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Nasz CombiMAX: Bardziej elastyczny,  
wydajniejszy i jeszcze szybszy!

Po zaprezento-
waniu naszego 
nowego produk-
tu, czyli syste-
mu CombiMAX 
podczas naszych 
„dni otwartych“ 
w Büllingen, 
o t r z y m a l i ś m y 

same pozytywne reakcje ze strony branży 
transportowej. Ta innowacyjna i przyszło-
ściowa koncepcja ma w naszych planach 
absolutny priorytet, ponieważ jesteśmy 
całkowicie przekonani o tym, że Combi-
MAX jest prostym, a zarazem genialnym 
rozwiązaniem. Otwiera przed nami bo-
wiem możliwości łączenia ze sobą róż-
nych elementów półnaczep i naczep ni-
skopodwoziowych o ładowności od 50 do 
250 ton.
Pragniemy i możemy zaoferować Pań-
stwu narzędzie, umożliwiające elastycz-
ne modyfikowanie floty w zależności 
od wymogów zlecenia przewozowego. 
Jest nim nasz system modułowy, który 
otworzy przed Państwem nieograniczo-
ne możliwości realizacji indywidualnych 
rozwiązań transportowych. Zgodnie z 
mottem: większa elastyczność, większa 
wydajność i większa szybkość przy niż-
szym nakładzie inwestycyjnym!
Każdy klient – duża i mała firma – znajdzie 
w CombiMAX odpowiednie rozwiązanie, 
spełniające jego potrzeby transportowe. 
„Zdefiniuj swoje zadanie transportowe 
– skonfiguruj swój wariant pojazdu!“ -  

to myśl przewodnia, która idealnie okre-
śla podstawowe założenia koncepcji.
Centralnymi elementami koncepcji  
CombiMAX jest kilka innowacji tech-
nicznych. Wszystkie systemy sterowania 
bazują na centralnym, uniwersalnym 
sprzęgu gęsia szyja – naszej unikalnej na 
całym świecie technologii „One-Neck“.
Dochodzi do tego połączenie trzech ukła-
dów sprzęgających: uniwersalnej głowicy 
łączącej ze połączeniem trzpień-łącznik, 
adaptera hakowego i wbudowywanego 
teleskopowego dźwigara środkowego 
(„Add-On Beam“).
Oferujemy łatwą w obsłudze innowa-
cję, stworzoną i wyprodukowaną przez  
Faymonville.
To wszystko czyni CombiMAX produktem 
przyszłości, który ma szansę wyznaczyć 
trwałe standardy i zrewolucjonizować 
logistykę transportu ciężkiego. Z syste-
mem CombiMAX całkowicie wypełnia-
my lukę między wszystkimi wariantami  
naszych obecnych naczep o ładowności 
do 120 ton i modułami do przewozu cięż-
kich ładunków.
Trwają też intensywne prace naszego  
zespołu projektowego nad dalszym  
rozwojem naszych innych obecnych pro-
duktów. Faymonville jest dostawcą kom-
pletnych rozwiązań i ma w ofercie gotowe, 
indywidualnie dostosowane rozwiązania 
dla każdego wyzwania transportowego.

Alain Faymonville
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Modułowa konstrukcja nowej serii 
CombiMAX firmy Faymonville wyzna-
cza standardy na przyszłość. Podsta-
wą strategii inżynieryjnej nowego typu 
pojazdu są wielorakie możliwości łą-
czenia standaryzowanych elementów. 
Metoda ta będzie miała zastosowa-
nie wyłącznie w sektorze pojazdów 
drogowych. Dzięki temu firma będzie 
mogła oferować swoim klientom uni-
wersalne rozwiązania, umożliwiające 
indywidualną konfigurację. 

Dzięki tej strategicznej decyzji możliwe będzie 
innowacyjne, a wręcz rewolucyjne wzbogace-
nie oferty produktów firmy. Do tej pory firma 
Faymonville produkowała przeważnie po-
jazdy projektowane na zamówienie, oferując 
rozwiązania „szyte na miarę“, odpowiadają-
ce konkretnym życzeniom klienta. Nieunik-
nionym efektem tego było stałe poszerza-

nie aktualnej oferty produktów, obejmującej 
czternaście modeli podstawowych i ponad  
3000 różnych ram pojazdów o długości od 8 do 
60 metrów i masie własnej od 6 do 44 ton.

„Do tej pory była to bez wątpienia właściwa 
strategia, ponieważ byliśmy w stanie wy-
produkować szybko i elastycznie to, czego 

PRODUCT TO THE MAX

Strategia projektowa nowego typu pojazdu opiera się na mnogich  
możliwościach łączenia standaryzowanych elementów.

CombiMAX zrewolucjonizuje międzynarodowy  
rynek transportu ciężkiego

Rozwiązania modułowe oferują nieograniczone możliwości

klient niezwłocznie potrzebował“ - wyjaśnia 
dyrektor Alain Faymonville. „To indywidual-
ne podejście zapewniło naszej firmie mocną 
i stabilną pozycję na rynku.“ Jednak w pew-
nym momencie ta kompleksowość zderza się 
z ograniczeniami. Faymonville także w przy-
szłości nie zrezygnuje z oferowania rozwiązań 
dostosowanych do konkretnych potrzeb klien-
ta, jednak będą one oparte na komplemen-
tarnej koncepcji pojazdu. „Jest to koncepcja, 
dzięki której zaoferujemy klientom korzystną 
kosztowo opcję, umożliwiającą indywidualne 
konfigurowanie ich pojazdów“ - tak ideę no-
wego produktu objaśnia dyrektor technicz-

ny, Guy Fickers. Przy takim założeniu nowy  
CombiMAX ma stanowić uzupełnienie istnie-
jących grup produktów MegaMAX, MultiMAX, 
GigaMAX, VarioMAX i ModulMAX.

Indywidualnie dostosowany  
produkt za korzystną cenę

Koncepcja modułowości jest już stosowana 
w pojazdach do transportu ciężkiego. Jednak 
do tej pory nie była konsekwentnie wdrażana 
wyłącznie w sektorze pojazdów drogowych. 
Teraz koncepcja modułowości, a tym samym i 
elastyczności, zostanie zastosowana w odnie-

One-Neck-Technology

System hakowy

Add-on beam

Uniwersalna głowica sprzęgająca

SZYBKOŚĆ

ELASTYCZNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ
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sieniu do podstawowego produktu Faymonville, 
jakim są naczepy i naczepy niskopodwozio-
we o średniej i dużej ładowności od 50 do  
250 ton. Jednym z ważnych powodów rozwoju 
serii CombiMAX jest w dużej mierze wdrażana 
na obszarze Unii Europejskiej harmonizacja 
przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, 
przewidująca w przyszłości ograniczenie do-
puszczalnych wartości nacisku na oś do mak-
symalnie 12-14 ton. „Światowa tendencja do 
ograniczania dopuszczalnego nacisku na oś 
wymusza konieczność tworzenia nowych, 
przemyślanych rozwiązań“ - mówi Arnold 
Luxen, dyrektor handlowy. 

By zrealizować projekt CombiMAX, wybrany 
zespół projektowy opracował nowe kompo-
nenty i technologie, które są postrzegane na 
rynku jako absolutnie innowacyjne. Należą 
do nich między innymi: modułowa rama po-
jazdu o lekkiej konstrukcji, zdecentralizowane 
sterowanie „add-on“, uniwersalne, znormali-
zowane sprzęgi typu gęsia szyja, lżejsze osie 
łamane i niezależne zawieszenia kół, syme-
tryczne główki sprzęgu i wykonane z długich 
kształtowników elementy modułowe do auto-
matycznego spawania.

Uniwersalne sterowanie  
podstawowe 

Ogromne zalety, jakie wyróżniają serię CombiMAX, 
zawdzięcza ona choćby samemu jednolitemu, 
podstawowemu systemowi sterowania. „Wystę-
puje tu tylko jeden, jedyny nadajnik sygnałów 
sterowniczych dla wszystkich odbiorników, uży-
wanych do tej pory w różnych agregatach“ - tak 
Alain Faymonville wyjaśnia zasadnicze założenie 
koncepcyjne. Konkretnie znaczy to, że wszystkie 
systemy sterowania mogą być sterowane przez 
nowo zaprojektowany, uniwersalny sprzęg typu 

„gęsia szyja“. I to niezależnie od tego, czy mamy 
do czynienia z pojazdami wyposażonymi w cztery 
lub osiem ogumionych osi łamanych, pojazdami  
z układem sterowania ze zwrotnicami (hydrau-
licznym lub pneumatycznym), czy też z pojazdami  
z niezależnym zawieszeniem kół serii Twin Axle II.

Nowością jest też połączenie trzech układów 
sprzęgających, które są już od dawna znane z od-
rębnych rozwiązań. Wszystkie trzy komponenty, 
takie jak sprzęg sworzniowo-łącznikowy, system 
szybkiego uwalniania haka i teleskopowa podłuż-
nica środkowa, bezproblemowo zazębiają się ze 
sobą na nowych interfejsach systemu CombiMAX. 
Umożliwia to klientowi elastyczne reagowanie na 
najróżniejsze wymagania transportowe, także już 
po zakupie naczepy. 

Sprawniejsza obsługa
 
Dodatkowo nowy interfejs systemu umożliwia 
bezpośrednie łączenie pojazdów o różnych 
wysokościach i szerokościach - i to przy iden-
tycznym nacisku na oś w całej kombinacji.
Należy do tego jeszcze dodać odczuwalnie ła-
twiejszą obsługę. Właśnie w przypadku cięż-
kich modeli obsługa techniczna była do tej 
pory dość skomplikowanym wyzwaniem dla 
operatora. Skuteczne uproszczenie elemen-
tów obsługowych zapewniające łatwiejszą 
obsługę to bardzo ważna, choć często zanie-
dbywana kwestia w dzisiejszej, coraz bardziej 
umiędzynarodowionej branży transportowej.

Decydującą zaletą dla spedytora jest przede 
wszystkim możliwość elastycznego budowa-
nia i poszerzania jego parku samochodowe-
go. „Przekazujemy w ręce naszych klientów 
instrument umożliwiający tworzenie ich wła-
snej koncepcji uniwersalnego parku samo-
chodowego“ - Arnold Luxen podkreśla wyso-

PRODUCT TO THE MAX

„One neck-technology“: Wszystkie systemy sterowania mogą być sterowane przez nowo zaprojektowany, uniwersalny 
sprzęg typu gęsia szyja.

Światowa premiera CombiMAX - Decydującą zaletą dla spedytora jest przede wszystkim możliwość elastycznego  
budowania i poszerzania jego parku samochodowego.
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ką wartość, jaką dla klientów stanowić będzie 
seria CombiMAX. Inwestując w rozwiązania z 
tej serii spedytor zyska znacznie więcej opcji 
przewozowych, zwiększy wykorzystanie i 
przebiegi swoich pojazdów oraz będzie w sta-
nie elastycznie i błyskawicznie dopasowywać 
się do często szybko zmieniającego się cha-
rakteru zleceń.

Dopasowana konfiguracja

„Przewoźnik może znacznie zmniejszyć licz-
bę niewykorzystywanych pojazdów, ponieważ 
z modułu CombiMAX zestawi dokładnie taki 
skład, jakiego potrzebuje. Będzie to skład ide-
alny, ponieważ dopasowany do potrzeb kon-
kretnego zlecenia“ - dodaje Guy Fickers. Waż-
ne jest także umożliwienie klientowi większej 
swobody w jego decyzji i w jego wyborze. 
Zgodnie z zasadą: „Zdefiniuj swoje zadanie 
transportowe i skonfiguruj swój pojazd!“. Kie-
dy kupujący możliwie najdokładniej przeana-
lizuje swoje potrzeby, optymalnym rozwiąza-
niem okaże się być właśnie moduł CombiMAX, 
umożliwiający indywidualną konfigurację.

Podsumowując, nowa seria CombiMAX łączy  
w sobie wszystkie zalety systemu modułowego 
z łatwością obsługi konwencjonalnych pojaz-
dów do przewozu ciężkich ładunków, jak Mul-
tiMAX, MegaMAX lub VarioMAX. Ponadto dzięki 
możliwości tworzenia różnorakich kombinacji, 
oferuje ona klientowi ekonomiczne i adapta-
cyjne rozwiązanie, dzięki któremu sprosta on 
najróżniejszym wymogom i potrzebom.

Konsekwentna standaryzacja
 
Ekonomicznym tłem zaprojektowania innowa-
cyjnego modułu CombiMAX są wymogi rynku, 
który oczekuje stałej optymalizacji szerokiej 

gamy produktów i zwiększania elastyczności 
produkcji, przy jednoczesnym obniżeniu kosz-
tów.

W takich okolicznościach w nieodległej przy-
szłości utracilibyśmy część udziału w rynku, 
ponieważ takie wymogi stwarzają problemy 
związane z nakładami na opracowanie nowych 
rozwiązań technologicznych. Jednak dzięki 
CombiMAX przed Faymonville otwierają się 
nowe perspektywy ekonomiczne. „Realizując 
konsekwentną standaryzację możemy obniżyć 
nakłady pracy“ - mówi Arnold Luxen. Alain  

Faymonville dodaje: „Dzięki CombiMAX będzie-
my mogli szybciej, elastyczniej i taniej zamie-
niać indywidualne życzenia klienta w indywidu-
alne rozwiązania konstrukcyjne pojazdów.“ 

Presja cenowa wymusza reakcję
 
Równocześnie dyrektor ponownie podkreśla, 
że „zasadniczo nie wynajdujemy nic nowego“. 
Wszystkie poszczególne rozwiązania są już 
dostępne na rynku. „Z modułem CombiMAX 
stwarzamy jednak wspólną platformę, łą-
czącą liczne zalety dotychczasowych serii 

MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX  
i ModulMAX.“ 

Dzięki zasadzie adaptacyjności modułu  
CombiMAX możemy stworzyć każdą moż-
liwą kombinację - i to nawet wydajniej niż w 
branży samochodowej, w której rozwiąza-
nia platformowe są cenione od lat i stanowią 
tam sprawdzony standard. „Stworzenie serii 
CombiMAX można porównać z połączeniem 
ekonomicznego Volkswagena Polo i eksklu-
zywnego Bentleya.“ Z ograniczonej liczby ele-
mentów firma Faymonville może odtąd pro-

CombiMAX łączy w sobie wszystkie zalety systemu modułowego z łatwością 
obsługi konwencjonalnego pojazdu do przewozu ciężkich ładunków.
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dukować „nieskończoną“ liczbę modeli. W ten 
sposób, oferując niemal dowolne możliwości  
łączenia produktów z serii CombiMAX,  
Faymonville otwiera drzwi do rynku nieogra-
niczonych możliwości. 

Von „design to order“ hin zu 
„configurate to order“
 
Rangę koncepcji CombiMAX można ocenić 
także po skali planowanej do końca następ-
nego roku inwestycji, którą zarząd szacuje 
na 30 milionów euro. „Chcemy definitywnie 
zrewolucjonizować rynek naczep niskopod-
woziowych i postawić kolejny kamień milowy 
w branży.“
Produkcja modułu CombiMAX wymaga tak-
że rozbudowy zakładów firmy. Powierzchnia 
hal zakładu produkcji konstrukcji stalowych 
w Goleniowie (Polska) została powiększona o 
kolejne 6300 m2; wzrosło też zatrudnienie.

Z kolei w Lentzweiler (Luksemburg) powsta-
je obecnie nowa montownia modułów Com-
biMAX. Na powierzchni 7,5 ha Faymonville  
buduje halę produkcyjną o powierzchni  
10.000 m2, w której będzie się odbywać 
montaż i obróbka powierzchni. W projekcie 
uwzględniono możliwe podwojenie zdolności 
produkcyjnych w przyszłości. 

Rozbudowa dwóch zakładów

Koncepcja obiektów i środków produkcyjnych 
została opracowana przez własnych specja-
listów firmy, w oparciu o pozytywne doświad-
czenia z serią MAX Trailer. Jej podstawowym 
założeniem jest zapewnienie optymalnej tech-
nologii procesu. Koncepcja ta zakłada też jed-
nak osiągnięcie jeszcze większego poziomu 
wydajności produkcyjnej. Także w Lentzweiler 

rusza pierwszy etap produkcji przy zatrudnieniu 
dodatkowych pracowników. W Luksemburgu 
utworzono ponadto nowe Centrum Szkoleń 
i Dostaw, przeznaczone nie tylko dla serii  
CombiMAX, lecz dla wszystkich produktów 
Faymonville, produkowanych w Lentzweiler.

Równocześnie z opracowaniem serii Combi-
MAX wprowadzone zostały i będą wprowadzane 
nowe procesy projektowania, nowe technologie 
produkcji i nowe technologie informacyjne. W 
tym kontekście w ubiegłych latach dokonano 
cennych, przyszłościowych odkryć w zakresie 
produkcji naczepy MAX Trailer, które obecnie 
wdrożono także w odniesieniu do procesu roz-
woju produktu CombiMAX.

Seria MAX Trailer jest przecież także standa-
ryzowanym produktem o sprawdzonej, wyso-
kiej jakości marki Faymonville, który w bardzo 
krótkim czasie został bardzo dobrze przyjęty 
przez rynek. Jego sukces bazował właśnie na 
koncepcji pozwalającej się konfigurować mo-

dułowej konstrukcji ze zoptymalizowanymi 
kosztowo podzespołami, standaryzowanymi 
interfejsami i maksymalną ilością jednakowych 
części.

Sprawdzone rozwiązania n 
aczep MAX Trailer
 
„To było bez wątpienia pozytywne doświadcze-
nie“ - Yves Faymonville spogląda na Goleniów, 
gdzie w specjalnie urządzonej hali monta-
żowej produkowane są naczepy MAX Trailer. 
Podobnie ocenia to Arnold Luxen. „Koncep-
cja CombiMAX pod względem standaryzacji, 
konfiguracji i logistyki bazuje na filozofii  
MAX Trailer, dostosowanej jednak do  
wyższych ładowności.“ 

Pierwsze prototypy CombiMAX odbywają 
obecnie jazdy próbne - częściowo w ramach 
testów wewnętrznych zakładu, częściowo 
już u klientów. Dzięki temu możliwe będzie 
dotrzymanie samodzielnie ustalonego har-

monogramu uruchomienia ciągłej produkcji 
wczesną jesienią. Najpierw w Büllingen, a 
od następnego roku także w Luksemburgu.  
Guy Fickers jest mocno przekonany, że  
„z CombiMAX pójdziemy z duchem czasu“, 
zwłaszcza że oczekiwania rynku według 
pierwszych reakcji wybranych najważniej-
szych klientów są bardzo pozytywne.

Dlatego też długoterminowe cele wyzna-
czone od roku 2016 są nadzwyczaj ambitne.  
Faymonville planuje w przyszłości produk-
cję na poziomie do 400 sztuk CombiMAX  
rocznie. Proces ten będzie iść w parze ze 
stworzeniem kolejnych miejsc pracy w Polsce  
i w Luksemburgu. Koncepcja CombiMAX 
oznacza, że dla firmy jak i dla klientów obo-
wiązywać będzie odtąd zasada: aby odnieść 
sukces, proces projektowania i produkcji musi 
w przyszłości odejść od modelu „design to  
order“ (projektowanie na zamówienie)  
na rzecz modelu „configurate to order“  
(konfigurowanie na zamówienie).

„Zdefiniuj swoje zadanie transportowe i skonfiguruj swój 
wariant pojazdu!“ – prezentacja CombiMAX spotkała się  

z ogromnym zainteresowaniem.
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Optymalizacja masy i poprawa stabilności

Nowa generacja „odchudzonych” 
naczep FloatMAX
Zupełnie nowa seria produktów z wrażliwego segmentu naczep samozaładow-
czych do transportu szkła dla klientów, którzy w ostatnich latach coraz częściej 
domagali się większej ładowności.

„To z pewnością ciekawe i warte podjęcia wy-
zwanie” - tak zareagował na nowe wymogi  
Albert Balke. Szef zespołu inżynierów z działu 
konstrukcji naczep samozaładowczych ma już 
za sobą obszerną analizę rynku i spójny zarys 
specyfikacji. Podstawą wszystkich działań były 
przede wszystkim dwa pytania: Co dla klienta jest 
ważniejsze? Z czego klient może zrezygnować? 
Najpierw w odniesieniu do naczep FloatMAX,  
a następnie również naczep PrefaMAX, gdzie 
„także stosowana jest kreatywna dźwignia”.
Strategiczną odpowiedzią Faymonville jest 
nowa generacja naczep FloatMAX z cztere-
ma zupełnie nowo opracowanymi modelami. 
„Jestem przekonana, że dzięki tej decyzji już 
niebawem zdobędziemy kolejne udziały w ryn-
ku” - z ufnością patrzy w przyszłość dyrektor 
sprzedaży, Manuela Rauw. Jej przewidywania 
są już poparte pierwszymi kontaktami i zawar-
tymi umowami. W Niemczech, Polsce, Turcji, 
Włoszech czy też we Francji - klienci z różnych 
krajów doceniają przeprowadzoną optymaliza-
cję masy i nową paletę modeli naszych naczep. 

Wysoki standard bezpieczeństwa
 
Podstawą tych technicznych rozważań są dwa 
założenia: zauważalne zwiększenie stabilno-

ści i trwałości przy jednoczesnym obniżeniu 
masy własnej naczepy. I tak w modelu Super-
Light dzięki kilku modyfikacjom technicznym 
(m.in. rezygnacji z przedniej ramy podnoszą-
cej) udało się obniżyć masę do 6550 kilogra-
mów. Jest to naczepa, która wymaga zarazem 
użycia lżejszych ciągników nowej generacji 

(umożliwiając dokładny punktowy załadunek 
i rozładunek). 
Jej „bliskim krewnym” jest model Light, wa-
żący 6800 kilogramów, włącznie z przednią 
hydrauliczną ramą podnoszącą. Za pomocą 
produktów klasy „Economy” firma Faymonvil-
le chce obsługiwać przede wszystkim rynki 
o gorszej infrastrukturze drogowej. Najlepiej 
nadaje się tutaj solidny i odporny pojazd, bez 
subtelnych dodatków, o masie własnej rzę-
du 7300 kilogramów. Serię uzupełnia także 
zmodyfikowany wariant „Intermodal”, z moż-

liwością użycia w transporcie drogowym i 
szynowym (posiada już certyfikat belgijskiego 
zarządcy kolei Infrabel).
Jednak bez względu na wszelkie zabiegi ob-
niżające masę, bezwarunkowym zobowiąza-
niem pozostaje niezmiennie wysoki standard 
bezpieczeństwa. Nadal więc w przypadku 

wszystkich modeli najważniejszą obowią-
zującą zasadą jest „no risk” - podkreśla  
Albert Balke.

„Odchudzone”, ale bez przesady

Priorytetową innowacją było odczuwalne ob-
niżenie masy własnej i wyraźne zwiększe-
nie ładowności. Ale nie tylko! We wszystkich 
modelach przedłużono kanał załadowczy,  
co skutkuje wyraźnie lepszym rozkładem ob-
ciążenia. Dostępny jest także wariant z przed-
nim podestem.
Idealny efekt końcowy udało się uzyskać dzię-
ki pieczołowitym poszukiwaniom możliwości 
obniżenia masy, w czym pomagali również 
nasi dostawcy. W ramach tych działań moż-
na wymienić „nowe materiały, udoskonalone 
procesy produkcyjne, odchudzone, ale stabil-
niejsze elementy konstrukcyjne, wzmocnio-
ną centralną belkę poprzeczną oraz zasadną 
rezygnację z koła zapasowego, osłony bocz-
nej czy też centralnego układu smarowania” 
- wymieniają niektóre punkty Manuela Rauw 
i Albert Balke.

Tymczasem w jednej z działających na obszarze Europy 
firm z siedzibą we Włoszech i Francji jeździ już większa 

flota nowych naczep SuperLight-FloatMAX.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu



Specjalne zamówienie na naczepy MultiMAX dla APB Plzeň

Z torów na drogę
Sytuacje, kiedy pojazdy szynowe opuszczają tory i muszą przejechać drogą do miejsca przeznaczenia, są zawsze  
szczególnym wyzwaniem dla firm transportowych. Takie zlecenia można realizować tylko przy użyciu specjalnych środków - z taką też  
potrzebą firma APB Plzeň zwróciła się do Faymonville.

Doświadczenia wiodącego belgijskiego pro-
ducenta w branży transportu pojazdów szy-
nowych szybko zaowocowały znalezieniem 
dla czeskiego klienta najlepiej dopasowanego 
rozwiązania. W ramach zamówienia skon-
struowano dwie siedmioosiowe, wyposażone  
w pojedynczy teleskop, niskopodłogowe na-
czepy siodłowe z serii MultiMAX. Decydują-

cym czynnikiem technicznym był wybór osi. 
Zabudowa wygiętych osi Faymonville obniży-
ła wysokość ładunkową w pozycji do jazdy do  
740 milimetrów, licząc od prowadnic szy-
nowych na naczepie. Dzięki temu wygięciu  
udało się bez problemu utrzymać ładunek 
poniżej wymaganej maksymalnej wysokości 
całkowitej, dzięki czemu przejazdy podziem-

ne nie są już dla naczepy żadną przeszkodą.  
Kolejną „sztuczką” techniczną jest wpusz-
czenie prowadnic szynowych w powierzchnię  
załadunkową, co umożliwia zmienne szero-
kości toru 1000, 1450 lub 1670 milimetrów. 
Jest to niezbędne, ponieważ pojazdy szynowe 
posiadają różne rozstawy kół w zależności od 
kraju użycia.
APB Plzeň zamówiła obydwa pojazdy z opcją 
innowacyjnego, hydraulicznie podnoszone-
go i opuszczanego systemu przedłużania 
tyłu („stojaka”) do bezpiecznego załadunku 
i rozładunku oraz do optymalizacji rozkładu 
obciążenia. Zintegrowane przedłużenia szyn 
„stojaka” pozwalają na szybki montaż rampy 
załadunkowej o maksymalnym nachyleniu 
2,5 stopni (bez pomocy wózka widłowego lub 
podobnego sprzętu). Przedłużenie tyłu może 
także przyjąć do 15 ton ładunku podczas 
transportu. Umożliwia to znaczne odciążenie 
ciągnika siodłowego, a także dalszą poprawę 
rozkładu ładunku. 

Uproszczona obsługa

Oprócz wykorzystania wyposażonej w tele-
skop powierzchni ładunkowej APB Plzeň ma 
możliwość rozszerzania naczepy o doczepia-
ne przedłużki. W tym celu między sprzęgiem 
typu „gęsia szyja” a powierzchnią ładunko-

wą zabudowany został punkt rozprzęgania – 
tzw. sprzęg sworzniowo-łącznikowy. Także w  
tym przypadku firma Faymonville zadbała 
o to, aby naczepę mogła w miarę możliwo-
ści obsługiwać tylko jedna osoba, bez użycia 
dalszych środków pomocniczych. Wszyst-
kie funkcje są obsługiwane hydraulicznie a  
elementy przedłużające pozwalają się bez 
trudu montować i demontować za pomocą 
podpórek kołowych i kół.
Wreszcie dzięki możliwej do modyfikacji  
budowie zaprzęgu w obrębie belki przedłuża-
jącej można teraz przewozić nawet najcięższe 
pojazdy szynowe z kilkoma zestawami koło-
wymi, bez ugięcia powierzchni ładunkowej.
Podsumowując: na podstawie nawet naj-
bardziej złożonych wytycznych projektu dla  
APB Plzeň firmie Faymonville udało się stwo-
rzyć rozwiązanie optymalne zarówno pod 
względem technicznym jak i ekonomicznym. 
Nic więc dziwnego, że można oczekiwać  
dalszej współpracy tych firm. 

Firma APB Plzeň znalazła w Faymonville partnera, który opracował dla niej idealnie dostosowane rozwiązanie dla  
transportu pojazdów szynowych (także pod względem wysokości).

APB Plzeň zamówiła obydwa pojazdy z opcją  
innowacyjnego, hydraulicznie podnoszonego.
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Stoisko informacyjne na targach w Abu Dhabi to nasz sukces

Drzwi do Arabii Saudyjskiej stoją otworem
Na początku roku firma Faymonville za-
tknęła swoją flagę na Bliskim Wschodzie. 
Podczas targów w Abu Dhabi zacieśniła 
liczne kontakty, które udało jej się nawią-
zać kilka miesięcy wcześniej. 

Oprócz obecności na mniejszych imprezach 
w regionie (m.in. w Katarze i Iraku), urucho-
mienie własnego punktu informacyjnego na 
targach „Intermat Middle East” miało na celu 
aktywne podtrzymanie kontaktów w najwięk-
szym z siedmiu Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. W Abu Dhabi Julian Thelen miał 
niepowtarzalną sposobność do osobistej wy-
miany opinii z klientami na temat najbliższych 
perspektyw gospodarczych na obszarze Bli-
skiego Wschodu.
Cieszy nas przede wszystkim fakt, że budo-
waną wytrwale w regionie w ciągu ubiegłych 
lat sieć udało się rozbudować o ważny węzeł. 
Firma Faymonville podpisała pierwsze umowy 
w Arabii Saudyjskiej, czyli na rynku, który bez 
wątpienia ma największy potencjał w rejonie 
Zatoki Perskiej. Od niedawna Faymonville jest 
obecna m.in. w Al-Jubail, w przeżywającym 
boom obszarze gospodarczym „Industrial 
City”, położonym na wschodzie kraju.
Jeden z klientów, szanowana firma z branży 
dźwigowej, zakupiła pięcioosiową naczepę 
MultiMAX, przeznaczoną przede wszystkim 
do transportu obciążników do żurawi i małych 
dźwigów. Naczepy te są stosowane w szcze-
gólności w przemyśle petrochemicznym. W 
tym przypadku klient potrzebował kompakto-

wanie. Nieprzerwanie otrzymujemy mnóstwo 
zapytań właśnie w zakresie możliwości modu-
łowych, jednak istniejące kontakty wymagają 
regularnego odświeżania. W każdym razie 
Faymonville już teraz planuje udział w kolej-
nych targach „Bauma Africa”, których termin 
przewidziano na 15-18 września 2015 roku.

Dzięki obecności na targach w Emiratach firma Faymonville umocniła swoją sieć na Bliskim Wschodzie (tutaj obiekt sprzedaży w Katarze).

Prezentacja pojazdów sprzedanych już do Afryki  
Południowej na pierwszych targach „Bauma” w  
Johannesburgu umożliwiła Faymonville uzyskanie  
istotnej przewagi wśród liderów rynku.

wego pojazdu z wyciągiem i rampami, o ela-
stycznym zastosowaniu, do przewozów przez 
zazwyczaj wąskie trasy rafinerii ropy i gazu. 

Prezentujemy się w Afryce
 
Licząca niecałe dziesięć lat obecność firmy 
Faymonville na południowoafrykańskim rynku 
została wyraźnie umocniona dzięki uczestnic-
twie w pierwszych targach „Bauma Africa” w 
Johannesburgu. „Nasza obecność i nawią-
zane kontakty potwierdziły, że dotychczaso-
wa droga pozwoliła nam osiągnąć sukces w 
regionie” - mówi Julian Thelen, specjalizu-
jący się m.in. w rynku afrykańskim. Podczas 
pierwszych afrykańskich targów „Bauma”, li-
czących 754 wystawców z 38 krajów, z żywym 
zainteresowaniem spotkały się w szczególno-
ści zaprezentowane przez nas pojazdy (mo-
duły typu G, ośmioosiowa naczepa MultiMAX 

i czteroosiowa naczepa MegaMAX z ekstre-
malnie płaskim łożem). Wystawione produkty 
znalazły nabywcę już przed imprezą targową, 
„jednak umówiliśmy się z tymi trzema nabyw-
cami, że najpierw pokażemy pojazdy na tar-
gach”. 
Echa targów i zawarte kontakty były bar-
dzo zachęcające. „Z pewnością ponieśliśmy 
znaczne nakłady strukturalne” - mówi Julian 
Thelen. „Jednak ostatecznie zwyciężyło we 
mnie przekonanie, że możemy w ten sposób 
zebrać decydujące punkty na tym dynamicznie 
rozwijającym się rynku, będącym również bra-
mą do krajów położonych na północ od RPA”.
Największe zainteresowanie potencjalnych 
klientów skupia się nadal na ciężkim sprzę-
cie. Popytem cieszą się wszędzie pojazdy 
posiadające od pięciu lub sześciu osi wzwyż, 
wyposażone w układ kierowania kół tylnych, 
teleskopy i mające wielofunkcyjne zastoso-



Po tym sukcesie „Racing Day” ma ponownie znaleźć 
swoje stałe miejsce w corocznym, wiosennym harmo-
nogramie imprez.
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„Racing Day” okazją do umocnienia nieformalnych kontaktów

Przez cały dzień z benzyną we krwi

Trzy lata zajęło, zanim Faymonville udało 
się ponownie znaleźć miejsce dla tej impre-
zy w rocznym planie miejscowych wyścigów. 
Uczestników podzielono na trzy kategorie: 
„pro drivers” - dla kierowców z udokumen-
towanym stażem jazdy, „casual drivers” - dla 
osób bez doświadczenia w jeździe samocho-
dami sportowymi, i wreszcie „racing taxi” 
- z zawodowymi kierowcami za kierownicą, 
którzy zapewnią swoim pilotom pierwsze 
wyścigowe wrażenia. Większość gości przy-
jeżdża jednak własnymi sportowymi wozami  
i bardzo ceni sobie możliwość samodzielnego 
pokonywania takich wiraży jak „Eau Rouge”  
i „Raidillon” a po siedmiu kilometrach, po  
pokonaniu słynnych zakrętów „Combes”,  
„Rivage”, „Blanchimont” lub „Source”, po-
nownego zjazdu do boksów.

Uczestnicy przejmują kierownicę 
   
„U podstaw tej imprezy leży z pewnością 
chęć spotkania z klientami” - wyjaśnia Alain  
Faymonville - „ale zupełnie świadomie nie na-

dajemy jej charakteru produkcyjnego czy też 
sprzedażowego”. „Organizując ´Racing Day´ 
oferujemy możliwość spędzenia całego dnia  
z dala od spraw zawodowych. Mimo to nie-
kiedy nie da się wykluczyć intensywnych,  

bądź nieformalnych kontaktów pomiędzy 
uczestnikami”. 
Dyrektorowi firmy nie chodzi tu jedynie o  
jej własne kontakty z klientelą, lecz raczej 
o budowanie „sieci pomiędzy klientami”. 
Dlatego imprezę szybko zdominowały luź-
ne „rozmowy w boksach”, toczące się wokół 
wszystkiego, co jest związane z punktem ha-
mowania, typami samochodów lub trzyma-
niem na zakrętach. Innymi słowy, podczas 
tego tygodnia w żyłach wielu osób z firm 
transportowych płynął olej napędowy, a przez 
weekend - benzyna. Dla dalszego zacieśnia-
nia więzi, imprezę uzupełniono o nieformalne 
rozmowy w swobodnej atmosferze w świeżo 
odnowionej kuźni w Rocherath.

Trasa toru wyścigowego Spa-Francorchamps podczas „Racing Day” była doskonałym tłem dla luźnych kontaktów,  
z dala od spraw produkcyjnych i sprzedażowych.

Minęło już kilka lat od ostatniego  
meetingu sportów motorowych  
Faymonville, który odbył się na 
słynnym torze wyścigowym Spa- 
Francorchamps, położonym w belgij-
skich Ardenach. „Cieszy nas przede 
wszystkim to, że mimo sporej przerwy 
czasowej udało nam się od razu na-
wiązać do wcześniejszych sukcesów” 
- wspomina Alain Faymonville.
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Wielofunkcyjny ośrodek konferencyjny

Nowe perspektywy dla starej kuźni
To prawdziwy powrót do korzeni! Wraz z odbudową starej kuźni w Rocherath firma Faymonville powróciła po ćwierć  
wieku - przynajmniej jedną nogą – do swojej „historycznej” siedziby, gdzie przed sześcioma pokoleniami położono  
podwaliny tego rodzinnego przedsiębiorstwa. 

„Już od dłuższego czasu potrzebowaliśmy 
odpowiedniego miejsca, w którym odbywa-
łyby się niektóre wydarzenia niedotyczące 
bieżącej działalności firmy, takie jak na przy-
kład szkolenia, spotkania czy seminaria” - tak 
przyczyny przebudowy dawnego warsztatu na 
wielofunkcyjne centrum konferencyjne wyja-
śnia Alain Faymonville. Firma posiada odtąd 

w Rocherath odpowiednie własne zaplecze,  
z którym jednocześnie wiążą się liczne wspo-
mnienia, zarówno biznesowe jak i rodzinne.
Dla przypomnienia, w Rocherath działa-
ła przez cztery pokolenia kuźnia i później-
szy warsztat ślusarski. „Dlatego do całego  
tego projektu podeszliśmy nieco emocjonal-
nie” - wyznaje Alain Faymonville. Sentyment 

do pierwszej siedziby to jeden z ważnych po-
wodów, dla których nie porzucono tej infra-
strukturalnej spuścizny, lecz „przywrócono ją 
dla przyszłości”.
Pierwotnie w planie była właściwie jedy-
nie renowacja, „ale projekt ten dosłownie  
‚runął‘, ponieważ obiekty były po prostu  
w zbyt kiepskim stanie” - wyjaśnia Yves  
Faymonville. Dlatego też szybko podjęto decyzję 
o rozbiórce dawnej kuźni i odbudowie obiektu  
w „historycznym” stylu. Z pierwotnego po-
mysłu niewielkiego muzeum wyrósł projekt 
wykorzystania nowego budynku także jako 
ośrodka konferencyjnego.

Z dbałością o szczegóły 

Realizacja tego projektu zajęła ostatecznie za-
ledwie jeden rok. Oprócz kilku zmian podykto-
wanych wymogami statycznymi, powierzchnia 
rzutu poziomego pozostała identyczna z daw-
nym obiektem. To samo zrobiono w przypad-
ku frontu budynku, który na podstawie sta-
rych zdjęć ponownie uzyskał dawną formę. „ 
W każdym razie wszystko będzie utrzy-
mane w pierwotnym stylu” - cieszy się  
Yves Faymonville, który koordynuje projekt. 
Ponadto wybrane motywy ze starych zdjęć 
przywrócą wspomnienia. To samo dotyczy kilku 
charakterystycznych narzędzi, które umiesz-

czono wokół pieczołowicie odrestaurowanego  
kominka z okapem dymowym i miechem  
kowalskim. 
Centrum konferencyjne zorganizowano na 
trzech kondygnacjach. Na parterze znajduje 
się pomieszczenie na 60 do 80 osób z przy-
ległym ciągiem kuchennym, na piętrze kącik 
do rozmów w mniejszym gronie, a w podzie-
miu kolejne pomieszczenie konferencyjne (do 
wykorzystania także jako winoteka). Krótko 
mówiąc jest to obiekt, który otwiera nowe per-
spektywy dla własnej działalności konferen-
cyjnej firmy a zarazem promieniuje naturalną 
i rodzinną atmosferą.

Wybrane motywy zdjęciowe przywołują historyczną 
atmosferę i wspomnienia o dawnej pracy w rodzinnej 
kuźni.

Oprócz kilku zmian podyktowanych wymogami statycznymi, dom i kuźnia zostały odbudowane przy użyciu historycznych 
materiałów, dokładnie w ich pierwotnej technologii.
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Faymonville Logistics brakuje przestrzeni

Krótkie i szybkie ścieżki usług serwisowych 
Faymonville Logistics już od daw-
na cieszy się opinią niezastąpionego 
partnera dla klientów na całym świe-
cie. To prawdziwa „firma wewnątrz 
firmy”, zbudowana od nowa po poża-
rze sprzed dwóch i pół roku. „Mimo, 
że odnieśliśmy wtedy duże szkody 
materialne, zyskaliśmy też szan-
sę na ulepszenie przebiegu procesu 
produkcyjnego i organizacji obsługi 
klienta” - tak Yves Faymonville mówi 
o tym zyskującym na znaczeniu dziale 
firmy. 

Wraz z uruchomieniem nowego, nowocze-
snego centrum logistycznego w Büllingen/
Bütgenbach uzyskaliśmy także mocniejszą lo-
kalną koncentrację, „zapewniając tym samym 
krótsze, szybsze i bardziej wydajne ścieżki re-
alizacji życzeń klientów” - dodaje Marc Josten, 
szef działu Faymonville Logistics. W między-
czasie jednak nasze możliwości magazynowe 
ponownie osiągnęły granice. „Potrzebujemy 
po prostu więcej miejsca.” I tak liczba regałów 
automatycznych Kardex została zwiększona 
z pierwotnych sześciu do ośmiu (z możliwo-
ścią nadbudowy dwóch kolejnych). Decydu-
jącą podstawą efektywnej logistyki pozostaje 
precyzyjnie wyważona równowaga pomiędzy 
centralizacją a decentralizacją. Dzięki temu 

Strukturalno-personalna koncepcja Faymonville Logistics  
jest zorganizowana w taki sposób,  

aby zamówienia klientów zewnętrznych z całej Europy  
mogły dotrzeć do nich w ciągu jednej doby.
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towar na paletach, który jest przetwarzany 
tylko w jednym miejscu, często jest wysyłany 
bezpośrednio do właściwego zakładu produk-
cyjnego.

Mocniejsze zbliżenie do klienta 
 
„Im krótsze terminy dostaw, tym większe mu-
szą być nasze zapasy magazynowe” - wyjaśnia 
Yves Faymonville. Szybka obsługa klienta jest 
możliwa tylko wtedy, gdy dział obsługi ma 
szybki i pełny dostęp do żądanych artykułów. 
Podstawą koncepcji Faymonville Logistics są 
życzenia klienta, „który żąda od nas przede 
wszystkim szybkiej dostawy potrzebnych czę-
ści”. Biorąc pod uwagę presję rynku nie dziwi, 
że oczekiwania w zakresie usług posprzedażo-
wych stają się coraz większe. „Z tego powodu 
wyzwaniem na najbliższe lata będzie strate-
giczne zadanie, polegające na jeszcze mocniej-
szym zbliżeniu do klienta.” Krokiem w tym kie-
runku jest także stworzenie stacji serwisowych 
w Polsce, Rosji i Francji.

Działalność Faymonville Logistics dzieli się na 
cztery segmenty. Oprócz realizacji dostaw dla 
trzech zakładów produkcyjnych są to: wysyłka 
części zamiennych dla klientów zewnętrznych, 
wewnętrzna sprzedaż magazynowa i wydawa-
nie materiałów dla sąsiedniego działu konser-
wacji i napraw.

Wsparcie dla warsztatu  
serwisowego 

Przy bezpośrednich dostawach dla produkcji 
o stanach magazynowych i terminach uzu-
pełniania zapasów decyduje przepustowość 
produkcyjna zamówionych pojazdów. Wykaz 
części zostaje przekazany do działu Logistics 

w ciągu trzech do czterech dni przed rozpo-
częciem produkcji. 

Obsługa klientów zewnętrznych funkcjonuje 
na zasadzie ogólnoeuropejskich dostaw, do-
ręczanych w ciągu 24 godzin za pośrednic-
twem TNT i centrum dystrybucyjnego Lüttich. 
Wszystkie zamówienia, które zostaną nade-
słane drogą elektroniczną do godziny 15, są 
jeszcze tego samego dnia pakowane i prze-
kazywane do wysyłki. Usługa ta odnotowała w 
ostatnich latach bardzo duży wzrost ze wzglę-
du na stale rosnącą ilość produktów Faymo-
nville na światowym rynku. 

Z usług Faymonville Logistics korzysta po-
nadto w coraz większym stopniu wewnętrzny 
warsztat serwisowy. „Każdy pojazd zareje-
strowany w systemie serwisowym otrzymuje 
jednocześnie numer zamówienia dla części 
zamiennych, które mogą się okazać potrzeb-
ne w przyszłości” - objaśnia Marc Josten. W 
ten sposób zamówienia są często realizowane 
„na zawołanie”. Właśnie to wsparcie dla wła-
snego warsztatu serwisowego („krótka ścież-
ka służbowa”) odnotowało stały procentowy 
wzrost - „do 200 zamówień dziennie”. To wła-
śnie pracujący tutaj personel musi się wyka-
zać „koniecznym doświadczeniem w zakresie 
produktu” - podkreśla Yves Faymonville. Dla-
tego potrzebne szkolenia odbywają się przede 
wszystkim we własnym zakładzie.

Zapas magazynowy 
dla każdej części 

Wszystkie artykuły posiadają numer referen-
cyjny Faymonville, tak zwany „numer inwenta-
rzowy”, który jest skrupulatnie tworzony przy 
użyciu około dwudziestu parametrów. „To drze-

wo inwentarzowe stanowi podstawę działania 
naszego magazynu” - podkreśla Marc Josten. 
Dopiero po uzyskaniu numeru dana część zo-
staje wprowadzona do systemu zarządzania 
magazynem.” Nieuwzględniony pozostaje przy 
tym zapas minimalny.

Tymczasem sam dział sprzedaży części zamien-
nych wykorzystuje prawie jedną trzecią zapa-
sów. Znajduje się tu 2500 pojedynczych części, 
które wprawdzie nie znajdą już żadnego zasto-
sowania w produkcji, ale muszą być dostępne 
dla całej gamy produktów, które w przeszłości 
zostały dostarczone do odbiorców na całym 
świecie. Poza tym dany element otrzymuje sta-
tus części zamiennej, jeśli Biuro Techniczne 

wycofa z bieżącej produkcji część zamontowaną 
oryginalnie w danym pojeździe i zastąpi ją nową 
częścią. 

Za cały proces przepływu materiałów w  
Faymonville Logistics w Büllingen/Bütgenbach 
odpowiada czternastu pracowników, plus trzyna-
ście osób w trzech zakładach produkcyjnych.

System regałów automatycznych Kardex tworzy niezwykłą przestrzeń magazynową. Jest to najlepszy sposób  
magazynowania, który umożliwia przede wszystkim częste i szybkie wykorzystanie.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu
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Nowy oddział w Nogińsku z ofertą dla wszystkich marek

Kompleksowe usługi rosyjskiego oddziału Faymonville

Moskwa i okolice to nadal obszar o największej 
sprzedaży w Rosji. Stąd obsługiwani są klienci 
z pozostałych regionów kraju. Nowa stacja ser-
wisowa w Nogińsku, z powierzchnią 12 000 m2 
i atrakcyjną lokalizacją przy ważnym szlaku ko-
munikacyjnym - drodze nr M7/E22 prowadzącej 
w kierunku Niżnego Nowogrodu, przybliża nas 
jeszcze bardziej do rosnącej klienteli na dyna-
micznie rozwijającym się rosyjskim rynku. W 
ciągu ostatnich 20 lat firma Faymonville konse-
kwentnie umacniała tutaj swoją pozycję lidera.
„Z tego powodu posiadanie placówki serwisowej 
na obszarze Rosji stało się nieodzowne” - tak 
okoliczności założenia oddziału wyjaśnia Arnold 
Luxen. „Do tej pory rosyjskie firmy transportowe 
musiały zwracać się ze swoimi kompleksowymi 
potrzebami serwisowymi lub wszelkimi sprawa-
mi technicznymi do różnych warsztatów” - mówi 
dyrektor handlowy. Firma Faymonville zapew-
niała wprawdzie kompetentny serwis na miej-
scu, za pomocą mobilnego zespołu techniczne-
go. „Oferta usług posprzedażowych była jednak 

utrudniona, w szczególności przez czasochłon-
ne procedury przy imporcie części zamiennych” 
- kontynuuje Yves Faymonville.
Dzięki budowie własnej stacji serwisowej usunę-
liśmy wszelkie przeszkody na drodze do zapew-
nienia kompleksowych warunków ramowych dla 
naszej oferty. W pierwszej hali o powierzchni  
2500 m2 klient w Rosji może odtąd „uzyskać 
takie same usługi, co klienci stacji serwisowej 
w Büllingen” - tak „zarówno strategiczne jak 
i techniczne znaczenie tego oddziału” opisuje 
Yves Faymonville. Do kluczowych działalności 
oddziału Faymonville Russia należą usługi ser-
wisowe, remonty generalne (wraz z piaskowa-
niem i lakierowaniem) oraz prowadzenie maga-
zynu części zamiennych.

Pojazdy do sprzedaży „z magazynu”

Dyrektorem centrum jest Elena Fadeeva, która 
dzięki długoletniej pracy na stanowisku dyrek-
tora generalnego w rosyjskim sektorze trans-
portowym wnosi do oddziału wiele cennych do-
świadczeń. Intensywnie przeszkolony personel 
jest bardzo dobrze zaznajomiony ze wszystkimi 
kwestiami organizacyjnymi, technicznymi i ana-
litycznymi. Dochodzi do tego specjalnie dobrany 
asortyment pojazdów w ofercie magazynowej 
w Nogińsku, które są gotowe do odbioru i mogą 
być natychmiast dostarczone nabywcy. Pojazdy 
te przebyły już niezwykle czasochłonną, wyma-
gającą wielu starań procedurę wwozową. „Dzię-
ki temu możemy od ręki realizować zamówienia 

klientów oczekujących natychmiastowej dostawy” 
- wyjaśnia Arnold Luxen.
Zgodnie ze sprawdzoną dewizą „Wszystko z jed-
nej ręki i pod jednym dachem” oferta Faymonville 
Russia jest świadomie skierowana nie tylko do 
własnych klientów. W nowej stacji obsługiwane 
będą podmioty z całej branży, niezależnie od mar-
ki i dostawcy w segmencie transportu i naczep.
„Jesteśmy pierwsi i z pewnością jeszcze przez 
długi czas pozostaniemy jedynymi, którzy zbudo-
wali w Rosji oddział oferujący kompleksowe usłu-
gi” - podkreśla z dumą Yves Faymonville. Arnold 
Luxen dostrzega w wielofunkcyjnym oddziale „w 
perspektywie średnio- i długoterminowej coś 
więcej niż tylko stację serwisową – będzie ona 
faktycznie naszą biznesową ‚kotwicą‘ w Rosji”.

Nowy oddział Faymonville Russia oferuje klientom wszystkich marek wysokiej jakości kompleksowe usługi w sektorze transportu i naczep.

Od marca Faymonville posiada swój 
stały adres także w Rosji za pośred-
nictwem własnej stacji serwisowej we 
wschodniej części Moskwy. Dzięki tej 
strategicznej lokalizacji firma może po 
raz pierwszy zaoferować w Rosji kom-
pleksowe usługi świadczone przez jej 
własny personel.



Na placu w Essen, klienci mogą znaleźć swoje rozwią-
zanie w zależności od potrzeb transportowych.
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Faymonville i pojazdy użytkowe ES-GE

Sprawdzony partner
W ciągu ostatnich 20 lat firmy Faymonville z Büllingen i ES-GE z Essen rozwinęły interesującą dla obu stron relację partnerską, 
stanowiącą cenne uzupełnienie oferty rynkowej. 

W międzyczasie firma ES-GE stała się jed-
nym z najważniejszych niemieckich przedsię-
biorstw zarówno w dziedzinie sprzedaży, jak  
i wynajmu/leasingu ciężkich pojazdów cię-
żarowych. Spory udział miał w tym również 
bogaty asortyment produktów Faymonville, 
będących główną częścią oferty ES-GE. 
„Dla zainteresowanych klientów jest to z pew-
nością duża zaleta, ponieważ mogą przez kil-
ka miesięcy wypróbować ciężki pojazd użyt-
kowy w realnych warunkach eksploatacji“ 
- podkreśla Alain Faymonville. W ten sposób 
tymczasowy najem nierzadko przeradza się 
w późniejszą transakcję kupna. Bezpośrednio 
po upływie okresu najmu klienci często decy-
dują się bowiem na zakup identycznego nowe-
go pojazdu firmy Faymonville. A to wszystko 
dzięki temu, że w trakcie najmu mieli możli-
wość dokładnego sprawdzenia danego typu 
pojazdu pod kątem przydatności do określo-
nych zadań transportowych. 
W parku maszyn w Essen klient znajdzie  
dla siebie wymagany pojazd „do wzięcia“ 
spośród 100-150 nowych przyczep bądź też 
przyczep równoważnych nowym pojazdom, 
które są stale dostępne w magazynie (ak-
tualizowany na bieżąco stan parku maszyn 
można sprawdzać na stronie www.es-ge.de).  
Kolejnych 250-300 naczep jeździ obecnie w 
ramach umów najmu po drogach całej Europy. 
Korzystny dla klientów jest też z pewnością 

dalekowzroczny sposób prowadzenia dzia-
łalności przez firmę ES-GE. U producenta, 
w firmie Faymonville przez cały czas czeka 
bowiem znaczna liczba pojazdów wstępnie 
zarezerwowanych przez ES-GE. Umożliwia to 
znaczne skrócenie czasu dostawy, co stanowi 
ogromną zaletę dla odbiorcy końcowego. 

Interesująca nisza rynkowa

„Duża część pojazdów zamawianych w  
Faymonville, będących w większości maszy-
nami średniej ciężkości, przeznaczona jest 
w pierwszej kolejności na wynajem“ - mówi 
Helmut Sucko, który od ponad 50 lat działa w 
branży, a przed 28 laty był jednym ze współ-
założycieli firmy. W przedsiębiorstwie ES-GE 
pełni obecnie funkcję wspólnika-doradcy. 
„Ponieważ sami nie zajmujemy się wynaj-
mem na rynek niemiecki, ES-GE wypełnia  
w ten sposób interesującą niszę rynkową, co 
przynosi korzyści obu stronom“ - tłumaczy  
Arnold Luxen, dyrektor działu sprzedaży  
w Faymonville.  Ostatnio współpraca pomię-
dzy firmami znacznie się nasiliła wskutek 
wprowadzenia na rynek modelu Max Trailer, 
którego sprzedaż na terenie Niemiec odbywa 
się również za pośrednictwem ES-GE. 

Faymonville podsumowuje trwającą od 20 lat współpracę z firmami ES-GE i ALS Remorques. Z tej okazji zorganizowano 
kameralną uroczystość, w trakcie której dyrekcja Faymonville wręczyła przedstawicielom obu firm jubileuszowe plakiet-
ki.  Otrzymali je Markus Hurdelhey i Thomas Tiedtke z ES-GE (drugi i trzeci z lewej), a także Didier Lagouy z  
ALS Remorques.



ModulMAX nie boi  
się żadnych wyzwań
Masa 400 ton, długość 74 metry i 8,4 metra średnicy - tak imponująco prezentują się 
parametry cysterny do przewozu ciekłego gazu na terenie portu w Genk. Tego giganta 
stworzono na zamówienie spółki Maxtrans NV, która postawiła na samojezdny moduł 
transportowy Faymonville.

Firma ta, od dłuższego czasu korzystająca  
z usług Faymonville, była tym razem odpo-
wiedzialna za transport cysterny do przewozu 
ciekłego gazu z hali produkcyjnej producenta 
zbiornika - firmy Ellimetal. Projekt ten po raz 
kolejny potwierdził, że: moduły samojezdne 
Faymonville umożliwiają sprawną i elastyczną 
realizację zleceń transportowych - w każdej 
chwili i w każdym miejscu. Bez problemu uda-
ło się dotrzymać ustalonego harmonogramu,  
co umożliwiło terminowe kontynuowanie trans-
portu cysterny statkiem przez Kanał Alberta do 
Antwerpii.
Ponownie też udało się nam wykazać, że  
Faymonville wyróżnia doskonała jakość pro-
duktów i stałe poszukiwanie ulepszeń, także 
w segmencie modułów jezdnych. Jedną z pod-
stawowych zalet serii naczep ModulMAX jest 
bowiem zdolność przystosowania do każdego 
konkretnego zadania transportowego. Modu-
ły można nie tylko łączyć ze sobą (na długość 
i szerokość), lecz także zestawiać je z wieloma 
innymi systemami transportowymi. W tym celu 
firma Faymonville oferuje pełną interoperacyj-
ność z posiadającymi identyczną konstrukcję 
pojazdami innych producentów (tzw. moduły 
„G” lub „S”). 
Firma Maxtrans NV bez problemu podpięła mo-
duły do swojego ciągnika 8x4 za pomocą sprzę-

gu typu „gęsia szyja”. Dzięki dwóm wózkom 
skrętnym nawet kręta droga wyjazdowa pozwo-
liła się pokonać bez trudu. Operacja ta udowod-
niła, że obsługa ukierunkowana na klienta czyni 
z modułów gwaranta elastycznej i ekonomicz-
nej realizacji najbardziej kompleksowych zleceń 
w transporcie ładunków ciężkich.
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NEWS

Szkolenia gwarancją kompetencji

personelu technicznego, który będzie później 
odpowiedzialny za utrzymanie techniczne 
naczep. Najpierw objaśniono różne funkcje 
pojazdu, a następnie szkolenie skupiło się 
na kwestiach praktycznych. Jednym z zasad-
niczych tematów był na przykład sprawny  
i bezpieczny montaż i demontaż dostarczo-
nych elementów przedłużających do prze-
wozów specjalnych. Na koniec omówiono  
też charakter wartości dodanej naczepy  
MegaMAX. 

NEWS

Absolute Rigging and Transport z siedzibą w Kapsztadzie to jeszcze dość  
młoda firma. Jednak jej właściciele, rodzina Armiena Hassiema może  
pochwalić się liczącą dziewięćdziesiąt lat tradycją i doświadczeniem  
w południowoafrykańskiej branży transportowej.

Firma Maxtrans NV znalazła w modułach samojezd-
nych idealny środek transportu dla ważącej 400 ton 
cysterny do przewozu ciekłego gazu.

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

Tu znajdziesz 
film do tego 
artykułu

Dla personelu firmy Absolute Rigging and Transport  
w Kapsztadzie firma Faymonville zorganizowała szkolenie 
w zakresie obsługi dostarczonej naczepy MegaMAX.

Działalność firmy jest ukierunkowana zwłasz-
cza na wszystkie rodzaje transportu obiek-
tów. Oferta obejmuje w szczególności prze-
wozy elementów wielkogabarytowych, takich 
jak konstrukcje wieżowe czy kontenery XXL.  
O wzmocnieniu rozwijanych już od trzech  
lat kontaktów z Faymonville świadczy między 
innymi kilka wizyt tego przewoźnika w naszej 
siedzibie w Büllingen. W ubiegłym roku, dzięki 
stałej opiece nad klientem w RPA, podpisano 
już pierwsze umowy. 
A konkretnie: na czteroosiową naczepę nisko-
podłogową MegaMAX i pięcioosiową naczepę 
MultiMAX, dla których szkolenie na miejscu 
przeprowadził dyrektor sprzedaży na Afrykę, 
Julian Thelen.
Najwięcej uwagi poświęcono obsłudze na-
czepy MegaMAX. Szkolenie było skierowane 
nie tylko do samych kierowców, lecz także do 


