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“Digitalisering” - het woord is voor 
sommigen angstaanjagend. Het onbekende 
leidt vaak tot paniek. Waarom is dat zo? 
Digitalisering is een van de grootste 
uitdagingen van onze tijd. De weg van 
analoog naar digitaal veroorzaakt grote 
veranderingen. Bij de Faymonville Group 
zien we dit als een spannende uitdaging. 

Er is geen reden om ervoor terug te 
schrikken. Natuurlijk werkt dit alleen met 
de juiste voorbereidingen. Of zoals we 
zeggen in IT-begrippen: voor de software 
moet de hardware in orde zijn. 

Op dit gebied hebben bedrijven niet alle 
teugels zelf in handen. Voor de basis 
voorwaarden zijn publieke instanties 
vereist. Dit geldt voor vele factoren, van 
de ontwikkeling van een glasvezelnetwerk 
tot dekking van mobiele communicatie. Ze 
moeten initiatieven creëren die garanderen 
dat alles goed werkt en op elkaar aansluit. 
Alleen zo kan digitalisering worden 
aangepakt. 

Om ervoor te zorgen dat Industrie 4.0, 
Technologie 4.0 en Werk 4.0 overal worden 

ontwikkeld, liggen er ook op politiek niveau 
nog enkele taken. Bij de Faymonville Group 
denken en handelen we al jaren richting 
digitalisering.

Dankzij onze investering van 65  miljoen 
euro in de afgelopen vijf jaar, zijn we klaar 
voor en voorbereid op te toekomst. De 
basis is gelegd en we kunnen nu doorgaan 
met de implementatie van digitalisering in 
het productieproces en het vergroten van 
het aandeel daarvan in onze activiteiten. 

We benaderen deze Uitdaging 4.0 
systematisch en methodisch We kunnen 
dit omdat we al zeer lang op dit traject 
zijn gericht. Lean, proces en flow waren 
altijd al de focus van onze klantgerichte 
benadering. Voortdurende automatisering, 
en in het bijzonder digitalisering, zal ons 
in staat stellen om onze toekomstige 
processen nog sneller en flexibeler aan te 
passen aan de permanente veranderingen. 

Een stap vooruit zijn: Dit motto zal ons ook 
nu weer helpen alle huidige en toekomstige 
ontwikkelingen aan te kunnen. 

Alain Faymonville

MAXIMAAL 
DIGITAAL
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HET 
SUCCESVERHAAL 

VAN MAX TRAILER 

MAX TRAILER BLIJFT 
UITBREIDEN. 

De klandizie is overtuigd door de modulaire  
mix van gestandaardiseerde trailertypes en 
opties, gecombineerd met maximale kwaliteit in 
het fabricageproces. Alles bij elkaar garandeert 
dit een perfecte prijs/prestatieverhouding. 
Om de capaciteit te vergroten is, de 
productieruimte is verdubbeld in de Poolse 
fabriek in Goleniow. De fabriek beslaat nu een 
indrukwekkende 40.000 m².

Nieuwe cabines voor oppervlaktebehandeling, 
lasrobots, laser- en plasmasnijmachines en een 
volledig nieuwe eindproductielijn zijn geïntegreerd. 
 
Het aantal medewerkers blijft groeien, en er 
zijn nu inmiddels meer dan 300 goed getrainde 
werknemers in Polen. 
Dankzij deze sterke basis produceert de 
Faymonville groep nu meer dan 100 MAX 
Trailer-voertuigen per maand! 
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UITRUSTING VOOR IN 
HET HOOGGEBERGTE

De Oostenrijkse bergen hebben meer te bieden 
dan alleen maar een adrenalinekick voor 
buitenatleten. Ook voor transportbedrijven 
van zware goederen zijn de kronkelende 
wegen een echte uitdaging. De chauffeurs 
hebben nauwelijks de kans om van de unieke 
vergezichten te genieten.
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Toen Hämmerle Spezialtransporte GmbH, uit Hard in Vorarlberg, over 
de weg van Bludenz naar Alberschwende in het Bregenzerwald een 
boorplatform met een gewicht van 55 ton vervoerde, werd volledige 
concentratie vereist. “De route die we moesten afleggen werd nog nooit 
eerder voor dit soort transport gebruikt. Wegens werkzaamheden aan 
een brug in de omgeving van de losplaats kon er van de gangbare route 
geen gebruik gemaakt worden,” aldus Fabian Hämmerle. Dus moest hij 
een andere oplossing vinden. “De omweg via de ‘Bödele’ was een echte 
uitdaging. Zeer scherpe bochten en behoorlijk steile hellingen stonden 
ons te wachten. Niet te vergeten dat we die dag een totaalgewicht van 
ongeveer 100 ton moesten vervoeren.”

Bergen verzet je niet, die verover je!
Maar met de juiste apparatuur kan men zelfs de moeilijkste 
uitdagingen aangaan. Voor deze zware transportklus heeft Hämmerle 
Spezialtransporte GmbH gebruik gemaakt van de 2+4 VarioMAX-
dieplader van Faymonville. De technologie van het voertuig is misschien 
niet in staat om bergen te verzetten, maar kan wel bergen veroveren! 
“De hydraulische sturing in combinatie met de pendelassen, maakten 
het voor ons gemakkelijker om de moeilijk bereikbare eindbestemming 
te bereiken.” 

Naast hei– en boorapparatuur vervoert Hämmerle ook graafmachines, 
wielladers en industriële goederen met gespecialiseerde voertuigen 
van Faymonville. “Onze vloot is duidelijk verbeterd door deze aankoop. 
Dankzij de aslast van 12 ton mogen we in Oostenrijk en Zwitserland 
tot 72t zwaar materieel verplaatsen.” Dit heeft zeker nieuwe kansen 
gecreëerd voor Fabian Hämmerle en zijn familiebedrijf. 

De veerweg van de ophanging biedt 
concurrentievoordelen. 
De 55 ton zware boormachine kwam veilig aan op de bestemming in 
Alberschwende. Het slagen van zulke projecten is vaak afhankelijk van de 
kleinste details. Fabian Hämmerle herinnert zich: “Dankzij de veerweg 
van de trailer konden we over een stoeprand rijden om vervolgens een 
haarspeldbocht te nemen. Indien de dieplader een kortere veerweg 
had gehad, was het transporteren van deze machine niet mogelijk 
geweest.” Wat er ook gebeurt, Hämmerle kan volledig vertrouwen op de 
capaciteiten van de VarioMAX. 

“Bij een ander project konden we dankzij de slag van 600 mm over een 
top rijden . Hiertoe was nog geen ander bedrijf in staat. Het bedwingen 
van veeleisende transportuitdagingen in het hooggebergte is een van de 
troeven van de 2+4 dieplader van Faymonville.”
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Een dergelijk transport is onlangs afgerond in het 
Magdalenagebergte in de Amerikaanse staat New 
Mexico, waar zich op een hoogte van 3200 meter het 
Magdalena Ridge Observatory (MRO) bevindt. Het 
observatorium staat als symbool voor wetenschap 
en onderzoek in het landschap en werpt als 
zodanig zijn blik op de sterren en de kosmos (het 
universum). Hiervoor is echter wel ultramodern 
observatiemateriaal nodig. Bijvoorbeeld een 
telescoop van 2,4 meter die het zonnestelsel 
vele duizenden kilometers van ons vandaan kan 
observeren. De telescoop met een gewicht van 36 ton, 
boordevol geavanceerde technologie, moest naar de 
top van de berg in New Mexico worden gebracht.

NAAR DE 
TOP

Het vervoeren van een kwetsbare lading is een echte 

uitdaging, zelfs op een vlak wegdek. 

De grootst mogelijke voorzichtigheid is gevraagd indien 

je een telescoop naar een bergtop wilt verplaatsen.
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Moeilijke ondergrond voor delicate 
lading 
“De steile, onverharde wegen en de afgelegen 
locatie zijn de redenen waarom dit een uiterst 
bijzonder spectaculair project was”, beschreef 
de opdrachtgever van het Magdalena Ridge 
Observatory de klus. Veel ervaring en speciale 
hulpmiddelen waren noodzakelijk om de 
delicate lading veilig en efficiënt te verplaatsen. 
De Noord-Amerikaanse specialisten van de 
Alternative Movement Division (AMD), onderdeel 
van de MLHC Crane Group, kregen deze 
opdracht en gingen de uitdaging aan. Tijdens de 
planningsfase werd al snel duidelijk dat de laatste 
500 meter op weg naar de eindbestemming 
bijzonder lastig zouden worden.

Om dit laatste gedeelte van de rit goed af te 
kunnen leggen, koos AMD voor zijn zelfrijdende 
PowerMAX APMC Faymonville met 4 aslijnen en 
een powerpack (PPU). “Dankzij de combinatie 
van de hydraulische ascompensatie en de 
stuuruitslag van 60 graden, kon de PowerMAX 
APMC voorkomen dat de telescoop met een 
kantelniveau van meer dan vijf graden te maken 
zou krijgen. Dat was op uitdrukkelijk verzoek 
van de fabrikant”, verklaarde Jeremy Aslaksen, 
Sales & Marketing Coördinator bij AMD, die 
uitleg gaf over de eisen. 

In slakkengang naar de top
 
Aan de haak van een 100t Terex offroad-kraan 
werd de halfronde lading met grote precisie op de 
zelfrijdende trailer geplaatst. De PowerMAX APMC 
was voorzien van een speciaal montagehulpstuk. 
Deze bevestiging zorgde voor de nodige stabiliteit, 
zodat de telescoop probleemloos het laatste 
gedeelte van de rit kon afleggen. 
Tijdens het bestijgen van de top bewoog het voertuig 
zich enkel stapvoets over onverhard terrein voort. 

Dankzij de enorme trekkracht die door elk van de 
aandrijfassen werd voortgebracht, was het zelfrijdende 
voertuig in staat de berg te beklimmen. Ten slotte 
bereikte de telescoop uiteindelijk de eindbestemming, 
een reeds van te voren gemaakte fundering op de top 
van de berg. Voor de Magdalena Ridge Observatory 
(MRO) was dit een belangrijke mijlpaal. Het nieuwe 
instrument is bedoeld om nieuwe astronomische 
inzichten te bieden en de hemel net een stukje dichter 
bij de aarde te brengen.
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SAMENWERKING IN DE 
HELE SCHEEPSWERF



De tewaterlating van schepen gaat meestal 
gepaard met veel aandacht. De enorme schepen 
krijgen een naam en worden gedoopt met veel 
fanfare. Dit is het einde van een productieproces 
dat maanden duurt en gekenmerkt wordt door 
grootschalig transport van zware ladingen. 

Scheepsonderdelen moeten voortdurend binnen 
en tussen hallen worden verplaatst, van de ene 
naar de andere plek. Dit proces is ook te zien 
in Braila in Roemenië. Hier beheert het bedrijf 
VARD, onderdeel van de Fincantieri-groep, twee 
scheepswerven. 

+/- 130° stuurhoek voor scherpe 
bochten
Er worden twee Cometto-scheepswerftranspor-
ters van het type SYT 3/2 gebruikt om ervoor te 
zorgen dat de vele losse elementen aan het eind 
samenkomen tot een groot schip. “Omdat VARD 
al jarenlang zeer tevreden is over de prestaties 
van het eerste voertuig besloot het bedrijf een 
identiek tweede voertuig aan te schaffen”, legt 
Head of Sales Giovanni Monti uit. 

Met deze twee speciale voertuigen transporteert 
VARD vele verschillende onderdelen in de 
scheepswerf in Braila. Het oppervlak van elk 
laadplatform is 75 m² en het draagvermogen is 
156 ton. Omdat de hydrostatisch aangedreven 
voertuigen gekoppeld kunnen worden, is 
er sprake van optimale flexibiliteit voor de 
afmetingen en van het laadvermogen. Met de 
stuurhoek van +/- 130 graden in beide richtingen 
is het zelfs in de kleinste ruimtes mogelijk om 
bochten te maken. 

De meest geavanceerde 
technologie voor optimale 
veiligheid
“Dankzij de nauwkeurige sturing en het 
krachtige hydraulisch hefvermogen 
zijn de transporters zo waardevol voor 
scheepswerflogistiek”, zegt Giovanni Monti, 
die de voordelen noemt en daaraan toevoegt: 
“Met de elektronische hoogtecontrole en 
de hydraulische ascompensatie is de lading 
gelijkmatig verdeeld over alle wielen, ongeacht 
het terrein.”

Bij VARD in Roemenië kan de operator in 
zijn ergonomische cabine vertrouwen op de 
meest actuele kennissystemen. Het digitale 
diagnostische systeem levert alle benodigde 
controle-informatie in realtime. Het is verfijnde 
technologie voor optimale transportveiligheid 
gaat Giovanni Monti verder. “De on-board-
computer biedt een constant overzicht van het 
zwaartepunt van het gewicht van de lading. De 
bescherming tegen overhelling tijdens het rijden 
en een automatische vermogensaanpassing 
bieden extra ondersteuning.”

Veiligheid staat     voorop en is 
gegarandeerd dankzij goed doordachte 
technologieën. Dit betekent dat de Cometto-
scheepswerftransporters de zwaarste taken 
in Braila ook in de afzienbare toekomst kunnen 
blijven uitvoeren. 
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Wij groeien alsmaar door: 
De mijlpaal van 1000 medewerkers is bij de Faymonville Groep gehaald! 
Onze medewerkers vormen de grondslag van ons succes. 
Wij verheugen ons om met dit team onze weg voort te zetten.

SPECIALISTEN
1000MEER 

DAN !





EEN DAG 
OP PAD MET…

...Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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“Als eerste laden we een 36t rupsgraafmachine op een bouwterrein 
op een snelweg”, zo beschrijft hij de eerste taak van hem en zijn 
mintgroene span. Günter Willwert heeft alles onder controle en houdt 
zijn hoofd altijd koel, zelfs in stressvolle momenten. Op de laadplaats is 
er nauwelijks ruimte. Afgezien daarvan maken enorme stapels grind het 
manoeuvreren nog ingewikkelder. “Als deze oplegger niet gedwongen 
gestuurd was, zou ik hier vastlopen. Deze besturing is echt goud waard,” 
legt hij tevreden uit. De lastige manoeuvre lukt goed, zodat de machine 
vervolgens kan worden geladen. 

Wilwert houdt zich als eerste bezig met de laadvloer. 
Hij moet de laadvloer tot 2,8 meter verbreden, zodat de graafmachine 
veilig op de oplegger geplaatst kan worden. “Met houten planken is 
dit altijd heel moeilijk en vermoeiend werk. Dankzij de hydraulische 
verbreding van onze MultiMAX-oplegger, is dit geen probleem meer. 
We besparen veel tijd en geld”, voegt hij toe aan zijn opsomming 
van de voordelen van de nieuwe oplegger. 

“Iemand heeft hier goed 
over nagedacht”
Het gevaarte hobbelt veilig over 
de opritten. Het ensemble trekt 
de aandacht van voorbijrijdende 
automobilisten die hun nek 
uitsteken om een glimp van het 
samenstel te kunnen opvangen. Günter 
Willwert begint met het vastzetten van zijn 
zware vracht. 

“Gedwongen gestuurde 
 assen zijn goud waard”   

De 62-jarige is een echte expert, dankzij al zijn knowhow valt hem meteen op: 
“Iemand heeft hier goed over nagedacht. Dat kan je wel zien. De vele sjorogen 
zijn allemaal uiterst functioneel. Sommige haken kan je zelfs draaien.”

Passie en expertise
Günter Willwert houdt van zijn werk en werkt al bijna 43 jaar voor het 
bedrijf. De fanatieke fietser brengt een verfrissende en aanstekelijke 
passie met zich mee. Op de volgende bouwplaats staat een 4,2 meter 
hoge wiellader met een gewicht van 30  ton op hem te wachten. Nu 
komen de wielkuilen van de MultiMAX aan bod. 

Günter Willwert lijkt op het heetst van deze dag immuun te zijn voor 
de hitte. De vrachtwagenchauffeur geniet van zijn werk. En de nieuwe 
MultiMAX-trailer draagt alleen maar bij aan zijn plezier. “Het is ons 
pronkstukje.” Nu de laatste klus geklaard is, wordt het tijd om terug 
te gaan naar de bedrijfswerf in Sehlem. Günter Willwert zet de motor 
uit omdat zowel hij als ook zijn materieel een pauze verdiend heeft. 

“Morgen begint alles weer van vooraf aan”, zegt Willwert terwijl hij zich 
klaarmaakt om te vertrekken. Hij neemt een verfrissend slokje water 
en sluit de deur achter zich, morgen staat weer een dag vol avontuur op 
hem te wachten. 

DAAR GAAN WE! Günter Willwert pakt zijn sleutels en gaat snel naar zijn trekker. Zijn agenda is volgeboekt en er is weer veel te doen. Er 
is geen tijd te verliezen op deze vroege ochtend. Hij zegt snel “goedemorgen” tegen zijn baas en springt in zijn truck.

...Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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“CONSTANT NIEUWE 
UITDAGINGEN”

Edgar Schröder 
(Voorman hal 1, 
Büllingen productiesite)

16



Hoe zag uw carrièrepad eruit bij Faymonville?
Toen ik op 19-jarige leeftijd begon, waren we nog 
steeds gevestigd in Rocherath, waar bijna alles nog 
met de hand werd gemaakt. Er waren nauwelijks 
machines en alles was veel ingewikkelder dan 
vandaag de dag. Ik herinner me bijvoorbeeld hoe 
we vroeger een zware H-balk op het chassis van 
een oplegger moesten lassen. Iedereen hielp mee 
om dat ding op te tillen. Dat zou vandaag de dag 
ondenkbaar zijn, tegenwoordig gebruik je gewoon 
een bovenloopkraan. Toen de nieuwe fabriek in 
Büllingen in 1988 haar deuren opende, werden de 
eerste afdelingen gecreëerd. Berthold Faymonville 
gaf aan mij de taak om voor de binnenladers te 
zorgen. Het bedrijf is blijven groeien. Later werd 
ik voorman voor de voorsectie van de MegaMAX-
diepladers, daarna in de voormontage. Sinds 2016 
ben ik verantwoordelijk voor de lasermachines, 
buigmachines, zaagmachines en de lastafels in 
Büllingen. 
 
Kunt u ons een idee geven van hoe uw typische 
werkdag er tegenwoordig uitziet?
Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat alle 
werkplekken in de voormontage de juiste 
opdrachten hebben en uitgerust zijn met de 
materialen die ze nodig hebben. Bovendien 
controleer ik de processen om er zeker van te 
zijn dat alles soepel verloopt en op tijd naar de 
volgende fase van het productieproces overgaat. 

36 jaar in één bedrijf is een lange tijd. Hebt u 
er ooit aan gedacht om van baan te veranderen?
Nee, niet echt. Door de constante ontwikkeling 
van Faymonville zijn er altijd nieuwe producten 
en vooral nieuwe uitdagingen. Het is dus altijd 
hetzelfde bedrijf geweest, maar nooit dezelfde 
werkroutine. 

Het bedrijf heeft zich zeer 
snel ontwikkeld. 
Precies. De wil om 
vooruitgang te boeken en de 
volgende stap te zetten is er 
altijd geweest. En als alles 
eenmaal in beweging komt, 
is het niet meer te stoppen. 

Heeft u als “oude rot” 
problemen gehad om u aan 
te passen wanneer nieuwe 
processen en procedures in 
het productieproces werden 
geïntegreerd?
Nee, daar heb ik nooit last 
van gehad. Ik denk dat 
dat komt omdat ik hier al 
vanaf het begin ben, dus ik 
herinner me nog goed hoe 
het vroeger was. Deze schat aan ervaring die ik 
heb helpt veel. Ik heb dus geen probleem met 
innovaties en deze te implementeren in het 
productieproces. 

Wat vindt u het leukst aan uw werk? 
Ik ben erg trots als ik een voertuig van de 
eindmontage zie rollen of als ik er een tegenkom 
op de weg. Dan neem ik graag een kijkje, om te 
zien wat ik heb bijgedragen aan het grote geheel. 

Wat vindt u van de evolutie van het bedrijf?
Het is uiteraard heel groot geworden en met vijf 
vestigingen in meerdere landen is het niet meer 
dan logisch dat de familiesfeer in de loop der tijd 
zich verder ontwikkeld heeft. Veel mensen werken 
hier en ik denk dat dit professionele familiebedrijf 
een goede reclame is voor de regio. 

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten is 
altijd een probleem. Waarom zouden jongeren 
voor Faymonville moeten kiezen?
Grote bedrijven creëren altijd nieuwe kansen 
en de ontwikkeling staat nooit stil. Er zijn altijd 
nieuwe mogelijkheden, zelfs om een andere 
weg in te slaan. Ik vind dat Faymonville een zeer 
aantrekkelijke werkomgeving biedt.

Voor mij is Faymonville… 
…de plek waar ik meer tijd van mijn leven heb 
doorgebracht dan thuis. 

Edgar Schröder loopt snel door productiehal 1 in Büllingen. De 55-jarige is hoofd van de divisie voormontage en is daar de “alleskunner”, zoals 
hij zichzelf graag mag omschrijven. In zijn 36 jaar bij Faymonville heeft de vader van twee kinderen op de eerste rij gestaan bij de overgang van 
eenvoudig vakmanschap naar moderne productieprocessen. Reden genoeg om hem te interviewen voor een bijdrage voor deel twee van onze 
serie: “People to the MAX!” 
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Op de locaties in Rostock en Lubmin werkt Krebs Korrosionsschutz GmbH  
al jarenlang samen met het bedrijf Liebherr-MCCtec GmbH.  
Nu draagt ook Cometto bij aan deze samenwerking.

FORMAAT
OPDRACHTEN IN
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“Cometto-voertuigen zijn gebaseerd op de 
hoogste stand der techniek. Ze hebben ook het 
voordeel dat ze direct in een container kunnen 
worden geladen. Dit stelt ons bijvoorbeeld 
in staat om werk voor een andere in Rostock 
gevestigde klant bij hun dochteronderneming in 
het Verenigd Koninkrijk uit te voeren”, legt Jörg 
Neuhäusel uit. Hij is de projectleider logistiek bij 
Krebs Korrosionsschutz GmbH.

DIT KOMT DOORDAT DE KREBS GROUP vertrouwt op de 24-aslijnen van de zelfrijdende Cometto MSPE. De combinatie is verdeeld in vier 
6-assige modules, ieder met 48 ton asbelasting per lijn en twee powerpacks van ieder 202 kW.

Zware kraan voor de zeehaven 
van Rostock 
In de haven van Rostock gebeurt alles XXL. Op het 
moment wordt de Liebherr-kraan HLC 295000 
daar gebouwd. Met een maximaal laadvermogen 
van 5000  ton is het de grootste offshore kraan 
die Liebherr ooit heeft gebouwd. Om de kraan 
op een hefeiland te krijgen na voltooiing, wordt 
er een andere enorme kraan ontwikkeld en 
gebouwd in Rostock, de TCC 78000. 
Het zal de krachtigste kraan op rails zijn ter 
wereld, met een hijsvermogen tot 1600 ton. Naast 
het vermogen om de steeds grotere maritieme 
kranen te verplaatsen die het bedrijf bouwt, zal de 
nieuwe zware kraan ook voor andere bedrijven de 
overslag van zware ladingen in de internationale 
haven van Rostock mogelijk maken.

Stuurconversie van transversaal 
naar longitudinaal 
Cometto is nu ook betrokken bij al deze 
projecten. Met de MSPE heeft Krebs de 105 
meter lange arm van de TCC 78000 met een 
breedte van tot 15 meter en een totaalgewicht 
van 362 ton vervoerd. 

“De arm werd op de 24 aslijnen van het 
zelfrijdende Cometto-voertuig geplaatst in 
een zogenaamde open assembly, zij aan zij 
gerangschikt. 
De twee voertuigcombinaties stonden 60 
meter “van elkaar”, berichtte Jörg Neuhäusel 
over de combinatie gebruikt voor de reis. 
“De stuurinrichting werd speciaal voor deze 
toepassing veranderd van transversaal naar 
longitudinaal en zodanig geprogrammeerd dat 
het chassis de draaien afzonderlijk kon uitvoeren 
en één voor één. Dit garandeerde dat de lading 
exact op zijn plek bleef en er geen relatieve 
beweging was”, legde Jörg Neuhäusel uit over 
deze belangrijke stap in de procedure.

Slag maakt hoogteverschil goed
Met behulp van de Cometto MSPE voertuigen 
werd de arm in Lubmin over een laadramp op 
een boot gereden. “In het bijzonder was de 
grote ascompensatie van het chassis waardevol 
vanwege het hoogteverschil tussen de kade en 
het dek”.
Bij aankomst in Rostock werd de boot gelost, 
weer met behulp van een laadramp, op het terrein 
van Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. Dankzij de 
carrouselaandrijving van de zelfrijdende MSPE 
werd de giek 180 graden gedraaid in de juiste 
positie geplaatst voor verdere bewerking. Deze 
manoeuvre was het einde van een fase van dit 
megaproject, waarin de zelfrijdende Cometto 
zichzelf bewees als winstgevende factor. 

FORMAAT
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De offshore kraan HLC 295000 zal Liebherr in 
staat stellen om nieuwe dimensies te veroveren. 
Deze kolos heeft een reusachtige giek die 
een maximale tilhoogte van 180 meter kan 
bereiken. Dat is 23 meter hoger dan de top van 
de kathedraal van Keulen!
Zelfs een voetbalveld, met een lengte van 120 
meter, lijkt tamelijk klein vergeleken met de 
maximale radius van 160 meter. Naast de 
transportoperatie werd de Krebs Group ook 
gevraagd door Liebherr om de coating van zijn 
bovenmaatse kraancomponenten uit te voeren. 
Daarom heeft Krebs een eigen 45 meter lange spuit- 
en coatinghal gebouwd om kraancomponenten tot 
800 ton te kunnen verwerken.

Hoger dan de 
kathedraal 

van Keulen, 
breder dan een 

voetbalveld
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.... tot 70 ton asbelasting – de allerhoogste in de markt!

.... maximale wendbaarheid en veelzijdigheid

....  een gepatenteerde dual-linkophanging voor de grootste 
hefcapaciteit

.... een groot aantal opties (spacers, cabines, enz.)

.... luchtbanden om de ondergrond te beschermen

....  Powerpacks in 3 prestatieklassen (EU-Stage IV en TIER 3A 
emissieklassen)

Jörg Neuhäusel, 
projectleider logistiek bij Krebs Korrosionsschutz GmbH

“Cometto-
voertuigen bevatten 

baanbrekende 
technologie.” 

ELEKTRONISCHE ZELFRIJDENDE 
COMETTO-VOERTUIGEN BIEDEN...
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DE SLIMME OPLOSSING 
VOOR MEER 
LAADVERMOGEN IN DE VS
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De HighwayMAX – het origineel! 
De Faymonville HighwayMAX is een 
snelwegtrailer met negen hydraulische 
pendelassen. Het voertuig kan worden 
verlengd tussen de individuele groepen van 
3 assen. De basisversie, kan een toegestaan 
draagvermogen van 77,1 ton (170.000 
lbs) aan. Bij gebruik buiten de openbare 
weg kunnen de beide versies zelfs een 
aanzienlijk groter laadvermogen dragen. 
 
In ingeschoven toestand en inclusief tractor 
blijft het voertuig binnen de toegestane 
limiet van 27,43 meter (90 voet). Dit 
betekent dat er in de meeste Amerikaanse 
staten geen begeleidingsvoertuig nodig is. 

Dankzij de besturing vanuit de kingpin 
volgt de HighwayMAX de commando's van 
de tractor. De pendelassen met een totale 
veerweg van 600  mm (23,63 inch) per 
stuk helpen bij het compenseren van ruw 
en ongelijkmatig terrein. Deze veerweg 
biedt ook mogelijkheden voor zelf lading 
op of af te zetten, wat tot aanzienlijke 
kostenbesparing van kraaninhuur kan 
leiden. 

Met het extreem stabiele en torsiebestendige 
chassis is het transporteren van compacte 
lading eenvoudig. Het met zink behandeld 
chassis is duurzaam optimaal beschermd 
tegen corrosie.

Hoe werkt het? 
 
Als er een bijzonder zware lading moet worden 
verplaatst, wordt het 3-assige chassis gekoppeld 
aan de achterkant van de HighwayMAX-2-trailer. 
Met de booster is het aantal assen waarover 
het gewicht wordt verdeeld groter, dankzij slim 
doordachte krachtoverbrengingen. Door dit 
proces neemt het totale laadvermogen toe. Een 
trailer-boostercombinatie met 9+3 assen kan 
een laadvermogen van ongeveer 93 ton (205.000 
lbs) aan, met 9,1 ton (20.000 lbs) per as. 
Om ook in uitgeschoven toestand en met 
aangekoppelde booster extreem compacte 
ladingen te kunnen verwerken, is het chassis 
van de HighwayMAX-2 verder geoptimaliseerd 
en nog sterker gemaakt.

De booster voor zware lading
 
Nieuwe mogelijkheden voor een vooruitstrevend 
voertuigconcept. “Als eerste fabrikant ooit 
in Noord-Amerika presenteerden we in 2015 
een uitschuiftrailer met negen hydraulische 
pendelassen”, verklaart Paul Hönen, salesleider 
in deze regio. “Dat was het baanbrekende 
origineel en dat heeft zich verder ontwikkeld.”
Miller Transfer and Rigging Co. uit Rootstown, 
Ohio was de eerste Amerikaanse klant die een 
HighwayMAX-2 gebruikte. Tijdens de eerste trip 
kon een 86,2 ton (190.000 lbs) zware pers van de 
Ford Motor Company in Detroit, Michigan naar 
Texas worden getransporteerd. Alleen dankzij 
de implementatie van de nieuwste technologie 
was Miller in staat om deze taak succesvol uit 
te voeren.

IN NOORD-AMERIKA heeft Faymonville in de afgelopen jaren een vliegende start gemaakt. Speciaal voor deze markt zijn er meerdere producten 
ontwikkeld. De nieuwste ontwikkeling is de HighwayMAX-2 met een Nitro-Booster met 3 assen. De doelstelling: Het aanzienlijk vergroten van 
het laadvermogen!

Gemak bij assemblage is tijd- en 
geldbesparend
 
Toen Faymonville deze generatie HighwayMAX 
ontwikkelde, richtte het zich vooral op gemak 
bij de besturing. “Als de booster leeg wordt 
vervoerd, kan deze worden afgekoppeld en op het 
hoofdvoertuig worden geladen. De ombouw is 
sneller dan bij elk ander voertuig in deze klasse. 
Zo wordt tijd en geld bespaard.” Zo benoemt 
Paul Hönen dit als een concrete meerwaarde.

Bij het achteruitrijden kan de booster eenvoudig 
hydraulisch worden opgetild. Met dit doel is het 
ontwerp van het hoofdvoertuig berekend op het 
tijdelijk dragen van het totale laadvermogen. 
Dit biedt ook voordeel voor de chauffeur bij het 
manoeuvreren door bochtige trajecten of over 
slingerende toegangswegen. 
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FLEXIBILITEIT 
DANKZIJ DE 
COMBIMAX
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“We waren in staat om de deadline te halen dankzij 
de modulariteit en de korte configuratietijd”, 
legde de tevreden projectleider, Nico Graß, 
achteraf uit. De eerste uitdaging wachtte al 
voor het team van Graß voordat de job begon. 
“Het lage eigengewicht van de CombiMax, in 
combinatie met de mogelijkheid om de lege 
combinatie te verkorten dankzij de Add-On-
Beam verlengmogelijkheid, heeft ons geholpen 
de vergunning voor de onbeladen reis naar de 
laadlocatie zeer snel te verkrijgen.”  

Dit unieke component van de CombiMAX hielp 
het Graß bedrijf “om bijna zonder beperkingen 
naar de locatie te rijden met een totale lengte 
van slechts 28 m. Er was ter plaatse bijna geen 
ombouwtijd nodig. Dankzij deze uitschuifbare 
Add-On-Beam werd de 5+7 combinatie 
eenvoudig uitgeschoven en was klaar om te 
worden beladen.”  

Veilig, snel en ongecompliceerd
Het transport kon beginnen. De gehele 
procedure vereiste dat een tank (26 m lang, 
5 m doorsnee - 88 t) werd verplaatst en naar 
een tijdelijke opslagplaats werd gebracht. Als 
volgende stap werd een tweede tank (24 m lang x 
5,8 m doorsnee - 105 t) verplaatst naar de andere 
kant van deze locatie. Hier werd deze met twee 
mobiele kranen gelost en tijdelijk opgeslagen tot 
het naar zijn definitieve bestemming zou gaan. 
De laatste stap betrof het vervoer van de eerste 
containertank terug naar de productiehal.

Voor Nico Graß was dit een project dat was 
gemaakt voor de CombiMax dankzij zijn vele 
mogelijkheden. “De rangeerruimte op het 
bedrijfsterrein waren erg krap en het terrein 
was heuvelachtig. Dankzij de grote stuurhoek 
van de pendelassen, de optimale aanpasbare 
stuurgeometrie en de hoogteslag van 600 mm, 
konden we het vervoer veilig, snel en zonder 
complicaties uitvoeren.”  

Vergroting laadvermogen tot 150 t
Met de CombiMAX componenten haalde het 
Graß-bedrijf de maximale flexibiliteit voor 
de hoogste laadvermogen in huis. Of het nu 
voor het transport van transformators, ketels, 
constructies, persen of machineonderdelen. “De 
CombiMAX-set verhoogde ons laadvermogen- 
sbereik tot over de 150  t. “Maar dat is niet het 
enige”, vervolgde Nico Graß. “In de praktijk 
is het een groot voordeel dat wij, dankzij 
de modulariteit, ook eenvoudig met lagere 
asbelastingen kunnen rijden door meer assen te 
gebruiken.”  
Definieer en combineer – het meegeleverde 
softwareprogramma biedt dagelijkse 
ondersteuning bij Graß. “We kunnen het gebruik 
van het voertuig verhogen dankzij de vele 
combineer mogelijkheden.” 
Een set vol mogelijkheden opende nieuwe 
deuren voor het team. “Er zijn geen beperkingen 
aan onze flexibiliteit dankzij onze 12-aslijnen, de 
vele verschillende diepbedden, de Add-On-Beam 
uitschuifbalk en de doorlopende gieksleuf.” 

IN DE HERFST ontving het bedrijf Graß ISL GmbH & Co. KG een verzoek om op korte termijn 
twee zeer grote 4-kamer tanks te verplaatsen. Dit was een complex project met erg weinig 
voorbereidingstijd dat de zwaar-transport specialisten van Petershagen uit konden voeren 
dankzij hun CombiMAX-voertuig van Faymonville. 
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DAGELIJKSE 
ONDERSTEUNING
Het planningproces voor transportprojecten 
ziet er vaak hetzelfde uit. Eerst wordt de lading 
bepaald, vervolgens wordt het juiste voertuig 
gekozen. Deze benadering werpt veel vragen op: 
hoe moet mijn trailer worden geconfigureerd 
om de vracht te vervoeren? En waar plaats ik het 
precies op het voertuig? 

Directe antwoorden vind je tegenwoordig steeds 
minder in het veld maar achter de computer. 
Omdat dat de plek is waar Faymonville’s eigen 
software verschillende scenario's kan simuleren 
die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Het 
doel: in theorie bepalen wat mogelijk is in de 
praktijk! 

“Falco” (Faymonville Analytical Loading Capacity 
Organizer) is de naam van het programma voor 
modulaire voertuigen. Het is een eenvoudige 
hulp voor wanneer dingen gecompliceerd 
worden. De klant voert de vrachteigenschappen 
in in het systeem, dat de mogelijkheden 
berekent. De IT basis van “Falco” is het principe 
“definieer en combineer“. 

Intuïtief en gebruikersvriendelijk
De software “Faremax” (Faymonville Repartition 
of Mass by Axles) kan worden gebruikt voor 
standaard trailers wanneer de ladingsverdeling 
over het voertuig moet worden bepaald. 
Het is een eenvoudig, helder en snel proces, 
altijd op basis van de specifieke informatie van 

het voertuig van de klant. 

“Cosmo” heet het programma voor de 
zelfrijdende voertuigen van Cometto  (Cometto-
software voor modulaire trailers).
Al deze hulpmiddelen zijn een mix van technologie, 
wiskunde, fysica en informatietechnologie. 
Faymonville heeft ze zo ontwikkeld dat ze 
intuïtief en gebruikersvriendelijk zijn. 

De resultaten kunnen worden uitgeprint en naar 
het veld of de werkplek worden meegenomen, 
zodat de chauffeur alle belangrijke informatie 
voor zich heeft om de voertuigen te configureren 
en te beladen. 
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MAX Trailer levert aan de 
verhuurspecialisten van het 

Verenigd Koninkrijk
Graham Allard, wagenparkbeheerder bij 
Ardent Hire Solutions, benaderde zijn opdracht 
met een helder idee voor ogen: “De opleggers 
moeten state-of-the-art zijn en voldoen aan 
de nationale veiligheidsvoorschriften. Zowel 
onze zware graafmachines als ook de kleinere 
machines moeten worden getransporteerd 
en dat alles ook nog binnen de verschillende 
voorschriften die gelden op de diverse 
losplaatsen.” Het is dus absoluut 
van cruciaal belang dat de 
nieuwe voertuigen overal in het 
land kunnen worden gebruikt.

Een bezoek aan de 
fabriek maakte indruk
MAX Trailer voldeed aan al deze 
functie-eisen, dit zelfs tot in het 
kleinste detail. Om de kwaliteit 
van de voertuigen te beoordelen, 
kwamen vertegenwoordigers 
van Ardent Hire Solutions en 
Hanbury Riverside een kijkje 
nemen in de fabrieken. Ze 
bezochten de productielocaties 
van de Faymonville Group in 
Luxemburg en België, samen met Peter Dougan 
van Traffco Limited, de officiële MAX Trailer-
dealer in Groot-Brittannië. 

“De juiste partner”
“Ze waren zo onder de indruk van het 
toekomstgerichte concept dat ze de bestelling 
voor 26 3- en 4-assige diepladers ter plekke 
tekenden,” berichtte Peter Dougan. David 
Hammond, operationeel directeur van 
Hanbury Riverside, verklaart deze keuze: 

“De professionele omgeving, de 
productkwaliteit en de ultramoderne 

productiefaciliteiten bewezen ons dat we 
de juiste partner hadden gevonden.” 

Naast MAX Trailer en Traffco, heeft ook Rydam 
Universal Ltd., Faymonville’s jarenlange 
servicepartner, bijgedragen aan het succes van 
dit project.

ARDENT HIRE SOLUTIONS is een van de bekendste namen op de Britse eilanden voor verhuur van bouwmachines. Om zijn transportvloot te 
herstructureren werkt het bedrijf samen met de specialist voor bedrijfsvoertuigen Hanbury Riverside. 

Van links naar rechts: Mario Faymonville (Responsible MAX Trailer), David Hammond (General Manager, Hanbury Riverside), 
Peter Dougan (Traffco Manager), Brian Mart (Driver Trainer, Ardent Hire Solutions), Graham Allard (Fleet Manager, Ardent Hire 
Solutions), Manuela Rauw (Sales Faymonville).
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GEREED VOOR 
DE WOESTIJN



EXTREME KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN EN EEN MOEILIJK TERREIN maken woestijngebieden zeer veeleisend voor voertuigen. 
Hoogwaardig apparatuur is daarom zeer belangrijk voor de lokalen klanten. Dit is precies de reden waarom Orient Heavy Haulage voor 
Faymonville koos en bij ons het juiste materiaal heeft gevonden. 

Een betrouwbare partner 
 
Orient Heavy Haulage heeft nu een groot wagenpark van Faymonville. 
Naast 24 G-ST ModulMAX-aslijnen, hebben ze sindsdien twee 8-assige 
en vier 6-assige MultiMAX opleggers toegevoegd, evenals zes 4-assige 
TeleMAX-plateau-opleggers met drievoudige uitschuifing. Mede door dit 
uitgebreide wagenpark heeft Orient Heavy Haulage kunnen groeien tot 
een van de marktleiders in de regio.
“Faymonville biedt ons altijd precies de juiste oplossing die voldoet aan 
onze hoge technische eisen”, vertelt Ramez Naber met tevredenheid. Hij 
en zijn collega’s waarderen en vertrouwen ook op een van de deugden 
van Faymonville die in de Arabische wereld zeer gewaardeerd wordt – 
betrouwbaarheid. “We werken nauw samen en al onze vragen aan de 
technische dienst en aan de after-sales krijgen altijd de volle aandacht.” 

Voor de langst mogelijke levensduur heeft 
Faymonville een nieuwe standaard gezet met 
het proces MAXProtect+.
“Wij waarderen zeer de oppervlak-
tebehandelingen en metallisatietechnologie 
die hier gebruikt werd”, vertelt Ramez Naber, 
CEO van het Jordaanse bedrijf voor speciaal 
transport. Hij noemt dit een frappant kenmerk: 
“In vergelijking met andere leveranciers biedt 
Faymonville een veel betere bescherming 
tegen weer- en milieu-invloeden.” 

Ingebouwde kracht voor een sterk resultaat
 
Kwaliteit is het meest essentiële criterium voor Orient Heavy Haulage 
en deze kwaliteit is bij Faymonville het resultaat van goed doordachte 
processen. Voor Ramez Naber zijn de moderne productietechnologieën 
van Faymonville de maatstaf. Zelfs de eindmontage heeft een directe 
invloed op het gebruik van de voertuigen in het woestijnzand. Alle 
componenten worden pas geassembleerd (samengevoegd) nadat ze 
zijn gelakt. “Dit is een zeer goede oplossing aangezien de verf niet in de 
onderdelen terechtkomt die niet gelakt moeten worden.” 

“Een zeer  
goede oplossing”
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DE BESTEMMING  
IN DE ACHTER- 
UITKIJKSPIEGEL

Bij zwaar transport draait alles om nauwkeurige 
planning. Daarom wordt er volop tijd gestoken in 
de analyse van de route. 
Soms leidt dit tot ongewone situaties. Het kan 
bijvoorbeeld zo zijn dat een speciaal transport 
achteruit naar de bestemming moet rijden.
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DAT IS GEEN ROUTINEKLUS, zelfs niet voor de Belgische professionals voor speciaal transport van Jan Coesens. Een boor van 65 ton moest in 
Oostende worden geladen en in het centrum van Mechelen worden gelost. De laatste etappe, iets minder dan 1,6 km lang, werd achterwaarts 
uitgevoerd.

“De mogelijkheid om te 
manoeuvreren bepaalt alles” 
Bij Jan Coesens kozen ze de 6-assige MultiMAX-
dieplader als transportoplossing, met een 
lage PA-X-pendelas. Deze dieplader is pas 
kortgeleden aan het wagenpark toegevoegd. 
“Het voertuig kan boven de assen zeer 
hoge puntlasten aan. Dit betekent dat de 
krachtenoverdracht rechtstreeks naar het 
middelpunt van de as gaat. Dat is voor ons 
een groot voordeel als we 60-70  ton moeten 
verplaatsen”, legt de bedrijfsleider uit. 
 
“We moeten dergelijke zware ladingen vaak door 
smalle steegjes en over bochtige wegen leiden”, 
zegt chauffeur Peter Vandevijver, terwijl hij foto's 
van de meest recente klus op zijn iPad laat zien. 
Hij is al bijna 25 jaar actief in zwaar transport 
en weet waarover hij praat. “De mogelijkheid 
om te manoeuvreren wordt steeds belangrijker. 
Rotondes, haarspeldbochten en lastige opritten 
zijn voor mij routinewerk. De nieuwe dieplader 
van Faymonville, met gedwongen besturing op 
de pendelassen, is perfect voor dat soort taken.”

Met gedwongen besturing
en timmermansoog
Het geoptimaliseerde besturingssysteem van de 
dieplader kon zijn kwaliteiten tonen in een nauwe 
S-bocht voor de ingang van een woonwijk. De 
tegensturing werkte perfect samen met de besturing 
en daarmee was het traject een peulenschil. 
Peter Vandevijver stuurde de vrachtwagen veilig naar 
de bestemming, kijkend in de achteruitkijkspiegel. 

De boormachine kon worden gelost. De 49-jarige 
en zijn MultiMAX 6-asser kijken uit naar 
toekomstige projecten. “Elke dag iets nieuws. 
Die afwisseling maakt het leuk.”
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De Elzas in het oosten van Frankrijk is een van de belangrijkste centra voor het 
vervoer van voorgefabriceerde betonnen elementen. Deze elementen worden 
voor verschillende toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld in voorgefabriceerde 
woningen, industriële magazijnen of als geluidsschermen. Het bedrijf 
TPE (Transports Pfeiffer Edouard) is perfect uitgerust voor hun transport. 
TPE heeft verschillende variaties van de binnenladers uit het PrefaMAX-
assortiment bekeken. Het doel: zo flexibel mogelijk zijn! Om die reden 
wordt gebruikgemaakt van onder andere een uitschuifbare PrefaMAX-A 
9500. Voorgefabriceerde betonnen elementen, die de gebruikelijke lengte 
overschrijden, kunnen met deze traileroplossing worden getransporteerd. 
De lengte van de schacht kan indien nodig worden aangepast tot een lengte 
van 13.500 mm. Op deze manier kan TPE problematische transporten met 
een open achterdeur voorkomen. Bovendien zorgt het gebruik van een 
voertuig met de juiste lengte voor een correcte lastverdeling over de assen.

Definiëren en combineren! Het unieke CombiMAX-concept van 
Faymonville wordt nu ook in Mozambique gebruikt. Onze klant 
Transportes Lalgy Lda ontving een 7-assige combinatie die bestaat uit 
1+2+4 aslijnen en een uitschuifbaar, extra laag, ketelbed. Het 1-assige 
asstel, bekend als “Joker-as”, verdubbelt de combinatiemogelijkheden. 
Het zorgt er ook voor dat, ongeacht de lading, de juiste asbelasting kan 
worden bereikt. Extra assen en accessoires kunnen worden toegevoegd 
om de beschikbare opties uit te breiden. Het team van Transportes Lalgy 
Lda heeft van onze instructeur Jef Hufkens een uitgebreide instructie van 
hun nieuwe CombiMAX gekregen. Een van de eerste transportopdrachten 
was een 5-assige mobiele kraan met een gewicht van 60 ton, die met 
succes werd verplaatst voor een klant in Zuidelijk Afrika. 

TPE bouwt voort op de PrefaMAX-A CombiMAX naar Mozambique
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Met hun grote vloot van trucks en trailers behoort Transalliance Europe 
tot de toonaangevende internationale transport- en vervoersspecialisten. 
Hun diensten omvatten de afhandeling en opslag van alle soorten 
goederen, de verhuur en leasing van transportvoertuigen, alsmede opslag 
en logistieke activiteiten. Voor speciale transportwerkzaamheden heeft 
het bedrijf zijn vloot versterkt met acht Faymonville TeleMAX-opleggers. 
De 3-assige voertuigen met gedwongen besturing en luchtvering 
worden bij Transalliance Europe ingezet voor het vervoer van lange en 
zware goederen. Alle acht trailers zijn uitschuifbaar van 13.600  mm  
tot 21.600 mm.

Met de MAX600 heeft MAX Trailer een draaischamelaanhangwagen 
aan zijn assortiment toegevoegd die ideaal is voor het transport van 
kleine graafmachines, bouwmachines en andere gereedschappen. 
Dit voertuig, met 3 of 4 assen, is perfect voor gebruik in de bouw en 
wegenbouwsectoren. De MAX600 is bijzonder veelzijdig dankzij de 
volledig vlakke laadvloer. Verschillende soorten machines kunnen veilig 
en snel worden geladen via enkele of dubbele opritten. Een veelzijdige, 
betrouwbare aanhanger voor elke situatie. De luchtvering die standaard 
is draagt bij aan zijn optimale rijprestaties. De vele sjorpunten zorgen 
voor een ladingszekering die voldoet aan de wettelijke eisen. 

Acht TeleMAX-en voor 
Transalliance Europe MAX600 voor kleine klussen
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Vooruitzien is altijd een belangrijk deel geweest van 
de bedrijfsfilosofie. Dit wordt op ieder niveau binnen 
het bedrijf gevoeld. Door toekomstgeoriënteerd 
en digitaal energiebeheer, richt de Faymonville 
Group zich op maximale efficiëntie van energie- en 
hulpbronnen.
Beginnend bij de energieproductie: met 
1.900.000 kWh jaarlijkse opbrengst van zijn eigen 
zonnepanelen, heeft de Faymonville Group zijn 
CO₂-emissies met 717 t gereduceerd. Voor dit doel 
zijn er tot dusver meer dan 18.000 m² zonnepanelen 
geïnstalleerd op verschillende fabrieksdaken.

EEN GROENE STAP 
NAAR VOREN

Potentiële energiewinst benutten
 
Op de productielocaties volgen alle faciliteiten een 
strikte analyseprocedure om het energiegebruik 
constant te reduceren. Door de basisconsumptie in 
de fabrieken met 30% te verminderen zijn er 101 t 
aan CO₂-emissies bespaard. Geoptimaliseerde 
perslucht van zowel de producent als de consument 
voegt nog eens 94 t toe.
 
Bij de Faymonville Group worden potentiële 
energiebesparingen samen met experts en 
systeemproducenten onderzocht en benut. Met 
nieuwe machineaankopen is de focus op modellen 
met hoge energie-efficiëntie.

 
Handel en denk duurzaam 
 
EEen energiemonitoringsysteem bewaakt constant 
ieder type van energieproductie en -gebruik. 
Afwijkingen van de norm worden geïdentificeerd via 
prestatie-indicatoren en worden direct gecorrigeerd 
voordat grote verliezen ontstaan. Maandelijkse 
energierapportages geven een samenvatting van 
de ontwikkelingen en rapporteren op elk niveau van 
het bedrijf.
 
Het hele productieproces is ook ontworpen om 
hulpbronnen te sparen. Naast staalafval recyceld 
de Faymonville Group ook hydraulische vloeistoffen 
op al zijn locaties. Speciale machines bewerken het 
en brengen het terug in circulatie.

Deze duurzaamheidsmaatregelen bestaan als 
onderdeel van het energiebeheerconcept van de 
Faymonville Group. Het doel is om vandaag al 
ecologisch voorbereid te zijn op morgen 

DE KWESTIE VAN DUURZAAMHEID wordt 
steeds belangrijker. Politici eisen concrete 
maatregelen en bedrijven moeten deze in 
hun projecten verwerken. De Faymonville 
Group heeft deze opdracht lang geleden zien 
aankomen.
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