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Wyróżniać się w zmieniającym się świecie

P r z y g l ą d a j ą c 
się doniesie-
niom na temat 
wydarzeń na 
świecie z ostat-
nich miesięcy 
można poczuć 
się nieswojo. 
Liczba konflik-
tów na całym 

świecie nadal rośnie. Wojna domowa na 
Ukrainie i trwające walki w Syrii. Prze-
moc w związku z ekspansją Państwa 
Islamskiego w świecie arabskim lub 
zagrożenie terroryzmem w Europie. Do 
tego dochodzą długoletnie konflikty na  
Bliskim Wschodzie i w Afryce Środkowej. 
Wiele ognisk zapalnych o charakterze 
politycznym i religijnym budzi niepokój.

Wszystkie te spory to dowody na zmie-
niający się świat. Nikt nie potrafi dzisiaj 
przewidzieć, jak daleko posuną się te 
zmiany. Trzeba dostrzegać te zmiany i 
być na nie odpowiednio przygotowanym. 
Ponieważ oczywiste jest, że zmiany w 
różnych zakątkach świata mają także 
wpływ na sytuację gospodarczą. Pojęcie 
„globalnej wioski“ jest znakiem naszej 
epoki. To co wydarzy się tysiące kilo-
metrów dalej, ma także wpływ na nasze 
działania. 

Liczne rynki zbytu muszą w wyniku  
zawirowań stawić czoła dużym proble-
mom. To rzeczywistość, na którą nie 
można się zamykać. Bacznym okiem 
obserwujemy rozwój sytuacji. Krok 
po kroku i z rozwagą podążamy nadal  
naszą wytyczoną drogą. Inwestycje 
w zakłady produkcyjne w Goleniowie  
(Polska) i Lentzweiler (Luksemburg) 
udało się zrealizować zgodnie z planem.  
Na IAA z dumą przyjęliśmy nagro-
dę „Trailer Innovation Award 2015” w  
kategorii „Koncepcja” dla naszej naczepy  
CombiMAX. Doceniamy to jako pozytyw-
ny sygnał i mocny akcent na przyszłość. 

Chcemy wyróżniać się w zmieniającym 
się świecie jakością naszych produk-
tów i technicznym know-how w zakre-
sie projektowania i produkcji. Ufamy 
we własne siły i nie tracimy przy tym 
z oczu naszego otoczenia. Wspólnie z  
Państwem, naszymi szacownymi klien-
tami, chcemy podjąć nadchodzące wy-
zwania i sprostać im.

Alain Faymonville
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Ogólną reakcję na tę innowacyjną koncep-
cję można określić jako celującą. Reakcje 
nie pozostawiały bowiem żadnych wątpliwo-
ści: „rewolucyjna”, „fenomenalna”, „pionier-
ska” – by zacytować tylko kilka z nich. Podczas 
międzynarodowych targów branżowych IAA  
CombiMAX otrzymał ponadto tak pożądaną na-
grodę „Trailer Innovation Award 2015” w katego-
rii „Concept”. Werdykt jedenastoosobowego jury, 
składającego się z przedstawicieli międzynaro-
dowych czasopism fachowych był jednoznaczny. 
To renomowane wyróżnienie przypadło koncepcji 
naczepy CombiMAX.
Ten pozytywny dowód uznania niezależnych 
specjalistów znajduje odzwierciedlenie tak-

że w reakcjach klientów. „Rozmowy pokaza-
ły, że trafiliśmy absolutnie w ducha czasu.  
Z CombiMAX udało nam się obrać właściwy kie-
runek. Wskazano nam to wyraźnie podczas roz-
mów z firmami transportowymi” - tak tę ekscy-
tującą atmosferę wokół nowej serii produktów 
podsumowuje Alain Faymonville.

Modułowość i elastyczność 
w perfekcyjnym wydaniu

W ramach IAA udało się zawrzeć kilka umów. Po-
nadto zapowiedziano kilka projektów związanych 
z CombiMAX. „Wielu odwiedzających przywiodło 
na nasze stoisko szczególne zainteresowanie 

PRODUCT TO THE MAX

CombiMAX poruszył świat transportu
Nagroda „Trailer Innovation Awards 2015” kolejnym dowodem uznania

produktem CombiMAX” - dyrektor zarządzający 
Alain Faymonville wspomina niezliczone roz-
mowy z klientami ze wszystkich zakątków 
świata. „Dzięki temu otrzymaliśmy mnóstwo 
opinii bezpośrednio od użytkowników. To cenne 
punkty wyjścia dla dalszego rozwoju koncepcji  
CombiMAX, która, jak wiemy, reprezentuje 
ogromną serię pojazdów”. Otrzymaliśmy również 
interesujące informacje zwrotne o różnych pojaz-
dach testowych, będących w użyciu u wybranych 
klientów referencyjnych. 
Zgodnie z tymi ustaleniami CombiMAX okazuje 
się idealną koncepcją, która została formalnie 
wchłonięta przez branżę. Bazując na zasadzie 
„configure to order” nieograniczone możliwości 
kombinacji standaryzowanych zespołów kon-
strukcyjnych stały się kamieniem milowym w 
dalszym rozwoju tych pojazdów. Modułowość i 
elastyczność w perfekcyjnym wydaniu. Indywidu-
alnie zestawiany moduł umożliwia szyte na miarę 
rozwiązania transportowe. „Zdefiniuj swoje zada-

nie transportowe - skonfiguruj swój pojazd!” - tak  
Alain Faymonville szkicuje podstawową ideę tej 
koncepcji. 
Swoboda decyzji dzięki nieograniczonemu wy-
borowi, sprawna i łatwa obsługa oraz tech-
niczne walory uczyniły CombiMAX natychmiast 
„gwiazdą” branży. Jeden sprzęg „gęsia szyja” 
dla wszystkich możliwych systemów sterowania 
(One-Neck-Technology) i unikalna teleskopowa 
podłużnica środkowa (Add-on-beam) zapewniają 
wysoki stopień elastyczności. Za pomocą syste-
mu szybkodziałającego sprzęgu z hakiem można 
w mig łączyć lub rozdzielać podwozie i platfor-
mę niskopodwoziową. Wydajną pracę umożli-
wia także nieskomplikowane powiększanie lub 
zmniejszanie zestawów osiowych poprzez sprzęg 
sworzniowo-łącznikowy. 
Faymonville wchodzi na nową drogę w zakre-
sie rozwoju produktów, a doskonały CombiMAX 
tworzy solidny fundament dla mocnej pozycji na 
rynku. Innowacja na najwyższym poziomie, chro-
niona także oficjalnie przez Urząd Patentowy. Z 
CombiMAX Faymonville wyznacza nowe standar-
dy, a entuzjastyczny oddźwięk ze strony klientów 
stanowi zachętę do tworzenia także w przyszło-
ści przełomowych koncepcji w zakresie przewo-
zów ciężkich i specjalnych. 

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

Za Faymonville i jej nową koncepcją naczep niskopodwoziowych CombiMAX jest 
już kilka ekscytujących miesięcy. W kwietniu ta imponująca nowość została  
zaprezentowana światu oraz klientom firmy. Cieszącą się dużym zainteresowa-
niem premierę targową świętowano na targach IAA w Hanowerze. 

CombiMAX wywołał imponujący oddźwięk w branży transportowej. 
Pierwsze składy pojazdów opuściły fabrykę pod koniec roku. 
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Lekka konstrukcja i maksymalna ładowność

Nowa generacja naczep PrefaMAX do przewozu elementów betonowych

„Przede wszystkim przerobiliśmy konstrukcję 
podwozia i zawieszenia osi“ - wyjaśnia mana-
ger produktu, Albert Balke. „Można właści-
wie powiedzieć, że z taśmy zjechała zupełnie 
nowa generacja tych naczep“. Nowa naczepa 
do przewozu prefabrykatów betonowych wy-
różnia się przy tym inną istotną cechą - jest 
bowiem najlżejszą naczepą w swojej klasie! 
Bazująca na trzech osiach, standardowo me-
talizowana naczepa siodłowa PrefaMAX ma 
jeszcze niższą masę własną niż jej poprzed-
niczka. Ciągła podłużnica ze zoptymalizowa-
nym przebiegiem naprężeń, stabilne zawie-
szenie osi i solidna, spawana osłona łożyska 
świadczą o wysokiej jakości procesu produk-
cyjnego. Do budowy nowej wersji naczepy uży-
to wyłącznie europejskich, wysokojakościo-
wych komponentów. 
Kolejną zaletą jest to, że produkcja i proces 
projektowania naczepy PrefaMAX ma miejsce 
w 100% w zakładzie firmy Faymonville. „Dzię-
ki temu możemy poddać wszystkie elementy 

i procesy surowej kontroli jakości“ - wyjaśnia 
Albert Balke. Bo także w przypadku nowej ge-
neracji PrefaMAX obowiązuje dewiza: żadnego 
ryzyka!

Certyfikat TÜV gwarantuje 
bezpieczeństwo eksploatacji

Pojazd wyróżnia się ponadto licznymi seryj-
nymi dodatkami (między innymi 9 + 3 pary 
uchwytów do mocowania) i dodatkowymi przy-
datnymi opcjami. U podstaw jego konstrukcji 
leży przemyślana i zorientowana na użytkow-
nika funkcjonalność, tak aby umożliwić szyb-

ką i łatwą obsługę zarówno kierowcy na budo-
wie, jak i firmie transportowej.
Dostępna jako opcja, montowana w tylnej 
ściance brama znacznie ułatwia szybki za-
ładunek i rozładunek stelaży, także w sytu-
acjach ograniczonego miejsca. Ogólna ła-
twość użytkowania sprawia, że naczepa jest 
wysoce praktyczna. To samo dotyczy wbudo-
wanego systemu RSS (roll stability support), 
zapewniającego stabilność jazdy w trudnych 
sytuacjach. 
Naczepa PrefaMAX do przewozu prefabryka-
tów betonowych gwarantuje nadzwyczaj wy-
sokie bezpieczeństwo eksploatacji. Świadczy 

o tym fakt, że jako pierwsi otrzymaliśmy od 
TÜV Rheinland oficjalny certyfikat (zgodnie z 
Dyrektywą VDI2700) na pełne 30 ton ładowno-
ści. Każdy z trzech elementów zabezpieczają-
cych ładunek może bez dodatkowych środków 
(jak pasy mocujące czy łańcuchy) w pełni za-
bezpieczyć 10 ton ładunku. „Takim osiągnię-
ciem nie potrafi się pochwalić żaden inny pro-
ducent“ - stwierdza z dumą Alber Balke.
Rodzina naczep PrefaMAX obejmuje teraz kil-
ka kategorii produktów, przeznaczonych dla 
różnych konkretnych potrzeb. Oprócz wersji 
standardowej dostępne są wersja „Light“, „Li-
ght 10300“ z dłuższym szybem, a także różne 
warianty krajowe ze specjalnym rozstawem 
osi (dla Szwecji i Norwegii). Jako nowość, w 
ofercie pojawi się teraz krótka wersja „City“ 
oraz oczekiwana z niecierpliwością przez wie-
lu klientów teleskopowa naczepa PrefaMAX.PrefaMAX wyznacza zupełnie nowe standardy dla przewozu prefabrykatów betonowych. Lżejsze, mocniejsze, jeszcze 

bardziej kompaktowe i ładowne – a wszystko to według zasady: żadnego ryzyka!

Firma Faymonville już od dawna 
jest znanym dostawcą kompletnych  
systemów dla branży prefabrykatów 
betonowych. Niedawno cała rodzina 
naczep typu PrefaMAX poddana zo-
stała gruntownej modernizacji i od  
teraz jest dopracowana w najmniej-
szym szczególe.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu
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Standaryzacja umożliwiła automatyzację

Wózki skrętne z osią łamaną na taśmie produkcyjnej
Wdrażając konsekwentnie zasadę „konfigurowanie na zamówienie“, firma Faymonville będzie stosować w wybranych, nowych 
produktach zestawy z modułową konstrukcją platformy i możliwymi do łączenia, standaryzowanymi elementami konstrukcyj-
nymi.

„Tworzymy moduły z podzespołów ze standa-
ryzowanymi interfejsami, maksymalnie wy-
korzystując w nich jednakowe części. W ten 
sposób skutecznie automatyzujemy proces 
produkcyjny“ - wyjaśnia Guy Fickers, dyrektor 

techniczny w firmie Faymonville, która jest 
liderem w dziedzinie tego rodzaju rozwiązań.
Koncepcja modularyzacji jest też obecnie 
wdrażana przy produkcji wózków skrętnych 
z osią łamaną. Wcześniej konstrukcja tych 

wózków była analizowana metodą elemen-
tów skończonych (MES) i optymalizowana pod  
kątem produkcyjnym i eksploatacyjnym. Re-
zultatem takiej optymalizacji produkcji jest 
tak zwana „fabryka w fabryce“. Wózki skrętne 
są tam spawane, poddawane obróbce mecha-
nicznej, lakierowane i montowane niemal „jak 
na taśmie produkcyjnej“.
Poszczególne etapy produkcyjne są przy tym 
optymalnie skoordynowane. Począwszy od 
automatycznego spawania z użyciem 7- lub 
9-osiowych robotów przegubowych, poprzez 
frezowanie na najnowocześniejszych centrach 
obróbkowych, aż po montaż końcowy na spe-
cjalnie skonstruowanej w tym celu, półauto-
matycznej karuzeli montażowej. 

Wysoka jakość i dokładne 
monitorowanie produkcji

„Nasi klienci z łatwością dostrzegają za-
lety naszego w dużym stopniu zautomaty-
zowanego procesu produkcyjnego“ - mówi  
Guy Fickers. Wysoki stopień powtarzalności 
produkcji realizowanej w naszym zakładzie i 
stosowanie najnowocześniejszych metod spa-
walniczych ze skupionym łukiem świetlnym 
gwarantuje bardzo dobrą i wyrównaną jakość 
elementów. Ponadto automatyczny zapis pa-
rametrów spawania pozwala na dokładne 

monitorowanie wszystkich parametrów pro-
cesu produkcji wpływających na jakość wyro-
bu. Taktowany proces produkcyjny umożliwił 
skrócenie czasu produkcji i zapewnienie krót-
kich terminów dostaw, nawet w przypadku ze-
stawu bardzo różnych elementów. Stosowanie 
jednakowych części przyspiesza także logisty-
kę części zamiennych i usprawnia proces kon-
serwacji i napraw w dziale serwisowym.
Obecnie „Fabryka w fabryce“ standaryzowa-
nych wózków stopniowo zwiększa swoją moc 
produkcyjną. Właśnie w ten sposób powstają 
osie łamane, przeznaczone dla nowej kon-
cepcji naczep niskopodwoziowych CombiMAX. 
Nieustannie rozszerzamy też ten rodzaj pro-
dukcji na wszystkie stosowne typy naczep, 
od MegaMAX, poprzez modułowe, aż po  
VarioMAX. W końcowej fazie montażu ten etap 
produkcyjny ma osiągać moce produkcyjne 
rzędu 1000 zestawów osi rocznie (co odpowia-
da 2000 osi łamanych w ciągu roku).

Współdziałanie człowieka i maszyny: po odpowiednim przygotowaniu elementy konstrukcyjne spawane są z najwyższą 
precyzją przez robota przegubowego.

Centra obróbkowe spełniają najwyższe standardy a 
wykonane na nich elementy wyróżniają się absolutną 
precyzją.



Natychmiastowa rejestracja na podstawie certyfikatu CoC

Europejski „paszport” dla Faymonville
Trzyosiowa naczepa MultiMAX, czy też moduł z 15 zestawami osi: każdy pojazd przed pierwszym użyciem wymaga zarejestro-
wania w krajowym urzędzie komunikacji. Firma Faymonville podjęła działania, aby ułatwić firmom transportowym procedury 
urzędowe związane z rejestracją. 

Certyfikat CoC (Certificate of Conformity, 
czyli deklaracja zgodności) jest praktycznym 
i uniwersalnym instrumentem, aby to osią-
gnąć. Ułatwia on rejestrację pojazdów w całej  
Europie. Przed wprowadzeniem tych admi-

nistracyjnych ułatwień każdy kraj UE miał 
własne wymogi w zakresie dopuszczania 
pojazdów do eksploatacji. Procedury te czę-
sto różniły się od siebie, a niekiedy były też 
długotrwałe i mozolne. Poza tym, gdy pojazd 

po odsprzedaży miał zostać ponownie zareje-
strowany w innym kraju, cała procedura roz-
poczynała się od nowa.
Po wprowadzeniu ramowej dyrektywy 2007/46/
WE firma Faymonville może odtąd wystawiać 
dla swoich naczep i platform niskopodwo-
ziowych deklarację zgodności (CoC). Doku-
ment ten umożliwia zarejestrowanie pojazdu 
w każdym kraju UE. Dla firmy Faymonville  
wyzwanie polegało na dostosowaniu jej 
pojazdów specjalnych do wymogów bez-
pieczeństwa, określonych w różnych roz-
porządzeniach UE, co pozwalałoby na wysta-
wianie certyfikatów CoC. W ścisłej współpracy 
z różnymi instancjami i urzędami europejski-
mi uzyskano także zgodę na wystawianie de-
klaracji CoC dla nowej naczepy CombiMAX.

Oszczędność czasu

Dokument CoC to prawdziwy, uznawany wszę-
dzie „paszport” dla platform niskopodwozio-
wych i naczep. Dzięki niemu firma transporto-
wa nie traci czasu podczas rejestracji swojego 
pojazdu, tylko dołącza certyfikat CoC do swo-
ich dokumentów. A to oznacza: droga wolna!
Użytkownik oszczędza dzięki temu czas, ener-
gię i … pieniądze. Kolejna zaleta: przejazd z 
jednego kraju do drugiego. Międzynarodowe 
przewozy nie są już żadnym problemem, bo 

istnieje teraz dokładnie zdefiniowana rama 
prawna (choć zezwolenia na przewozy spe-
cjalne są nadal wymagane).
Ta deklaracja jest wymagana w każdym kra-
ju Unii Europejskiej. Jest też często akcepto-
wana także przez oficjalne instancje nawet w 
Rosji czy Izraelu. Niektóre kraje nie są jednak 
jeszcze wystarczająco zaznajomione z tym no-
wym, oficjalnym dokumentem. W takim przy-
padku Faymonville doradza swoim klientom, 
co muszą zrobić, aby spełnić wymogi między-
narodowych przepisów.
Obecnie tylko Faymonville może wystawiać 
certyfikat CoC dla wszystkich swoich pro-
duktów, co okazuje się prawdziwą zaletą w 
codziennej pracy każdej firmy transporto-
wej. Niektóre kraje, jak na przykład Wielka  
Brytania zaostrzają swoje wymogi dla po-
jazdów nieposiadających deklaracji CoC. 
Często oznacza to znaczne wydłużenie cza-
su rejestracji. W przypadku pojazdów marki  
Faymonville problem ten obecnie nie wystę-
puje.
Produkty firmy Faymonville są teraz o krok 
do przodu także pod względem administra-
cyjnym i pod kątem zgodności z unijnymi roz-
porządzeniami. Jesteśmy pionierem na tym 
polu a przy tym oferujemy naszym klientom 
skuteczne środki wsparcia, ułatwiające zała-
twianie procedur urzędowych.Certyfikat CoC upraszcza rejestrację w każdym kraju UE, dzięki czemu klienci oszczędzają czas i pieniądze.
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SPMC marki Faymonville jeździ odtąd we flocie firmy Sarens w całej Europie

Platforma samobieżna PowerMAX zdała trudny egzamin 
Dzięki interoperacyjnym pojazdom mo-
dułowym firma Faymonville zdołała w 
ciągu kilku lat ugruntować swoją pozy-
cję także na rynku transportu ciężkiego.  
Następny krok w tym segmencie poczynio-
no już z platformami samobieżnymi z serii  
PowerMAX.

Klasycznym pojazdem samobieżnym w peł-
nym tego słowa znaczeniu jest SPMC – skrót 
ten pochodzi wszakże od angielskiej definicji 
„Self-Propelled Modular Trailer with Conven-
tional Steering”. Jest on niejako „markowym 
bratem“ jednostki APMC, obsługującym trzy 
tryby pracy: tryb przyczepy, tryb Assist lub 
tryb pojazdu samobieżnego“ - wyjaśnia ma-
nager produktu Rainer Noe, odpowiedzialny 
za ciągły rozwój tej serii pojazdów. Aby móc 
wykonać dogłębne testy operacyjne pojazdu 
SPMC, udało nam się pozyskać do współ-
pracy specjalistę od transportu ciężkiego z 
działającej na rynku międzynarodowym firmy 
Sarens. To idealny partner, któremu udało się 
skonfrontować SPMC PowerMAX z różnymi 
wyzwaniami. 
Testy przeprowadzono m.in. w Ludwigshafen 
(Niemcy), gdzie PowerMAX w ramach projektu 
koordynowanego przez Sarens na terenie fir-
my BASF „przyjął na barki“ ładunek o masie 
240 ton. Natomiast próba sił została przepro-
wadzona we francuskim Fos-sur-Mer. Zadanie 
u stalowego giganta Arcelor Mittal polegało na 

przewiezieniu zbiornika z płynnym żelazem, 
ważącego całe 400 ton na offroadowym odcin-
ku, liczącym prawie dwa kilometry. Na obu te-
stach obecny był pracownik firmy Faymonville 
- Alfons Rupp, którego zadaniem było udzie-
lenie praktycznego wsparcia. „Firma Sarens 
nie kryła zachwytu naszym pojazdem samo-
bieżnym. Podczas konsultacji po zakończeniu 
operacji w ramach projektu wymieniliśmy się 
spostrzeżeniami, dzięki którym wprowadzimy 
dalsze ulepszenia“. Punktem kulminacyjnym 
tej udanej współpracy było zakupienie przez 
firmę Sarens pojazdu SPMC, po tym, jak sku-
tecznie zaliczył testy.

Platforma samobieżna to prawdziwy „siłacz“, 
który dysponując 170kN siły pociągowej ofe-
ruje niemal nieskończoną moc na każdy na-
pędzany zespół osi. Jednostka Powerpack o 
mocy 240kW może obsłużyć kilka modułów z 
napędzanymi osiami. Dzięki temu jest w sta-
nie łatwo i bezpiecznie przewieźć ładunki o 
masie kilku tysięcy ton, przy optymalnym roz-
kładzie sił napędowych.
„Łatwość obsługi ma w przypadku tak kom-
pleksowych pojazdów bardzo duże znaczenie. 
Firma Sarens potrafiła to docenić także w 
konkretnych sytuacjach“ - Alfons Rupp pod-
kreśla wygodę interfejsu do obsługi platfor-

Ważną cechą tak złożonych pojazdów jest łatwa obsłu-
ga, co w przypadku pojazdów samobieżnych SPMC jest 
absolutnie zagwarantowane.

„Siłacz“ podczas pracy – platforma SPMC firmy Faymonville zdała na piątkę trudny test w firmie Sarens i została przyjęta 
do jej floty.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

my SPMC, bazującego na całkowicie nowym, 
przyjaznym dla operatora systemie. Przejrzy-
sty ekran dotykowy umożliwia szybkie i wyraź-
ne wyświetlanie wszystkich istotnych danych, 
dotyczących procesu i transportu. W przy-
padku zestawiania zespołu kilku pojazdów 
kierowca otrzymuje natychmiast czytelny wi-
zualny przegląd dokonanych ustawień. Można 
też dowolnie konfigurować główne wskaźniki 
urządzenia do zdalnej obsługi. Dzięki temu 
każdy może stale kontrolować dane, które są 
dla niego najistotniejsze.



Prawdziwy pakiet mocy! Na imponującej prasie  
krawędziowej w Goleniowie można obrabiać  
płyty stalowe o długości do 14 metrów.
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Supernowoczesny park maszynowy dowodem na wysokie wymagania jakościowe

Zakład w Polsce zwiększa swoje możliwości

Odpowiedzialne za produkcję osoby z  
kadry Yves‘a Faymonville‘a przykładają do 
nich szczególną wagę a to pokazuje, jak wy-
sokie są ich własne wymogi, co do jakości. 
„Tylko dysponując najlepszymi warunkami 
można uzyskać najlepsze wyniki na końcu 
łańcucha produkcji“. Inwestycje w infrastruk-
turę i jej jakość mają priorytetowe znaczenie, 
czego ostatnim przykładem była rozbudowa 
oddziału w Goleniowie (Polska). „Powiększy-
liśmy tamtejszą powierzchnię produkcyjną o 
kolejne 6.000 m² i obecnie liczy ona w sumie  
21.560 m². W nowych halach ulokowaliśmy 
technologię spełniającą najwyższe standardy 
techniczne“ - według Yves‘a Faymonville‘a do 
systemu produkcyjnego włączono teraz naj-
nowocześniejszy sprzęt.
Dotyczy to zwłaszcza działającej komple-
mentarnie maszyny do cięcia termicznego.  
Składa się ona z maszyny do cięcia termicz-
nego z głowicą plazmową do przygotowywa-

nia spoin spawalniczych, z możliwością usta-
wiania kąta fazowania do 52 stopni. Dochodzi 
do tego stacja acetylenowo-tlenowa do cięcia 
materiału o grubości do 260 mm. Kolejnym 
krokiem jest użycie wiertła spiralnego, umoż-
liwiającego wiercenie najmniejszych otworów 
w płytach stalowych. Na stole przygotowaw-
czym o wymiarach 38 na 3,5 metra równo-
legle do procesu cięcia termicznego można 
przygotować i zamocować już następną płytę 
stalową.

Imponujący jest też widok hydraulicznej prasy 
krawędziowej w tandemie, również zainsta-
lowanej niedawno w nowych halach. Z siłą  
nacisku 2 x 12.500 kN stanowi ona prawdzi-
wy „pakiet mocy“. Możliwości pracy przy uży-
ciu tych urządzeń są niemal nieograniczone.  
Na tej imponującej maszynie można przycinać 
krawędzie płyt stalowych o długości do 14 m. 
Wcześniejsze modele umożliwiały obróbkę 
płyt o długości do 4 m. „W ten sposób zwięk-
szamy dodatkowo jakość podwozi naczep, 

wymagających użycia tak długich profili“ - dla 
Yves‘a Faymonville‘a zalety tego rozwiąza-
nia są oczywiste. „Dzięki temu zmniejszamy 
liczbę spoin spawalniczych podczas montażu 
podwozi. Wyższa precyzja obróbki pozwala w 
efekcie na dalsze podniesienie jakości“.
W parku maszyn w Goleniowie zainstalowano 
także nową wytaczarkę pionową. Dwa kolejne 
urządzenia tego typu mają wkrótce dołączyć 
do zakładu macierzystego w Büllingen.
W Goleniowie pracuje obecnie 150 wykwali-
fikowanych pracowników, zatrudnionych w 
działach spawania, obsługi maszyn i montażu. 
Dzięki zakupowi różnych nowych maszyn za-
kład może teraz działać niejako autonomicz-
nie na wszystkich poziomach obróbki.

Najnowocześniejsza technologia do tworzenia wysokiej jakości produktów. Nowa maszyna do cięcia termicznego w 
zakładzie Faymonville umożliwia maksymalną precyzję obróbki.

Nic dziwnego, że goście odwiedzający 
hale trzech zakładów produkcyjnych 
firmy Faymonville oglądają wszystko 
z niekłamanym zachwytem; maszyny 
wykorzystywane do różnych procesów 
i na różnych etapach to najnowocze-
śniejsze urządzenia dostępne dziś na 
rynku technologii.
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Faymonville otwiera oddział we Francji

Nowy filar firmy znajduje się w Paryżu
Metropolia paryska to aglomeracja licząca 10 milionów mieszkańców. Jest też bez wątpienia centralnym punktem Francji.  
Na przedmieściach stale tętniącej życiem stolicy firma Faymonville otworzyła teraz swój własny oddział. 

Na lokalizację filii wybrano paryski okręg  
Villeron, gdzie pracownicy zajęli już niedawno 
swoje biura. Dzięki temu francuscy klienci z 
tego regionu mają teraz punkt kontaktowy fir-
my Faymonville na wyciągnięcie ręki. „Obszar 
Paryża i wokół niego będzie od teraz obsługi-

wany bezpośrednio przez Faymonville. Otwie-
rając ten oddział chcemy jeszcze bardziej 
zbliżyć się do naszych klientów, podobnie jak 
to czynią różni dealerzy w innych obszarach 
kraju” – tak powody tego strategicznego kro-
ku wyjaśnia dyrektor firmy, Alain Faymonville.

Wybór Paryża na lokalizację nowej filii jest też 
uzasadniony geograficznie: „w końcu w tym 
regionie mieszka niemal co szósty Francuz”. 
Firma Faymonville świadomie zbliża się jesz-
cze bardziej do klientów, tworząc przestrzeń 
i możliwości dla optymalnego podtrzymywa-

nia relacji biznesowych. Dotyczy to zarówno 
doradztwa w zakresie produktów i wsparcia 
projektów, jaki i sprzedaży prowadzonej na 
miejscu.
„Na terenie oddziału w Villeron dostępne są 
pojazdy bezpośrednio z magazynu, z naszej 
kompletnej oferty produktowej. Dostęp do  
tej puli pojazdów mają w razie potrzeby także 
nasi dealerzy” – według Alaina Faymonville‘a 
oddział w Paryżu będzie się w najbliższej i 
dalszej przyszłości stale rozwijać a wkrótce 
będzie oferować sprawdzony, wysoko cenio-
ny i pełny zakres usług. „Przypuszczalnie od 
wiosny 2015 r. będą tu też dostępne również 
części zamienne a nowocześnie wyposażo-
ny warsztat umożliwi wykonywanie napraw i 
konserwację różnych typów naczep”.
„Heksagon” (sześciokąt) – jak często nazy-
wana jest Francja z powodu jej kształtu, na-
leży od teraz do najważniejszych europejskich 
rynków firmy Faymonville. Tamtejsza szeroka 
sieć sprzedaży, składająca się z własnych han-
dlowców a także wybranych dealerów, trosz-
czy się o zadania sprzedażowe na obszarze od 
Lille do Nicei i od Caen do Strasburga. Do tej 
istniejącej struktury dołączył teraz własny od-
dział „Faymonville Distribution France”.
Obok zakładów produkcyjnych w Belgii,  
Luksemburgu i Polsce oraz otwartej wio-
sną stacji serwisowej w Rosji, Faymonville  
Distribution France wchodzi w skład stale 
rosnącej sieci międzynarodowych oddziałów 
tego belgijskiego producenta.

Oddział w Villeron koło Paryża oferuje klientom bezpośredni punkt kontaktowy z pojazdami dostępnymi „z magazynu”.
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ALS Remorques i Trailerpartner A/S – nasi partnerzy handlowi od ponad 20 lat

Współpraca pełna zaufania

Ta niezawodna współpraca trwa już od  
ponad 20 lat. ALS Remorques ma siedzibę w 
St. Rambert d‘Albon (w pobliżu Lyonu) i zosta-
ła założona w 1993 roku. Dyrektor zarządza-
jący firmy, Didier Lagouy, już w rok po jej uru-
chomieniu firmy włączył do oferty produkty 
marki Faymonville. Oferowane są tu naczepy 
z różnych linii produktowych, zarówno nowe 
jak i używane. Dzięki tak szerokiemu asor-
tymentowi firma stała się centralnym punk-
tem handlowym dla branży transportowej na 
wschodzie Francji.
„Rozwój ALS Remorques przebiegał zawsze 
ramię w ramię z wzrostem naszego przedsię-
biorstwa. Firma zaczęła od sprzedaży naczep, 
ale bardzo szybko poszerzyła ofertę także o 
serwis i handel częściami zamiennymi” - opo-
wiada dyrektor Alain Faymonville, doceniający 
rozwój partnera z Francji.
Firma ALS Remorques poszła nawet o krok 
dalej, ponieważ obecnie do jej działalno-
ści zaliczają się także rozwiązania z zakresu  

finansowania. „Skupili się na podobnych  
segmentach, co my a następnie rozsze-
rzyli ofertę na rynku regionalnym” - Alain  
Faymonville dostrzega paralele w strategicz-
nym podejściu partnera.

Nasilenie współpracy dzięki 
przyczepie MAX Trailer

Faymonville stawia też na ciągłość, jeśli cho-
dzi o działania na duńskim rynku transporto-
wym. Trailerpartner A/S jest od ponad dwóch 
dziesięcioleci niezawodnym partnerem i de-
alerem na terenie Danii. Mocną stroną dla  
Alaina Faymonville jest w tym przypadku 

dyskretny sposób pracy. „W bardzo skutecz-
ny sposób realizuje się tam liczne projekty. 
Trailerpartner A/S niewątpliwie zdołał ugrun-
tować pozycję produktów Faymonville na 
krajowym rynku transportu”. Potwierdza to 
także Lars Sörensen, dyrektor zarządzający  
duńskiego partnera. „Tworzymy bardzo silne 
partnerstwo handlowe. Wspólnie wypraco-
waliśmy dla marki Faymonville pozycję lidera 
rynku w segmencie naczep niskopodwozio-
wych w Danii”.
Przedsiębiorstwo Larsa Sörensena ma sie-
dzibę w Aabenraa i oferuje tam wszelkiego 
rodzaju naczepy specjalne. Od 2012 roku do 
naczep MultiMAX i Co. firmy Faymonville 

dołączyła także cała gama produktów z linii 
MAX. Pociągnęło to za sobą zintensyfikowa-
nie wzajemnych relacji, co nastąpiło zresztą 
także w przypadku firmy ALS Remorques.  
Ponieważ również ona jest oficjalnym deale-
rem przyczep z linii MAX we Francji od chwili 
ich wprowadzenia na rynek.
Współpracę Faymonville z jej partnerami 
handlowymi cechuje poważne podejście i cią-
głość. Jest to solidna podstawa do tego, aby 
również w przyszłości móc oferować klientom 
w tych krajach nowe produkty, jak np. nowy 
koncept CombiMAX.

Wspólnie z Trailerpartner A/S firma Faymonville 
została liderem rynku duńskiego.

ALS Remorques działa we Francji w podobnych 
segmentach, co Faymonville.

Do sieci sprzedażowej Faymonville  
należą francuska firma ALS Remorques  
i duńskie przedsiębiorstwo  
Trailerpartner A/S – jedni z pionierskich 
partnerów w zakresie międzynarodowej 
sprzedaży naczep.



Niska wysokość ładunkowa (780 mm) naczepy niskopodwoziowej MultiMAX z niezależnym zawieszeniem kół „Twin Axle 
II” to duża zaleta przy transporcie wysokich towarów.
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Sachs Trans zamawia naczepy niskopodwoziowe z niezależnym zawieszeniem kół

Koncepcja „Twin Axle II” sprawdza się także na polskich drogach
Od chwili wprowadzenia przez Faymonville przed dwoma laty nowych wersji rozwojowych niezależnego zawieszenia „Twin Axle II” 
koncepcja ta szybko przyjęła się w branży.

Pracę nad tym projektem zakończono kom-
pleksowym programem jazd próbnych, w  
ramach którego pojazdy pokonały łącznie 
ponad 50.000 kilometrów z maksymalnym 
załadunkiem. Po takiej promocji coraz więcej 
klientów pukało do drzwi belgijskiego pro-
ducenta i zamawiało naczepy siodłowe lub 
niskopodwoziowe, z niezależnym zawiesze-
niem kół „Twin Axle II”.
Do nowych klientów należy na przykład firma 
Sachs Trans z Polski. Do liczącej 175 jednos-
tek floty pojazdów dołączyły teraz dwie nac-
zepy Faymonville. Zamówienie obejmowało 
najpierw wyciąganą, dwuosiową, niskopod-
woziową naczepę MegaMAX, wyposażoną w 
łamane osie i platformę do przewozu kotłów. 
Natomiast ostatnio firma Sachs Trans za-
kupiła 5-osiową naczepę niskopodwoziową 
MultiMAX z potrójnym wyciągiem, hydrau-
licznym układem kierowniczym i niezależnym 
zawieszeniem kół „Twin Axle II”. „Sachs Trans 
była przekonana do tego typu zawieszenia i 
świadomie wybrała ten wysokiej jakości pro-
dukt marki Faymonville” - mówi Krzysztof  
Bartosik, specjalista ds. sprzedaży w Polsce. 
Naczepa tego typu jest bardzo kompaktowa i 
posiada trzy wyciągi, przy czym długość pod-
stawy przyczepy i ciągnika siodłowego utrzy-
muje się w ustawowo dopuszczalnych ramach 
16,5 m. Dzięki temu pojazd nie wymaga żad-

nego dodatkowego dopuszczenia do eksploa-
tacji.

Łatwa i przyjazna dla 
użytkownika obsługa

Założone w 1986 roku przedsiębiorstwo 
Sachs Trans, którego właścicielem jest Ma-
rek Sachs, jest szybko rozwijającą się, polską 
firmą transportową. Jej klucz do sukcesu to: 
wysokiej jakości usługi, profesjonalizm i nie-
zawodność. Sachs Trans działa na całym kon-
tynencie europejskim, a niska masa własna 

naczepy MultiMAX (Twin Axle II) w znacznym 
stopniu ułatwi tę geograficzną ekspansję. 
To samo dotyczy wysokiej ładowności rzędu  
12 ton na oś, co ma decydujące znaczenie dla 
ekspansji na rynku niemieckim. „Dla rynku 
polskiego koncepcja Twin Axle II oznacza licz-
ne zalety, ponieważ duża ładowność otwiera 
szanse na rynku transportu w Niemczech” – 
podkreśla Krzysztof Bartosik, wskazując na 
ekonomiczne znaczenie „wielkiego sąsiada”.
Jako kolejny istotny plus należy wymienić 
łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę 
naczepy MultiMAX, wyposażoną w niezależne 

zawieszenie kół. Wysokość ładunkową można 
obniżyć do 780 mm powyżej podwozia (nawet 
w wariancie z trzema wyciągami), co stanowi 
znaczącą zaletę przy transporcie wysokich 
towarów. Niezależne zawieszenie kół po-
zwala na optymalizację kosztów utrzymania, 
rentowności i zapewnia opłacalny stosunek 
przebiegów do kosztów. Dzięki zastosowaniu 
niezależnego zawieszenia kół i rezygnacji z 
ciągłych obudów pomostów można wykorzys-
tać także lżejsze, a jednocześnie wytrzymals-
ze i sztywniejsze belki środkowe.
Uznana jakość Faymonville przejawia się też 
w procesie produkcji naczepy. Aby zapewnić 
długotrwałą ochronę powierzchni naczepy 
niskopodwoziowej, Faymonville sięga po swo-
ją sprawdzoną technologię MAXProtect+. Jest 
to doskonale dopracowana i starannie zop-
tymalizowana technika obróbki powierzch-
ni. Niezależne zawieszenie kół „Twin Axle II” 
firmy Faymonville jest więc teraz z sukcesem 
eksploatowane także na polskich drogach. 
Firma Sachs Trans stawia na tę technologię i 
również w przyszłości zawierzy specjalistycz-
nej wiedzy belgijskiego producenta.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu
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NEWS TO THE MAX

Taka forma wsparcia należy do pakietu usług 
belgijskiego producenta i ma umożliwić ide-
alne wykorzystanie wszystkich technicznych 
funkcji pojazdów podczas eksploatacji. Eks-
perci z firmy Faymonville wyjaśniają przy tym 
użytkownikowi wszystkie istotne możliwości 
zastosowania oraz techniczny sposób działa-
nia poszczególnych naczep. Zorientowane na 
praktykę szkolenia są fachowe, kompetentne 
i nieskomplikowane.
Z oferty tej skorzystała niedawno firma SDK 
Magistral z Samary (Rosja), która w swo-
jej flocie posiada osiem zestawów osiowych  
Faymonville z serii S-Modul. Dodatkowo wy-
posażono je w pakiet Powerpack, umożliwia-
jący użycie ich jako pojazdów samobieżnych 
bez ciągnika siodłowego. „W ciągu jednego 
dnia Sergey Astakhov, przedstawiciel firmy 
SDK Magistral, odbył w naszym rosyjskim 
oddziale Faymonville w podmoskiewskim 
Nogińsku szkolenie w zakresie obsługi nowo 
nabytego pojazdu. Jego opiekunem był nasz 
specjalista, Alexander Dikarev, który np.  

objaśnił mu szczegółowo przebieg mon-
tażu zestawów modułowych do systemu  
Powerpack“ - tak to intensywne i nadzwyczaj 
ważne szkolenie opisuje Pavel Pavin, specjali-
sta ds. sprzedaży Faymonville w Rosji.
Po tym jednodniowym szkoleniu w Nogiń-
sku firma SDK Magistral mogła bez proble-
mu poprowadzić swoje zestawy modułowe z  
systemem Powerpack do miejsca przezna-
czenia. Trasa liczyła niemal 1000 kilometrów 

w kierunku Samary, przemysłowego miasta 
na południu europejskiej części Rosji, po-
łożonego nad Wołgą. W tamtejszej księdze  
zamówień widniało już kilka zadań do reali-
zacji przy pomocy nowego zestawu. W tym 
przypadku opieka firmy Faymonville posu-
nęła się o krok dalej. Aby pomóc klientowi  
w sprawnym wykonaniu jego pierwszych 
transportów, specjalista z Faymonville  
pojechał do Samary w ramach wsparcia  

projektu. Kolejne szczegółowe instrukcje  
pomogły firmie SDK Magistral w szybkiej re-
alizacji przewozów z użyciem modularnych 
zestawów osiowych.
Tym sposobem doskonale połączono szkole-
nie teoretyczne, opisujące funkcje i działanie 
pojazdów z praktycznym instruktażem. Dla 
SDK Magistral moduły S wraz z systemem  
Powerpack okazały się udaną inwestycją. 
Dzięki nim firma mogła zrealizować kilka zle-
ceń dla przemysłu chemicznego, gazowego i 
naftowego. SDK Magistral ufa przy tym tech-
nicznemu dopracowaniu i ceni nadzwyczaj-
ną jakość produktów Faymonville. Nic więc 
dziwnego, że w rejonie Samary jeżdżą kolejne 
„pakiety mocy“ belgijskiego producenta, w 
postaci naczepy niskopodwoziowej MultiMAX  
i 2- plus 5-osiowej platformy niskopodwozio-
wej VarioMAX, podejmując codziennie nawet 
najtrudniejsze wyzwania transportowe.

Tylko prawidłowa obsługa produk-
tu gwarantuje jego optymalne wy-
korzystanie. W razie potrzeby firma  
Faymonville zapewnia klientom in-
struktaż - szczegółowe szkolenia na 
pojazdach, jeszcze przed ich pierw-
szym użyciem.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

Szkolenie dla firmy SDK Magistral w Rosji

Teoria z korzyścią dla praktyki
Zorientowane na praktykę, 
fachowe, kompetentne i 
nieskomplikowane - firma 
SDK Magistral otrzymała 
od specjalisty z Faymonville 
instrukcje dotyczące obsługi 
jej nowego pojazdu.


