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Opvallen in een wereld in kentering

Wie het we-
re l d g e b e u re n 
van de voorbije 
maanden over-
loopt, heeft alle 
reden om zich 
ongemakkelijk 
te voelen. Het 
aantal conflic-
ten in de wereld 

is opnieuw gestegen; Oekraïne lijkt op 
weg naar een burgeroorlog; in Syrië 
blijven de gevechten maar duren; er zijn  
de geweldplegingen van ‘Islamiti-
sche Staat’ en de terreurdreiging in  
Europa; en de jarenlange conflicten in het  
Nabije-Oosten en in Centraal-Afrika blij-
ven maar voortwoeden. Het grote aantal 
politieke en religieuze brandhaarden is 
zorgwekkend.  

Al die geschillen wijzen op een wereld 
in kentering. Niemand kan voorspellen 
hoe ver die kentering zich zal doorzet-
ten. Men moet de ontwikkelingen in 
het oog houden en zich daarop voorbe-
reiden. Want het lijdt geen twijfel dat 
de veranderingen in de verschillende  
delen van de wereld ook een invloed op 
de economische situatie hebben. Het 
‘Global Village’ drukt zijn stempel op 
ons tijdperk. Wat duizenden kilometers 
ver gebeurt, heeft effect op wat wij doen. 

Talrijke afzetmarkten hebben door de 
onlusten met grote problemen te kam-
pen. Dat is de realiteit en daar mogen 
we onze ogen niet voor sluiten. We vol-
gen met aandacht de ontwikkelingen, 
terwijl we de weg die we ingeslagen 
hebben met grote bedachtzaamheid 
voortzetten. De investeringen in de pro-
ductievestigingen in Goleniow (Polen) 
en Lentzweiler (Luxemburg) konden 
zoals gepland uitgevoerd worden. Met 
trots hebben we op de IAA de ‘Trailer 
Innovation Award 2015’ in de categorie  
‘Concept’ – voor onze CombiMAX – in 
ontvangst genomen. Dat beschouwen 
we als een positief signaal en een krach-
tig statement voor de toekomst.

In een wereld in kentering willen we 
opvallen door de kwaliteit van onze pro-
ducten en door onze deskundigheid in 
ontwerp en productie. We  vertrouwen 
op onze eigen kracht en houden daar-
bij tegelijk de situatie in het oog. Samen 
met u, onze gewaardeerde klanten, wil-
len we de volgende uitdagingen aangaan 
en overwinnen. 

Alain Faymonville
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De algemene feedback op dit innovatieve prin-
cipe is alleen maar als lovend te omschrijven.  
De reacties waren unaniem – “revolutionair”, 
“baanbrekend” – om er maar enkele te cite-
ren. Op de internationale vakbeurs IAA kreeg de 
CombiMAX bovendien de begeerde ‘Trailer Inno-
vation Award 2015’ in de categorie ‘Concept’. 
Ook de feedback van de klanten is erg be-
moedigend. “De gesprekken hebben duide-
lijk gemaakt dat we de vinger aan de pols 
van de hedendaagse ontwikkelingen ge-
houden hebben. Met de CombiMAX zijn we 
de juiste weg ingeslagen. Transportonder-
nemers hebben dat in hun discussies met  

ons meermaals bevestigd”, vertelt Alain  
Faymonville. 

Een tot in de perfectie verbeterd 
modulair en flexibel voertuig

Tijdens de IAA werden al meerdere overeen-
komsten afgesloten. Bovendien werd ook een 
groot aantal projecten besproken waarin de 
CombiMAX een rol kan spelen. “Veel bezoe-
kers kwamen expliciet voor de CombiMAX 
naar onze stand”, zegt bedrijfsleider Alain 
Faymonville, die talloze gesprekken met klan-
ten uit alle hoeken van de wereld gevoerd 

PRODUCT TO THE MAX

De CombiMAX brengt de transportwereld in beweging 
 ‘Trailer Innovation Award 2015’: extra waardering

heeft. “Daardoor kregen we ook veel en di-
recte feedback van de gebruikers. Dat zijn 
uitstekende uitgangspunten voor de verdere 
ontwikkeling van de CombiMAX, die zoals we 
weten een immens grote voertuigfamilie ver-
tegenwoordigt.” Verhelderende en leerrijke 
feedback kwam er ook van de verschillende 
testvoertuigen die bij een aantal uitgekozen 
referentieklanten in gebruik zijn. 
Op basis van al die ervaringen en inzichten 
dient de CombiMAX zich als een ideaal con-
cept aan dat met open armen door de sector 
ontvangen wordt. De onbeperkte combinatie-
mogelijkheden – volgens het principe ‘confi-
gure to order’ – van de gestandaardiseerde 
onderdelen betekenen een mijlpaal waarbij 
het modulaire en flexibele karakter van het 
voertuig tot in de perfectie verbeterd werd. De 
individueel bruikbare bouwmodules maken 
transportoplossingen op maat mogelijk. “Om-

schrijf je transportopdracht en configureer je 
voertuigoplossing!” zo vat Alain Faymonville 
het basisidee samen. 
De beslissingsvrijheid door het grenzeloze 
aanbod, de efficiënte gebruiksvriendelijk-
heid en de technische voordelen hebben van 
de CombiMAX in geen tijd de ‘shooting star’ 
van de branche gemaakt. Eén enkele zwa-
nenhals voor alle mogelijke stuursystemen 
(One-Neck-Technology) en de unieke teles-
copische middenbalk (Add-on-beam) zorgen 
voor flexibiliteit. Dankzij de snelkoppeling met 
haakadapter kunnen het chassis en de diepla-
der nu in geen tijd verbonden of losgekoppeld 
worden. Doordat het eenvoudig is om met een 
bout-en-laskoppeling het aantal aslijnen te 
verminderen of uit te breiden kan men effi-
ciënt werken. 
Innovatie op het hoogste niveau die ook offi-
cieel door de officiële patentendienst erkend 
en beschermd wordt. Faymonville voert met 
de CombiMAX een nieuwe norm in en de 
enthousiaste respons van de klanten is een 
aansporing om ook in de toekomst baanbre-
kend werk op het vlak van de zware en speci-
ale transporten te verrichten. 

Hier vindt u een 
video over dit 
product.

Sinds Faymonville zijn concept voor een nieuwe dieplader, de CombiMAX, voorstel-
de, heeft het bedrijf boeiende maanden achter de rug. In april presenteerde het 
bedrijf dat indrukwekkende nieuwe voertuig aan de klanten en het grote publiek. 
Op de IAA in Hannover beleefde het voertuig zijn beurspremière.

De CombiMAX ontlokte een indrukwekkende weerklank  
in de transportsector. De eerste voertuigcombinaties worden dan 

ook al tegen het einde van dit jaar geleverd.
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Lichtgewicht constructie en maximaal laadvermogen 

De nieuwe generatie van de PrefaMAX

„De belangrijkste verbeteringen zijn de  
chassisstructuur en de ophanging van de  
assen te vinden”, aldus productmanager  
Albert Balke over de vernieuwing. “We kun-
nen nu met recht en reden beweren dat een 
nieuwe generatie voertuigen van de band ge-
lopen is.” Deze nieuwe binnenlader voor pre-
fabelementen in beton voldoet aan een heel 
belangrijke vereiste - hij is de lichtste in zijn 
categorie!
De standaard gemetalliseerde PrefaMAX 
oplegger met drie assen overtuigt door een 
nog lager leeggewicht dan zijn voorganger. 
De doorlopende langsligger met verbeterd 
spanningsverloop, de stabiele ophanging van 
de assen en het robuuste, gelaste lagerhuis 
getuigen van de hoogwaardige productiepro-
cessen. Bovendien wordt bij de constructie 
uitsluitend beroep gedaan op Europese kwa-
liteitsonderdelen. 
Dat is ook een gevolg van het feit dat de pro-
ductie en ontwikkeling van de PrefaMAX voor 
100% intern bij Faymonville geconcentreerd 

zijn. “Daardoor is het mogelijk om alle onder-
delen en processen aan strenge kwaliteitstes-
ten te onderwerpen.” Voor Albert Balke geldt 
ook bij de nieuwe PrefaMAX-generatie het de-
vies: geen risico!

TÜV-certificaat garandeert  
bedrijfszekerheid 
  
Het voertuig overtuigt daarnaast ook door  
talrijke standaard ingebouwde extra’s (on-
der andere 9 + 3 paar sjorringen) en zinvolle  
opties. Doordachte en op de gebruiker geori-
enteerde functies stonden bij de ontwikkeling 

vooraan, zodat de bestuurder zowel op het 
bouwterrein als op het bedrijfsterrein snel en 
eenvoudig zijn werk tot in de kleinste details 
kan uitvoeren. 
Ook wanneer er maar weinig ruimte beschik-
baar is, kan de oplegger toch nog snel gela-
den en gelost worden, meer bepaald dankzij 
de optionele achterdeur die omhoog gezet kan 
worden. De oplegger is in zijn geheel eenvou-
dig te bedienen wat ervoor zorgt dat hij sterk 
bij de praktijk aansluit. Hetzelfde geldt voor 
de ingebouwde RSS (roll stability support) die 
ook in moeilijke omstandigheden voor rijsta-
biliteit zorgt.

Bovendien staat de PrefaMAX binnenlader 
garant voor een uitzonderlijk hoge bedrijfs-
zekerheid. Als eerste constructeur kreeg 
Faymonville van TÜV Rheinland de officiële 
certificering (volgens richtlijn VDI2700) voor 
het volledige laadvermogen van 30 ton. Elk 
van de drie verankeringselementen voor de 
lading kan dus zonder bijkomende beveiliging 
(spanriemen of kettingen) 10 ton volledig ver-
ankeren. “Geen enkele concurrent kan zulke 
prestaties voorleggen,” stelt productmanager 
Balke niet zonder enige trots vast. 
De familie van de PrefaMAX wordt meteen in 
meerdere categorieën ingedeeld, die elk spe-
cifiek op verschillende behoeften afgestemd 
zijn. Naast de standaardversie zijn er nog 
de ‘Light’, de ‘Light 10300’ met een langere 
schachtversie en diverse nationale varianten 
met speciale wielafstanden (voor Zweden en 
Noorwegen). Nieuw in het programma zijn de 
‘City’, een bijzonder korte uitvoering, en de 
uitschuifbare PrefaMAX, een uitvoering waar 
talrijke klanten met spanning naar uitkeken.

Met de PrefaMAX zet Faymonville bij het transport van betonnen prefabelementen ongeziene maatstaven.  
Lichter, steviger, compacter en met een groter laadvermogen – en dat altijd volgens het devies: geen risico! 

Faymonville heeft altijd al de naam 
gehad een systeemleverancier met 
een volledig aanbod te zijn voor de 
sector van prefabelementen in beton. 
Onlangs werd de volledige product-
groep van het opleggertype PrefaMAX 
grondig onder handen genomen en 
tot in de kleinste details verbeterd. 

Hier vindt u een 
video over dit 
product.
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Standaardiseren om meer en beter te automatiseren

Draaistellen met pendelassen in serie
In het kader van de consequente invoering van het ‘configure to order’-principe versterkt Faymonville voor specifieke, nieuwe 
productconcepten het constructiesysteem op basis van een modulaire platformstructuur en combineerbare, gestandaardi-
seerde bouwelementen.

“Een efficiënte automatisering van het pro-
ductieproces is enkel mogelijk dankzij een 
modulair assemblageproces met gestandaar-
diseerde interfaces en een maximaal gebru-
ik van uitwisselbare onderdelen”, verdui-

delijkt Guy Fickers, technisch directeur bij  
Faymonville, het onderliggende basisconcept.
Deze filosofie wordt nu ook op naadloze 
wijze toegepast bij de fabricage van pen-
delas-draaistellen. Hierbij werd het con- 

structieproces van dit type draaistellen eerst 
geanalyseerd aan de hand van de ‘Finite Ele-
ment Methode’ FEM en geoptimaliseerd op 
fabricage- en onderhoudstechnisch vlak. 
Deze optimalisatie van het productieproces 
resulteerde in een zogenaamde ‘fabriek in de 
fabriek’ waar pendelas-draaistellen vrijwel 
aan de lopende band gelast, bewerkt, gespo-
ten en geassembleerd worden.
De verschillende stappen in het fabricagepro-
ces zijn hierbij optimaal op elkaar afgestemd. 
Van het lassen met 7- of 9-assige lasrobots, 
tot frezen op de modernste bewerkingscentra 
en de uiteindelijke assemblage op een spe-
ciaal ontworpen semiautomatische monta-
gecarrousel.

Hoge kwaliteit en perfecte 
traceerbaarheid
 
“De voordelen voor de klant van een in hoge 
mate geautomatiseerd productieproces zijn 
overduidelijk”, aldus Guy Fickers. Zo staan 
de hoge herhaalprecisie van het ‘in house’- 
productiesysteem en het gebruik van de  
meest geavanceerde lasmethodes met  
gerichte lichtboog garant voor een extreem 
hoge en constante productkwaliteit. De au-
tomatische registratie van lasparameters 
tijdens het productieproces zorgt bovendien 

voor een perfecte traceerbaarheid van alle  
relevante kwaliteitsgegevens. Terwijl het ge-
synchroniseerde fabricageproces kortere  
doorlooptijden en levertermijnen mogelijk 
maakt. Ten slotte versnelt het gebruik van 
universele onderdelen de logistiek op het vlak 
van wisselstukken waardoor de onderhouds- 
en herstellingsdiensten voor de klant nog ver-
der worden geoptimaliseerd.
Het ‘fabriek in de fabriek’-proces wordt mo-
menteel stapsgewijs uitgerold voor de pro-
ductie van gestandaardiseerde draaistellen. 
De pendelassen voor het nieuwe CombiMAX 
diepladerconcept worden reeds op deze  
wijze gefabriceerd. Dit productieproces wordt 
continu verder uitgebreid naar alle MegaMAX 
opleggertypes, van transportmodules tot de 
VarioMAX, en zal uiteindelijk goed zijn voor 
een jaarlijkse productiecapaciteit van circa 
1.000 aslijnen (wat neerkomt op 2.000 pendel- 
assen per jaar).

Samenspel van mens en machine: na de voorbereiding last de robot de bouwdelen met de grootst mogelijke precisie.

De bewerkingscentra voldoen aan de hoogste kwali-
teitseisen en de onderdelen worden vervaardigd met 
absolute precisie.



Onmiddellijke inschrijving dankzij CoC-attest

Een Europees paspoort voor Faymonville
Of het nu gaat om een 3-assige MultiMAX of een module met 15 aslijnen: elk voertuig moet vóór het eerste transport worden 
ingeschreven bij de nationale registratiedienst. Faymonville heeft de nodige stappen ondernomen om deze administratieve 
procedures voor transportbedrijven te vergemakkelijken.

Het CoC (‘Certificate of Conformity’ of gelijk-
vormigheidsattest) is hierbij een praktisch en 
universeel hulpmiddel dat de inschrijving op 
Europees niveau vergemakkelijkt. Voorheen 
had elke EU-lidstaat zijn eigen registratie-
voorschriften, met vaak lange en omslach-
tige procedures in de individuele landen van 

inschrijving tot gevolg. Bij de doorverkoop van 
een voertuig naar een ander land, begon de 
hele administratieve rompslomp bovendien 
weer helemaal opnieuw.
Dankzij kaderrichtlijn 2007/46/EG kan  
Faymonville nu een Europees conformiteits-
attest (CoC) afleveren voor het complete gam-

ma opleggers en diepladers. Dit document 
maakt een eenvoudige registratie in alle lan-
den van de EU mogelijk. De grootste uitdaging 
voor Faymonville bestond erin deze speciale 
voertuigen in overeenstemming te brengen 
met de veiligheidsvoorschriften van de ver-
schillende Europese verordeningen om zo  
te kunnen overgaan tot de uitgave van CoC- 
attesten. Door nauw samen te werken met 
de diverse instanties en Europese overheden 
hebben we bovendien toestemming gekregen 
om een CoC te verstrekken voor de nieuwe 
CombiMAX.

Tijdwinst

Het CoC-document is een echt ‘paspoort’ voor 
diepladers en opleggers, dat overal wordt 
erkend. Transporteurs verliezen zo geen 
tijd meer bij de registratie van het voertuig.  
Het volstaat om het CoC-attest bij de beno-
digde documenten te voegen: groen licht en 
vrije baan!
Zo bespaart de gebruiker tijd, energie en geld. 
Nog een voordeel: grensoverschrijdend trans-
port. Internationaal vrachtvervoer verloopt 
voortaan probleemloos binnen een welom-
schreven wettelijk kader (vergunningen voor 
uitzonderlijk vervoer blijven wel noodzakelijk).
Het attest is verplicht in alle landen van de  

Europese Unie. Het wordt in de meeste geval-
len zelfs aanvaard door de officiële instanties 
in Rusland en Israël. Sommige landen zijn 
echter nog onvoldoende vertrouwd met dit 
nieuwe officiële document. In dat geval ad-
viseert Faymonville zijn klanten over wat ze 
precies moeten doen om aan de internationa-
le regelgeving te voldoen.
Voorlopig mag enkel Faymonville een CoC 
afleveren voor zijn volledige productenreeks, 
wat in de dagelijkse praktijk een belangrijk 
voordeel oplevert voor individuele transpor-
teurs. Landen als Groot-Brittannië stellen na-
melijk strengere eisen aan voertuigen zonder 
CoC-document. Dit leidt vaak tot aanzienlijke 
vertragingen bij de registratie. Een probleem 
dat zich dus niet stelt voor de voertuigen van 
Faymonville.
Ook inzake de naleving van administratieve en 
wettelijke voorschriften lopen de producten 
van Faymonville steeds een stap vooruit op de 
concurrentie. We verlenen een baanbrekende 
service en bieden onze klanten een doeltref-
fend hulpmiddel om de administratieve pro-
cedures te vergemakkelijken.

Het CoC zorgt voor een eenvoudige registratie in alle landen van de EU. Klanten besparen hierdoor tijd en geld.
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Sarens zet vanaf nu de SPMC van Faymonville in heel Europa in

Zelfrijdende PowerMAX doorstaat zwaarste tests met glans
Sinds enkele jaren heeft Faymonville met 
zijn modulevoertuigen, die ook met verge-
lijkbare voertuigen van andere producen-
ten compatibel zijn op de markt van de 
‘echt zware jongens’ een positie veroverd. 
Met de zelfrijdende modules uit de pro-
ductreeks PowerMAX zet het bedrijf een 
volgende stap in dat segment.

“De klassieke zelfrijder bij uitstek is de  
SMPC – een afkorting van de Engelse om-
schrijving ‘Self-Propelled Modular Trai-
ler with Conventional Steering’. Binnen het 
aanbod van Faymonville is hij de broer van 
de APMC die 3 bedrijfsmodi biedt: Trailer- 
modus, Assist-modus of SMPT-Modus (zelf-
rijmodus)”, legt productmanager Rainer Noe 
uit, die voor de permanente ontwikkeling van 
deze voertuigreeks bevoegd is. Om de SPMC 
tot in de kleinste details in de praktijk uit te 
testen kon Faymonville het bedrijf Sarens, 
een specialist in het internationale zware ver-
voer en dus de ideale partner om de SPMC  
PowerMAX in uiteenlopende situaties op  
de proef te stellen, overhalen om samen te 
werken. 
Dat kon bijvoorbeeld in Ludwigshafen  
(Duitsland) waar de PowerMAX op het bedrijfs- 
terrein van BASF een lading van 240 ton tor-
ste in een door Sarens gecoördineerd project. 
De echte krachtproef kwam er echter in het 
Franse Fos-sur-Mer. Bij de staalreus Arcelor 
Mittal moest een container voor vloeibaar 

staal met een gewicht van ongeveer 400 ton 
over twee kilometer ‘offroad’ vervoerd wor-
den. Bij die twee opdrachten was Alfons Rupp, 
een medewerker van Faymonville, aanwezig 
om praktische steun te verlenen. “Sarens 
toonde zich erg tevreden over onze zelfrijder. 
Na elk project werd in nauwe samenwerking 
informatie uitgewisseld om verdere verbete-
ringen aan te brengen.” Een samenwerking 
die een hoogtepunt bereikte toen Sarens de 
SPMC van Faymonville na de geslaagde tests 
definitief overnam. 
De zelfrijder is een echte ‘krachtpatser’.  
Met zijn 170 kN trekkracht per aangedreven 

aslijn biedt hij een haast onbeperkt vermogen. 
Met de 240 kW krachtige Powerpack kunnen 
meerdere modules van aangedreven assen 
voorzien worden zodat ladingen van meerdere 
duizenden ton dankzij de optimale verdeling 
van de aandrijfkracht veilig en eenvoudig ver-
voerd kunnen worden.
“Een eenvoudige bediening is bij zulke com-
plexe voertuigen van groot belang. Die eigen-
schap wist Sarens in de concrete toepassingen 
naar waarde te schatten”, aldus Alfons Rupp 
wanneer hij het over de SPMC van Faymonville 
heeft. De bediening daarvan is gebaseerd op 
een compleet nieuw, gebruiksvriendelijk sys-

Bij zulke complexe voertuigtypes is een eenvoudige 
bediening van groot belang en dat is bij de zelfrijder 
SPMC ongetwijfeld het geval.

Een ‘krachtpatser’ aan het werk. De SPMC van Faymonville doorstond bij Sarens met vlag en wimpel de zwaarste tests 
en maakt nu deel uit van de vloot.

Hier vindt u een 
video over dit 
product.

teem. Op een overzichtelijk aanraakscherm 
worden alle relevante proces- en transport-
gegevens snel en duidelijk weergegeven.  
Als er meerdere voertuigen gekoppeld zijn, 
krijgt de chauffeur zo meteen een duidelijk 
overzicht van de instellingen. Bovendien kun-
nen de belangrijkste weergave-instellingen 
op de afstandsbediening vrij geconfigureerd 
worden, zodat iedereen de gegevens die voor 
hem het belangrijkste zijn, continu in het oog 
kan houden.



Een echt krachtpakket! Tot 14 m lange staalplaten 
kunnen op de imposante kantpers in Goleniow verwerkt 
worden.
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Een ultramodern machinepark in overeenstemming met de kwaliteitsambities

Meer mogelijkheden voor de vestiging in Polen

De directieleden hechten daar samen met 
Yves Faymonville bijzonder veel belang aan. 
Die houding wordt gesterkt door kwaliteit-
sambities: “Alleen in de beste omstandighe-
den krijgen we op het einde van de produc-
tielijn ook de beste resultaten.” Investeringen 
in de infrastructuur en de uitrusting krijgen 
dan ook de hoogste prioriteit. Het recentste 
voorbeeld daarvan is de uitbreiding van de 
vestiging in Goleniow (Polen). „De productie-
oppervlakte werd met 6.000 m² vergroot tot in 
totaal 21.560 m². In de nieuw opgetrokken hal 
bundelden we onze ervaring en kennis in een 
pakket dat uitsluitend aan de allerhoogste 
technische maatstaven voldoet.” aldus Yves 
Faymonville, die benadrukt dat de modern-
ste uitrustingen in het arbeidsproces geïnte-
greerd zijn.
Hierdoor behoort bijvoorbeeld een comple-
mentair werkende lasinstallatie. Die bestaat 
uit een snijbrander met plasmakop waarmee 

de lasnaad voorbereid wordt en waarmee  
een instelling van de fasehoek tot maximaal 
52 graden mogelijk is. Daarbovenop komt nog 
een autogeen snijstation voor snijdiktes tot 
260 mm. In een derde stap kunnen gaten in 
de staalplaten geboord worden met een spi-
raalboor. Op een 38 m lange en 3,5 m brede 
voorbereidingstafel kan parallel met de lo-
pende lasprocedure de volgende staalplaat al 
voorbereid en ingespannen worden.
De hydraulische kantpers in tandemopstel-

ling, die weldra ook in de nieuwe hal geïnstal-
leerd wordt, vormt op haar beurt een indruk-
wekkende verschijning. Met een perskracht 
van 2 x 12.500 kN is ze een heuse ‘kracht-
bundel’. De mogelijkheden van dit toestel zijn 
zo goed als onbeperkt. Tot 14 meter lange 
staalplaten kunnen gekant worden op deze 
imposante machine. Bij vroegere modellen 
was 4 meter al het maximum. “Dat verhoogt 
opnieuw de kwaliteit van de chassis van op-
leggers waarvoor zulke lange profielen no-

dig zijn.” Volgens Yves Faymonville liggen de 
voordelen dan ook voor de hand: “Er zijn nu 
minder lasnaden nodig om het chassis samen 
te stellen. Die grotere verwerkingsprecisie 
maakt een verdere stijging van de kwaliteit 
mogelijk.”
Daarnaast werd nog een nieuwe vertica-
le boorinstallatie in het machinepark van  
Goleniow geïntegreerd. Bovendien heeft  
Faymonville nog eens twee exemplaren  
van deze machine voor de hoofdfabriek in  
Büllingen aangekocht.
In Goleniow werken nu ondertussen ongeveer 
150 medewerkers – stuk voor stuk uitsteken-
de vakmannen – in de afdelingen lassen, ma-
chinesturing en montage. Door de aankoop 
van verschillende nieuwe machines kan de 
fabriek nu haast autonoom alle bewerkingen 
uitvoeren.

De modernste technologie om hoogwaardige producten te kunnen produceren. Bij Faymonville zorgt de nieuwe snijbran-
der voor een zo groot mogelijke verwerkingsprecisie.

Het is geen toeval dat bezoekers  
onder de indruk zijn telkens ze een 
hal in een van de drie productieves-
tigingen van Faymonville binnenstap-
pen. De machines die in de verschil-
lende afdelingen en productiestappen 
ingezet worden, behoren immers tot 
het modernste wat de technologie-
markt te bieden heeft.
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Faymonville opent filiaal in Frankrijk

Nieuw vestigingspunt in Parijs
Parijs is met een grootstedelijk gebied van 10 miljoen inwoners het kloppende hart van Frankrijk. Faymonville opent nu een 
nieuwe vestiging in een voorstad van de altijd bruisende Franse hoofdstad.

De gemeente Villeron nabij Parijs werd geko-
zen als nieuwe uitvalsbasis. Onze medewer-
kers namen onlangs hun intrek in de kantoren 
die dienst doen als vast contactpunt voor onze 
Franse klanten in deze regio. “De regio rond 
Parijs werd tot nu toe rechtstreeks bediend 
vanuit het hoofdkantoor van Faymonville.  

Met deze nieuwe vestiging willen we nog dich-
ter bij de klant staan. Net als onze dealers in 
de rest van het land”, motiveert algemeen di-
recteur Alain Faymonville de beweegredenen 
achter deze strategische expansie.
De keuze voor Parijs heeft een eenvoudige 
geografische reden, “bijna een zesde van alle 

Fransen woont immers in dit kerngebied”. 
Faymonville zoekt dus bewust toenadering 
tot de klant, met meer ruimte en gelegen-
heid voor een optimaal wederzijds contact.  
Zowel op gebied van productadvies en pro-
jectondersteuning, als voor de verkoop ter 
plaatse.

“Op het terrein in Villeron is het complete  
Faymonville productgamma uit voorraad 
leverbaar. Een voertuigenstock waaruit  
bovendien ook onze dealers kunnen put-
ten”. Volgens Alain Faymonville zal de ves-
tiging in Parijs zich op middellange termijn 
verder ontwikkelen om zo snel mogelijk het 
veelgeprezen en algemeen gewaardeerde  
Faymonville dienstenpakket aan te bieden. 
“Het is de bedoeling dat vanaf voorjaar 2015 
ook reserveonderdelen en een modern inge-
richte werkplaats beschikbaar zullen zijn voor 
herstellingen en onderhoud aan alle opleg-
gertypes”.
De ‘Hexagone’, zoals Frankrijk vanwege zijn 
zeshoekige vorm vaak genoemd wordt, is 
altijd al één van de belangrijkste Europese  
afzetmarkten voor Faymonville geweest.  
Een uitgebreid verkoopnetwerk, bestaande 
uit eigen vertegenwoordigers en zorgvuldig 
geselecteerde dealers van Lille tot Nice en 
van Caen tot Straatsburg, staat hier in voor de 
verkoop. De eigen vestiging van Faymonville 
in Villeron wordt nu in deze bestaande struc-
tuur geïntegreerd.
Faymonville Distribution France past naad-
loos binnen het toenemende aantal bedrijfslo-
caties van de Belgische constructeur. Een 
groeiend netwerk met productievestigingen in  
België, Luxemburg en Polen, en een  
servicepunt in Rusland dat dit voorjaar werd 
geopend.

De vestiging in Villeron doet dienst als filiaal voor onze klanten, met meteen uit voorraad leverbare voertuigen
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NETWORK TO THE MAX

ALS Remorques en Trailerpartner A/S: al meer dan 20 jaar verkooppartners

Samenwerking vol vertrouwen

Faymonville werkt nu al meer dan 20 jaar met 
deze twee bedrijven samen. ALS Remorques 
dat in 1993 opgericht werd, is in St. Ram-
bert d’Albon (in de buurt van Lyon) gevestigd.  
Al een jaar na de start van het bedrijf nam 
directeur Didier Lagouy de producten van  
Faymonville in zijn aanbod op. Het bedrijf 
biedt opleggers uit de verschillende product-
families als nieuwe en tweedehandse voer-
tuigen aan. Door dat ruime aanbod groeide  
ALS Remorques uit tot een centrale  
aanloophaven voor de transportsector in 
Oost-Frankrijk.
“De ontwikkeling van ALS Remorques ver-
liep parallel met die van ons. Het bedrijf  
begon met de verkoop van producten, maar 
legde zich ook al heel snel toe op de ser-
vice en op de handel in reserveonderdelen.”  
Alain Faymonville weet de positieve ontwikke-
ling van zijn Franse partner te waarderen. 
ALS Remorques ging zelfs nog een stap  
verder door zijn kernactiviteiten ook met  

financieringsformules uit te breiden.  
Alain Faymonville ziet ook strategische pa-
rallellen in de richting die ALS Remorques 
uitgaat: “Ze hebben zich op vergelijkbare seg-
menten als wij gericht en die dan op de regio-
nale markt uitgebouwd”.

Intensere betrekkingen
dankzij MAX Trailer
  
Om de Deense transportmarkt te bevoorra-
den, zet men bij Faymonville alles op de conti-
nuïteit. Trailerpartner A/S is al meer dan twee 
decennia de betrouwbare partner en dealer 
in Denemarken. Voor Alain Faymonville is de 

discrete aanpak van het bedrijf meteen ook 
de grote kracht ervan: “Op een efficiënte ma-
nier worden er talrijke projecten afgesloten. 
Trailerpartner A/S heeft de producten van 
Faymonville een vaste plaats op de nationa-
le transportmarkt bezorgd.” Dat bevestigt  
ook Lars Sörensen, de directeur van de  
Deense partner: “Dit is een krachtige  
combinatie. Samen zijn we erin geslaagd om  
van Faymonville in Denemarken de markt-
leider in het segment van de diepladers te  
maken.”
Lars Sörensen die zijn onderneming in 
Aabenraa gevestigd heeft, biedt daar speciale 
opleggers van allerlei types aan. Niet alleen 

de MultiMAX en co van Faymonville, maar 
sinds 2012 ook het volledige productgamma 
van MAX Trailer. Die stap zorgde ervoor dat de 
onderlinge betrekkingen nog intenser werden 
– iets wat ook voor ALS Remorques geldt, dat 
sinds de marktinvoering van MAX Trailer de 
officiële dealer ervan is in Frankrijk.
Ernst en continuïteit zijn kenmerkend voor 
de samenwerking tussen Faymonville en zijn 
verkooppartners. Dat is een stevig uitgangs-
punt om ook toekomstige projecten, zoals het 
nieuwe concept van de CombiMAX, met suc-
ces aan de klanten aan te bieden.

Samen met Trailerpartner A/S werd Faymonville de 
marktleider in Denemarken.

ALS Remorques is op regionaal niveau in vergelijkbare 
segmenten actief als Faymonville.

Het Franse ALS Remorques en het  
Deense Trailerpartner A/S zijn niet  
alleen twee basisspelers in de inter-
nationale verkoop van opleggers, maar 
maken ook deel uit van het dealernet-
werk van Faymonville



De lage laadhoogte (780 mm) van de MultiMAX dieplader is bijzonder nuttig bij het transport van hoge ladingen.
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NEWS TO THE MAX

Sachs Trans bestelt dieplader met onafhankelijke wielophanging

Succesvol Twin Axle II principe op de weg in Polen
Sinds de lancering van de nieuwste evolutie van de Twin Axle II onafhankelijke wielophanging twee jaar geleden, kent het systeem van 
Faymonville een snelgroeiend marktsucces.

Het concept werd op de proef gesteld tijdens  
een uitgebreid testprogramma waarin ruim 
50.000 kilometer met maximaal beladen voer-
tuigen gereden werd. Vervolgens kwamen 
steeds meer klanten bij de Belgische construc-
teur aankloppen voor opleggers of diepladers 
uitgerust met de Twin Axle II onafhankelijke 
wielophanging.
Eén van deze nieuwe klanten is het  
transportbedrijf Sachs Trans uit Polen. Twee 
Faymonville-opleggers maken inmiddels deel 
uit van het 175 voertuigen tellende vracht-
wagenpark van het bedrijf, waaronder een  
uitschuifbare, 2-assige MegaMAX- 
diepbedoplegger met pendelassen en ketelbrug. 
Recent opteerde Sachs Trans voor een 5-assi-
ge, 3x uitschuifbare MultiMAX-dieplader met  
hydraulische sturing en Twin Axle II onafhan-
kelijke wielophanging. “Sachs Trans was over-
tuigd van de kwaliteiten van dit type ophanging 
en heeft bewust gekozen voor dit hoogwaar-
dige product uit het Faymonville-gamma”,  
aldus Krzysztof Bartosik, bedrijfsvertegen-
woordiger in Polen. De MultiMAX dieplader is  
bijzonder compact en zelfs met drie uitschuif-
bare laadoppervlakken blijft de basislengte  
van de trekker met oplegger binnen de wette-
lijk toegestane 16,5 meter. Hierdoor is er geen  
extra vergunning nodig.

Eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke bediening
  
De firma Sachs Trans werd opgericht in 1986 
en is onder de leiding van Marek Sachs uit-
gegroeid tot één van de snelst groeiende 
transportbedrijven in Polen. Kwaliteitsser-
vice, professionaliteit en betrouwbaarheid zijn 
hierbij de sleutels tot succes. Sachs Trans is 
actief in heel Europa en het lage eigengewicht 
van de MultiMAX (Twin Axle II) speelt een es-
sentiële rol in deze geografische expansie.  
Dit geldt ook voor hoge laadvermogen van  
12 ton per as, dat van cruciaal belang is voor 

verdere ontplooiingskansen op de Duitse 
markt. “Het Twin Axle II principe biedt talloze 
voordelen voor Poolse transporteurs en opent 
dankzij het hoge laadvermogen de deuren 
naar de Duitse transportmarkt”, zo onder-
streept Krzysztof Bartosik het economische 
belang van de ‘grote buur’.
Ook de eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
bediening van de MultiMAX met onafhanke-
lijke wielophanging is een groot pluspunt.  
De laadhoogte kan verlaagd worden tot  
780 mm boven het chassis (zelfs in de versie 
met 3 uitschuifbare laadoppervlakken), een 
belangrijk voordeel bij het transport van hoge 

ladingen. Geoptimaliseerde onderhouds-
kosten, hogere rendabiliteit en een optimale 
verhouding kilometers/kosten zijn stuk voor 
stuk het resultaat van de Twin Axle II onaf-
hankelijke wielophanging. Bovendien kunnen 
er dankzij de onafhankelijke wielophanging 
en het feit dat men kan afzien van doorlopen-
de aslichamen lichtere, maar robuustere en 
minder aan verbuiging onderhevige centrale 
liggers worden gebruikt.
Het productieproces van de oplegger voldoet 
aan de extreem hoge kwaliteitseisen van  
Faymonville. Voor een langdurige opper-
vlaktebescherming van de dieplader maakt 
Faymonville gebruik van MAXProtect+, een 
volledig gecoördineerd en zorgvuldig geopti-
maliseerd systeem van oppervlaktebehande-
ling. Het principe van de Twin Axle II onafhan-
kelijke wielophanging wordt voortaan ook met 
succes gebruikt op de Poolse wegen. Sachs 
Trans zet volop in op deze technologie en ver-
trouwt ook in de toekomst op de unieke exper-
tise van de Belgische constructeur.

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

Die opleiding hoort bij de Belgische construc-
teur tot het dienstenpakket – alle technische 
kennis moet immers ter plaatse beschik-
baar zijn opdat de voertuigen op een ideale  
manier ingezet kunnen worden. Experts van 
Faymonville leggen de gebruikers alle be-
langrijke gebruiksmogelijkheden uit en ma-
ken hen vertrouwd met de technische wer-
king van de voertuigen in kwestie. Hoewel 
die introducties op de praktijk afgestemd 
zijn en eenvoudig blijven, ligt het niveau toch  
erg hoog.
Het bedrijf SDK Magistral uit Samara  
(Rusland) maakte onlangs van dit aan-
bod gebruik. Het voertuigpark van dat be- 
drijf telt acht aslijnen van de S-module van  
Faymonville. Bovendien zijn die met een  
Powerpack uitgerust zodat ze zelfstandig, 
zonder trekker, gebruikt kunnen worden. 
“Een dag lang volgde Sergey Astakhov van 
SDK Magistral in onze Russische vestiging in 
Noginsk, in de buurt van Moskou, een work-
shop over zijn nieuwe voertuig. Onze expert 

Alexander Dikarev begeleidde hem en leg-
de hem gedetailleerd uit hoe, bijvoorbeeld, 
de koppeling van de modulelijnen aan het  
Powerpack werkt”, vertelt Pavel Pavin, ver-
koper voor Faymonville in Rusland, na deze 
intense, maar uiterst belangrijke introductie-
dag.
Nadien kon SDK Magistral zonder probleem 
zijn modules - compleet met Powerpack - van 
Noginsk naar de thuisbasis in Samara loods-

en. Samara is een industriestad langs de  
Wolga op net geen 1.000 km afstand, in het 
zuiden van het Europese deel van Rusland. 
In het orderboekje van het bedrijf stonden al 
enkele projecten voor de nieuwe combinatie 
gepland. In dit geval ging Faymonville nog 
een stap verder bij de opleiding. Opdat de 
klant zijn eerste transporten probleemloos 
zou kunnen afhandelen, reisde een specialist 
van Faymonville naar Samara om het project 

te begeleiden. De bijkomende, specifieke ins-
tructies hielpen SDK Magistral om zijn trans-
porten met de modulaire aslijnen meteen te 
kunnen afhandelen.
In dit geval vulden de theoretische introduc-
tie en de concrete op de praktijk afgestemde 
kennismaking elkaar perfect aan. Voor de 
Russische onderneming bleken de S-modu-
les met Powerpack een succesproduct. Met 
die voertuigen heeft het bedrijf ondertus-
sen al ettelijke opdrachten voor de chemie-, 
gas- en oliesector uitgevoerd. Hiermee stelt 
het bedrijf zijn vertrouwen in de technische 
rijpheid van de producten en in de uitzonder-
lijke kwaliteit van Faymonville. Het is dan ook 
geen toeval dat SDK Magistral met nog een 
ander krachtpakket van de Belgische con- 
structeur: dagelijks zware transportopdrach-
ten in de buurt van Samara uitvoert een  
MultiMAX dieplader en een VarioMAX  
diepbedoplegger met 2 plus 5 assen. 

Alleen wanneer een product correct 
gebruikt wordt, kan het altijd opti-
maal ingezet worden. Indien nodig 
laat Faymonville zijn klanten daar-
om uitgebreid kennismaken met hun 
nieuwe voertuigen, nog voor de eerste 
transporten uitgeleverd worden.

Hier vindt u een 
video over dit 
product.

Productintroductie voor SDK Magistral in Rusland

Theorie als basis voor de praktijk
Op de praktijk gericht, deskundig  
en eenvoudig - SDK Magistral kreeg 
van medewerkers van Faymonville 
opleidingen over de werking van  
zijn nieuwe voertuig. 


