tak bogatą i dobrze dopasowaną ofertę.
„Oddźwięk był doskonały, a rezultat w formie 
faktycznie złożonych zamówień – imponu-
jący” – całkowicie pozytywnie podsumowuje 
imprezę dyrektor ds. sprzedaży, Arnold 
Luxen. Nic w tym dziwnego - na targach 
udało się zawrzeć umowy o siedmiocyfro-
wej wartości. Impreza INTERMAT stała się 
dla Faymonville prawdziwymi targami han-
dlowymi, co ponownie odzwierciedla silną 
pozycję konkurencyjną firmy.

Lider rynku ponownie ustawił 
poprzeczkę

Firma Faymonville zajmuje we Francji pozy-
cję lidera rynku. Jej motto „Trailers to the 
MAX” jest powszechnie znane i rozpozna-
wane, co zresztą potwierdziło się na targach 

INTERMAT. Zainteresowani dosłownie usta-
wiali się w kolejce, aby w  zapewniającym 
odpowiednią oprawę mobilnym Show-Truck’u 
odbyć fachowe rozmowy na temat różnych 
produktów.
W Paryżu wszyscy zwrócili też uwagę na 
nagrodzoną koncepcję CombiMAX. Najwięcej 
zaciekawienia wzbudziła kombinacja 3+7, 
która najlepiej udowodniła imponującą ela-
styczność i funkcjonalność naczep tego typu. 
Zgodnie z myślą przewodnią linii CombiMAX: 
„Zdefiniuj swoje zadanie transportowe – skon-
figuruj swój wariant pojazdu!”

Światowa premiera 
teleskopowej naczepy PrefaMAX

„Jako jedyni w branży możemy się nawet 
pochwalić światową premierą. Na naszym 
stoisku znalazła się naczepa PrefaMAX do 
transportu prefabrykatów betonowych, w 
wersji teleskopowej. Absolutna nowość na 
świecie i prawdziwa nowinka techniczna!” 
- opowiada z dumą Arnold Luxen o tej impo-
nująco zmodyfikowanej wersji.
Nowa naczepa zupełnie słusznie zadziwiła 
także niejednego eksperta z branży, ponieważ 

jej przedłużana o 4000  mm powierzchnia 
ładunkowa (łącznie do długości 13 500 mm) 
pomoże rozwiązać nawet najtrudniejsze 
wyzwania transportowe.
Wielu odwiedzających pytało także o ela-
styczną naczepę niskopodwoziową MultiMAX, 
która jest prawdziwą „supermaszyną” do 
zastosowania na budowach i w terenie! 
Najbardziej atrakcyjnym elementem okazał 
się być hydrauliczny system poszerzania 
powierzchni ładunkowej, którego zalety widać 
jak na dłoni: maksymalny stopień bezpieczeń-
stwa, łatwa obsługa, najwyższy komfort i 
wyraźna oszczędność czasu podczas zała-
dunku i rozładunku.
Targi INTERMAT udowodniły to jeszcze 
wyraźniej: jeśli chodzi o nowe standardy 
technologiczne i dopasowane rozwiąza-
nia transportowe, każda droga prowadzi do 
Faymonville.

Tegoroczna impreza INTERMAT w Paryżu była dla Faymonville prawdziwymi targami handlowymi.

Międzynarodowe targi branżo-
we INTERMAT w Paryżu były dla 
Faymonville absolutnym hitem roku. 
Nasze imponujące i niezwykle atrak-
cyjne stoisko odwiedziła niezliczona 
liczba gości z całego świata.
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TeleMAX. W razie potrzeby może też zapew-
nić, aby w pojazdach tego typu były zachowane 
obowiązujące w Finlandii rozstawy osi: 
1360 mm, 1510 mm lub 1810 mm.
To również dzięki jego staraniom Faymonville 
udało się z biegiem lat ugruntować swoją 
pozycję jako numeru jeden w Finlandii w 
dziedzinie naczep dla transportu ciężkiego i 
specjalnego. Stale pielęgnowane są przy tym 
dobre relacje z klientami. Pekka Roponen 
wspólnie z ojcem Reijo wezmą udział w wysta-
wie Powertruck-Show w mieście Härmä (w 
dniach 07.-08.08.2015), prezentując na niej 
zestaw CombiMAX. Faymonville będzie także 
w przyszłości wypełniać codzienny dzień 
pracy Pekka Roponena.

NETWORK TO THE MAX

Od ponad 20 lat razem

W firmie Roponen pojazdy Faymonville to codzienność
Finlandia jest znana z niepowtarzalnych krajobrazów i mieszkańców o spokojnej naturze. Roztropność to cecha także Pekki 
Roponena, którego rodzinna firma od ponad dwóch dziesięcioleci sprzedaje naczepy Faymonville w kraju tysiąca jezior.

Prowadzący jednoosobowe przedsiębiorstwo 
Pekka Roponen obsługuje wszystkie działy 
swojej firmy, której siedziba mieści się w 
położonym we wschodniej części Finlandii 
Kuopio. Mieszczące się w samochodzie biuro 
Roponena prowadzi skup i sprzedaż nowych i 
używanych ciągników siodłowych oraz naczep 
i należy w tej branży do uznanych handlarzy 

w kraju. Roponen jest przy tym oficjalnym 
dealerem produktów firmy Faymonville i  
MAX Trailer, co stanowi zresztą główny 
trzon jego działalności. Pierwsze kontakty 
z Alainem Faymonvillem nawiązał już jego 
ojciec, Reijo Roponen. Rozpoczęta w 1995 roku 
współpraca trwa nadal – teraz pod kierownic-
twem syna, Pekka.

Zawsze po myśli klienta

Szef firmy jest rozchwytywany przez swoich 
klientów, bo w swojej pracy wykracza często 
poza ramy zwykłego serwisu. „Roponen jest 
bardzo szanowany wśród fińskich klientów z 
branży transportowej, ponieważ dobrze wsłu-
chuje się w potrzeby klienta i potrafi znaleźć 
odpowiednie rozwiązanie na każdą potrzebę” 
- tak swojego dystrybutora z dalekiej pół-
nocy ocenia Manuela Rauw, odpowiedzialna 
za kontakty z dealerami. W razie potrzeby 
Pekka Roponen stara się zawsze zapewnić 
szybką pomoc. Położony obok siedziby jego 
firmy warsztat służy często jako ratunek w 
sytuacji awaryjnej, gdy konieczna jest pilna 
konserwacja lub naprawa.

Lider rynku dzięki znajomości 
produktów

Roponen naprawdę bardzo dobrze zna ofertę 
produktów Faymonville i MAX Trailer. Ta 
fachowa wiedza otworzyła przed nim wiele 
możliwości. Klienci z branży transportowej 
czują się dobrze obsłużeni i zrozumiani; 
wysoko sobie też cenią jego doradztwo. 
Pekka wprowadził na fińskie drogi wiele 
naczep niskopodwoziowych z serii MultiMAX, 
MegaMAX a także naczep platformowych 

Historia rodzinna: stosunki handlowe między  
Roponenem i Faymonville zbudował ojciec Reijo,  
a teraz pałeczkę przejął jego syn Pekka.

Dzięki wytężonym staraniom Pekka Roponen potrafił zbudować ścisłe relacje z klientami i zadbać o ich lojalność.
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NETWORK TO THE MAX

Współpraca z producentem dźwigów na rynek francuskiRozszerzenie sieć 

Palfinger z dostawcy stał się 
partnerem

Nowy handlowiec
w Scandinavia

Firma Faymonville podjęła decyzję o współ-
pracy z firmą Palfinger, która jest działającym 
na całym świecie producentem dźwigów, i jej 
importerem na Francję (Palfinger France). Od 
teraz Palfinger poszerzy swoją działalność o 
serwis i sprzedaż przeznaczonych do trans-
portu drewna pojazdów firmy Faymonville. 
Belgijski producent oferuje doskonałe roz-
wiązania transportowe do przewozu krótkiego 
drewna i dłużyc, a na nadwoziach swoich 
pojazdów montuje dźwigi marki Epsilon, która 
od ponad 25 lat należy do firmy Palfinger.
Mario Balter, dyrektor sprzedaży pojazdów 
dla przemysłu drzewnego w Faymonville, 
wyjaśnia powody współpracy: „Decydując 
się w 2010  roku na dźwigi marki Epsilon, 
firma Faymonville wybrała solidny produkt o 
niezbędnej jakości i elastyczności. Palfinger 
France będzie oferować pełne wyposażenie 
na potrzeby branży drzewnej - od dźwigów 
po kompletne naczepy do przewozu drewna, 
czyli wszystko to, czym się możemy pochwalić 
w naszej rodzinie produktów Faymonville.” 
Dzięki nawiązanej współpracy i zgromadzo-
nym do tej pory doświadczeniom będziemy w 

Silna obecność na rynkach lokalnych jest 
ważnym elementem polityki sprzedaży firmy 
Faymonville. Potencjalny dealer musi się przy 
tym stosować do tych samych standardów, któ-
rymi kieruje się producent, takich jak: jakość, 
elastyczność i serwis. Jeśli warunek ten zosta-
nie spełniony i istnieje wspólna podstawa do 
działalności, można rozpatrzyć możliwości 
współpracy.

stanie idealnie odpowiedzieć na rosnący popyt 
na naczepy do przewozu krótkiego drewna i 
dłużyc we Francji.

W Szwecji, Norwegii i na Łotwie udało się ostat-
nio w ten sposób włączyć do istniejącej sieci 
dealerskiej kolejnych kompetentnych partne-
rów. Wyróżnia ich to, że każdy z nich posiada w 
swojej ofercie także naczepy marki MAX Trailer, 
dostarczane przez spółkę z Grupy Faymonville.
Special Trailers i Sverige AB zgłosiły swoje zain-
teresowanie współpracą poprzez formularz 
kontaktowy, dostępny na stronie internetowej 
Faymonville. Bracia Markus i Mikael Carlson 
zbudowali w położonej we wschodniej Szwecji 
miejscowości Kungsängen dynamiczną firmę, 
która wyznacza nowe trendy w krajowej branży 
przewozów specjalnych – i to z produktami 
Faymonville na czele. 
Trailerpartner AS z Norwegii i Faymonville już 
wcześniej utrzymywały ze sobą wieloletnie 
relacje handlowe, a teraz wierny klient został 
dystrybutorem, który chce podążać z nami 
wspólną drogą. Okazuje się bowiem, że przez 
lata współpracy udało się nam zbudować pełną 
zaufania podstawę do stworzenia partnerstwa.
Natomiast na Łotwie odpowiedzialność za dys-
trybucję produktów Faymonville na krajowym 
rynku transportu ciężkiego i specjalnego prze-
jęła firma Baltic Trade ID.

Przemysł drzewny i jego szczególne wyzwania w zakresie transportu są jednym z tra-
dycyjnych obszarów działalności firmy Faymonville, która pozyskała właśnie silnego 
partnera i jednocześnie dystrybutora dla tej branży na rynku francuskim.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją wiodącą pozycję na rynku Europy Północnej, 
firma Faymonville w ostatnich miesiącach przyjęła do swojego grona trzech nowych 
partnerów handlowych.

W naczepach Faymonville do przewozu krótkiego 
drewna i dłużyc od kilku lat stosowane są dźwigi marki 
Epsilon.

Manuela Rauw (na zdjęciu z przedstawicielami firm 
Special Trailers i Sverige AB) jest osobą do kontaktu dla 
partnerów sprzedażowych Faymonville. 
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NEWS TO THE MAX

Colin Lawson Transport Ltd. pozostaje lojalnym 
partnerem Faymonville

Emerson przekonała się do wysokiej jakości produktów

Zindywidualizowane rozwiązania 
dla przemysłu naftowego

W drodze na Wembley

Kilka lat temu firma z siedzibą w Aberdeen 
nawiązała pierwsze kontakty z brytyjskim 
partnerem Faymonville, firmą Traffco Limited. 
Szkocki przewoźnik już wcześniej korzystał 
z używanych naczep marki Faymonville a w 
roku 2013 zdecydował się na zakup pierw-
szych nowych, czteroosiowych naczep 
niskopodłogowych MegaMAX.
Właściciel Colin Lawson wyjaśnia: „Od wielu 
lat mamy w swojej ofercie klasyczne ciągniki 
i ciągniki do przewozu ciężkich ładunków. 
Jednak dostrzegliśmy możliwość dalszego 
rozwoju naszej działalności w dziedzinie 
transportu ciężkiego. Dlatego chcieliśmy 
nawiązać współpracę z  producentem, dla 
którego tak samo jak dla nas najważniejsza 
byłaby jakość produktów usług. I udało nam 
się odnaleźć to dążenie zarówno w Traffco, jak 
i w Faymonville. Obie firmy dokładają wszel-
kich starań, a Traffco może się pochwalić 
naprawdę doskonałą znajomością produktu.”
Sześcioosiowe naczepy znajdują zastosowa-
nie głównie w przemyśle naftowym, który w 
północnowschodniej Szkocji ma szczegól-
nie duże znaczenie. Naczepy nie posiadają 

Emerson Crane Hire jest jednym z liderów na 
rynku wynajmu dźwigów w Wielkiej Brytanii. 
W ciągu ostatnich 20 lat firma brała udział w 
realizacji wielu prestiżowych projektów, takich 
jak Millennium Dome i nowy stadion Wembley. 
Paul Clancy z Emerson Cranes opowiada historię 
floty firmowej: „W przeszłości dysponowaliśmy 
głównie naczepami platformowymi, używanymi 
w szczególności do przewozu elementów bala-
stowych do dźwigów. Nasze pierwsze naczepy 
Faymonville nabyliśmy w roku 2003 i w ciągu tych 
wszystkich lat nie mieliśmy z nimi nigdy żadnych 
problemów”.
 
Nowe naczepy i dalsze zamówienia

Brytyjski dystrybutor firmy Faymonville, Traffco 
Limited, utrzymuje z Emersonem stałe kontakty. 
Dla Emerson Crane Hire zakup sześcioosiowej 
naczepy niskopodłogowej semi od Faymonville 
był właściwym wyborem - jak zawsze w przy-
padku tej marki; zwłaszcza biorąc pod uwagę 
jakość jej procesu produkcji i  kompleksowe 
usługi serwisowe w Wielkiej Brytanii (od naszego 
partnera serwisowego, Rydam Universal Ltd.).
Dzięki strategii handlowej, polegającej na 

ramp najazdowych, ale zostały wyposażone 
w system podwójnego rozsuwu, dzięki czemu 
mogą przewozić ładunki o długości nawet do 
35 m!
Mike Dougan, dyrektor Traffco Limited, z 
dumą opowiada o transakcji: „Sukces odczu-
wam wówczas, gdy klient wraca do Traffco, 
aby zamówić kolejną naczepę. To pokazuje, 
że jako przedsiębiorstwo wykonaliśmy dobrą 
robotę, i że oferujemy doskonały produkt! To 
jest dla nas miarą sukcesu: firma, która kupiła 
jedną naczepę i potem do nas wraca.”

dostępności pojazdów „w magazynie”, firma 
Traffco mogła też natychmiast dostarczyć 
Emerson Cranes czteroosiową rozsuwaną 
naczepę niskopodłogową. W ten sposób spraw-
nie zrealizowano drugie zamówienie od wiodącej 
wypożyczalni dźwigów. Mimo wyposażenia w osie 
kierowane na zasadzie tarcia, naczepą można 
doskonale manewrować nawet po zatłoczonych 
ulicach Londynu.
Zadowolona firma Emerson Cranes zamówiła 
następnie w  Faymonville kolejne konwencjo-
nalne sześcioosiowe naczepy platformowe z 
serii CargoMAX do przewozu balastów do dźwi-
gów. W ten sposób udało się jeszcze bardziej 
zintensyfikować i rozszerzyć ścisłe stosunki 
handlowe między Emerson Crane Hire, a belgij-
skim producentem.

Szkockie przedsiębiorstwo z branży transportu ciężkiego – Colin Lawson Transport 
Ltd., zakupiła niedawno dwie sześcioosiowe naczepy niskopodłogowe MultiMAX semi 
z podwójnym rozsuwem. Jest to cenny dodatek do jej floty.

Wiodąca firma z branży wynajmu dźwi-
gów – Emerson Crane Hire z Dagenham 
(w Anglii), powiększyła niedawno swoją 
specjalistyczną ciężką flotę o dwie ni-
skopodłogowe naczepy MultiMAX firmy 
Faymonville.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu



Ed
ito

r :
 A

la
in

 F
ay

m
on

vi
lle

 S
ch

w
ar

ze
nb

ac
h 

12
 - 

B-
47

60
 B

ÜL
LI

N
GE

N
 •

 M
M

M
 B

us
si

ne
s 

M
ed

ia
 &

 C
o 

00
32

 (0
) 4

 3
87

 8
7 

87
 - 

e-
m

ai
l :

 in
fo

@
m

m
m

.b
e

NEWS TO THE MAX

Dzięki licznym inwestycjom w zakresie infrastruktury i przemy-
słu liczba przewozów specjalistycznych w Izraelu w ostatnich 
latach znacząco wzrosła. Do wiodących ekspertów w tej branży 
zalicza się firma Hatnua – Emek-Hefer. Jej kompetentnym part-
nerem jest firma Faymonville, która od trzech lat zaopatruje 
izraelskiego przewoźnika w swoje wysokiej jakości produkty. 
Ponadto niezawodnym wsparciem służy zawsze Avi Kosto, 
działający w charakterze oficjalnego przedstawiciela handlo-
wego Faymonville na lokalny rynek. W ramach działalności 
prowadzonej przez Hatnua - Emek-Hefer Ltd. na izraelskich 
drogach można każdego dnia spotkać cztery 4-osiowe naczepy 
platformowe TeleMAX z potrójnym rozsuwem i trzy naczepy 
niskopodwoziowe MultiMAX semi. Te specjalne naczepy poma-
gają w optymalny sposób przewieźć na miejsce przeznaczenia 
długie belki betonowe, ciężkie maszyny budowlane i ładunki 
wielkogabarytowe. 

Firma STL Speziallogistik i jej skośne 
naczepy

Wzrost w 
izraelskiej branży 
transportu 
ciężkiego

Ulica Nusterweg stała się aleją 
Faymonville

Dysponująca nowoczesną flotą pojazdów połączonych z hydrau-
licznymi naczepami o skośnej konstrukcji ramy firma STL 
Speziallogistik jest zaliczana do ekspertów w zakresie trans-
portu wielkogabarytowych ładunków przemysłowych na rynku 
europejskim. Firma z heskiego miasta Haiger zaopatruje się 
w takie pojazdy specjalne między innymi w Faymonville. Park 
naczep o skośnej konstrukcji ramy wzbogacił się niedawno o 
fabrycznie nową naczepę platformową TeleMAX. Tym samym w 
ciągu jednego roku STL Speziallogistik odebrała od belgijskiego 
producenta łącznie pięć nowych naczep. Pojazdy te umożli-
wiają bezpieczny przewóz ram stalowych, dennic kotłów czy 
też części maszyn. Możliwy jest przy tym także załadunek 
poziomy. Przejście do pozycji do jazdy odbywa się hydraulicznie, 
co pozwala na uzyskanie maksymalnej wysokości ładunkowej 
przy równoczesnym zachowaniu mniejszej szerokości.

Główne siedziby dwóch liderów w branży wynajmu, firm 
Collé Rental & Sales i Boels Rental, mieszczą się w holen-
derskim mieście Sittard. Ich zakłady usytuowane przy ulicy 
Nusterweg niemal ze sobą sąsiadują. Firma Collé specjalizuje 
się w wynajmie, sprzedaży i serwisowaniu maszyn dla sektora 
budowlanego, przemysłu, robót ziemnych i sprzątania. Z kolei 
Boels Rental jest jednym z najbardziej renomowanych przed-
siębiorstw w branży wynajmu maszyn, narzędzi i jednostek oraz 
sprzętu cateringowego i wyposażenia do organizacji imprez w 

Europie. Obydwie firmy używają do transportu ich ładunków 
3-osiowych naczep niskopodłogowych Faymonville. Do firmy 
Collé dostarczono niedawno aż dziesięć naczep MultiMAX, pod-
czas gdy Boels rozszerzył swoją flotę o dwie dodatkowe naczepy 
tego typu. Szczególnym elementem wyposażenia tych produk-
tów jest hydraulicznie podnoszony pomost, który umożliwia 
optymalny załadunek sprzęgu gęsia szyja pomostami roboczymi 
lub maszynami do robót ziemnych.


