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„Digitalizacja” − samo słowo u niektórych 
wywołuje panikę. To, co nieznane często 
prowadzi do szaleńczej pogoni. Dlaczego? 
Zasadniczo digitalizacja jest jednym z 
największych wyzwań naszych czasów. 
Przejście od zapisu analogowego do cyfrowego 
przynosi daleko idące zmiany. W Faymonville 
Group uważamy to za ekscytujące wyzwanie. 

Nie ma powodu, aby się go bać. Oczywiście 
może to zadziałać tylko wtedy, gdy zostaną 
przeprowadzone niezbędne przygotowania. 
Lub, jak można by powiedzieć w kategoriach 
informatycznych, zanim zainstalujesz 
oprogramowanie, musisz mieć właściwy 
sprzęt. 

W tym sektorze firmy nie trzymają sterów. 
Władze publiczne są zobowiązane do spełnienia 
warunków ramowych i środowiskowych. 
Odnosi się to do wielu czynników: od 
opracowania sieci światłowodowej po 
zapewnienie kompleksowego zasięgu 
sieciom komórkowym. Muszą one tworzyć 
inicjatywy, które zapewnią, że wszystko 
dookoła będzie działać i pasować do siebie.  

Dopiero wtedy będzie można zająć się 
digitalizacją i poczynić postępy. 

Aby zapewnić rozwój Czwartej rewolucji 
przemysłowej, technologicznej i pracy, należy 
jeszcze wykonać kilka zadań na szczeblu 
politycznym. W Faymonville Group od lat 
przygotowujemy się do cyfryzacji.

Dzięki naszej inwestycji o wartości 65 milionów 
euro w ciągu ostatnich pięciu lat jesteśmy 
gotowi i przygotowani na przyszłość. Podstawy 
są ugruntowane i możemy teraz kontynuować 
wdrażanie digitalizacji do przepływu pracy oraz 
zwiększyć jej udział w naszych operacjach. 

Podchodzimy do Wyzwania 4.0 systematycznie 
i metodycznie. Możemy to zrobić, ponieważ 
jesteśmy zaangażowani w ten projekt od 
dłuższego czasu. W naszym podejściu 
zorientowanym na klienta zawsze skupiamy się 
na koncepcji lean, procesie i przepływie. Ciągła 
automatyzacja, a zwłaszcza digitalizacja, 
umożliwi nam szybsze i bardziej elastyczne 
dostosowanie naszych przyszłych procesów do 
trwałych zmian. 

Będąc o krok do przodu: ta motywacja i dążenie 
do celu znów będą nam służyć, aby stawiać 
czoła wszystkim aktualnym i przyszłym 
zmianom. 

Alain Faymonville

MAKSYMALNIE  
ZDIGITALIZOWANY
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HISTORIA SUKCESU 
MAX TRAILER 

MAX TRAILER NADAL SIĘ ROZWIJA. 

Klienci są przekonani do połączenia 
modularności między znormalizowanymi 
typami naczep i opcjami oraz zachowania 
maksymalnej jakości w procesie produkcyjnym. 
Łącznie zapewnia to doskonały stosunek ceny 
do wydajności. 
Na przykład w polskiej fabryce w Goleniowie 
powierzchnia produkcyjna została podwojona. 
Zakład rozciąga się obecnie na imponującym 
obszarze 40 000 m².

Nowe kabiny do obróbki powierzchni, roboty 
spawalnicze, maszyny do cięcia laserowego 
i plazmowego oraz całkowicie nowa linia do 
końcowego montażu zostały zintegrowane. 
 
Liczba pracowników wciąż rośnie, a 
obecnie w Polsce zatrudniamy około 300 
wykwalifikowanych pracowników. 
Dzięki tej silnej podstawie Grupa produkuje 
obecnie ponad 100 pojazdów typu MAX Trailer 
co miesiąc! 
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SPRZĘT NA 
WYSOKIE GÓRY

Austriackie góry oferują zastrzyk adrenaliny 
nie tylko sportowcom. Spółki z sektora 
transportu ciężkiego również odczuwają 
niepokój, gdy muszą manewrować swoimi 
pojazdami w górę i w dół po krętych 
drogach. Nie daje to zbyt wielu możliwości 
podziwiania niepowtarzalnej panoramy.
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Gdy spółka Hämmerle Spezialtransporte GmbH z  Hard w  Vorarlbergu 
pokonywała trasę z  Bludenz do Alberschwende w  Lesie Bregenckim 
z  55-tonowym sprzętem wiertniczym, konieczna była całkowita 
koncentracja. „Trasa, którą musieliśmy pokonać, nigdy wcześniej nie 
była wykorzystywana do transportu tego rodzaju sprzętu. Z powodu prac 
budowlanych na moście niedaleko miejsca rozładunku standardowa 
trasa została zablokowana” – tłumaczy Fabian Hämmerle. W  związku 
z tym musiał zmienić plany. „Objazd przez Bödele był szczególnie trudny. 
Mieliśmy przed sobą bardzo wąskie zakręty i strome nachylenia. Poza 
tym transportowaliśmy w sumie około 100 ton ładunku”.

Nie przenoś gór, zdobywaj je
Jednak z  odpowiednim sprzętem można przezwyciężyć nawet 
najtrudniejsze warunki. Na potrzeby tego ciężkiego transportu 
spółka Hämmerle Spezialtransporte GmbH wykorzystała naczepę 
niskopodwoziową 2+4 VarioMAX od Faymonville. Ta technologia może i nie 
przenosi gór – ale potrafi je zdobywać! „Hydrauliczny układ kierowniczy 
oraz osie Pendel to wyjątkowe funkcje, które pomogły dojechać do wielu 
miejsc załadunku”. 

Oprócz kafarów i sprzętu wiertniczego, spółka Hämmerle transportuje także 
za pomocą specjalistycznych pojazdów koparki, ładowarki kołowe i  towary 
przemysłowe. „Usprawnienia techniczne w naszej flocie są niezaprzeczalne. 
Dzięki 12-tonowemu obciążeniu osi możemy transportować do 72 ton sprzętu 
na terenie Austrii i  Szwajcarii”. Stworzyło to nowe możliwości dla Fabiana 
Hämmerlego i jego rodzinnej spółki. 

Skok zawieszenia zapewnia przewagę konkurencyjną 
55-tonowy sprzęt wiertniczy dotarł bezpiecznie do swojego celu 
w  Alberschwende. Powodzenie tego rodzaju projektów często zależy 
od najdrobniejszych szczegółów. Fabian Hämmerle wspomina taką 
sytuację: „W  jednym przypadku udało nam się przejechać przez krawężnik 
i  pokonać serpentynę wyłącznie dzięki skokowi zawieszenia naczepy. Bez 
tej funkcji naczepy niskopodwoziowej transport byłby niemożliwy”. Spółka 
Hämmerle może z pewnością całkowicie polegać na naczepie VarioMAX i jej 
możliwościach, bez względu na okoliczności. 

„Przy innym projekcie 600  mm skok umożliwił nam przejechanie przez 
wzniesienie, które pokonało inną spółkę transportową. Pokonywanie wyzwań 
dla transportu w  wysokich górach to jedna z  poważnych zalet naczepy 
niskopodwoziowej 2+4 od Faymonville”.
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To właśnie zrobiono w  Górach Magdalena 
w amerykańskim stanie Nowy Meksyk, gdzie na 
wysokości 3200  m znajduje się obserwatorium 
Magdalena Ridge Observatory (MRO). Naukowo-
badawcze obserwatorium ma spoglądać 
w gwiazdy i badać kosmos. W tym celu jest mu 
niezbędna najnowocześniejsza technologia 
optyczna. Taka jak na przykład teleskop 
o  średnicy 2,4  m umożliwiający oglądanie 
obiektów astronomicznych oddalonych o  wiele 
tysięcy kilometrów. Takie właśnie 36-tonowe 
urządzenie, wyposażone w  najnowocześniejszą 
technologię, wymagało transportu na szczyt 
góry.

NA 
SZCZYCIE

Transport wrażliwych towarów stanowi 

prawdziwe wyzwanie, nawet gdy odbywa się 

na płaskim terenie. 

Umieszczenie teleskopu na szczycie góry 

wymaga największej możliwej delikatności.
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Trudny teren i delikatny ładunek 
„Strome, nieutwardzone drogi i  duży dystans 
sprawiły, że przedsięwzięcie to było niezwykle 
niebezpieczne” – opisali swoje zlecenie klienci 
z MRO. Bezpieczne i skuteczne przemieszczenie 
wrażliwego ładunku wymagało ogromnego 
doświadczenia i  specjalistycznego sprzętu. 
Zamówienie zdobyli północnoamerykańscy 
eksperci z  należącego do MLHC Crane Group 
oddziału alternatywnego transportu (Alternative 
Movement Division; AMD). Podczas fazy 
planowania szybko stało się jasne, że ostatnie 
500  metrów przed celem sprawi szczególne 
trudności.

Aby pokonać ostatni odcinek, AMD skorzystało 
ze swojego samojezdnego Faymonville 
PowerMAX APMC z  4  liniami osi i  niezależnie 
zasilanym układem hydraulicznym (PPU). 
„Dzięki połączeniu hydraulicznej kompensacji 
osi i  60-stopniowego kąta skrętu, PowerMAX 
APMC był w  stanie nie przekraczać nachylenia 
teleskopu o więcej niż pięć stopni. Wymagane to 
było szczegółowymi instrukcjami producenta” 
– powiedział Jeremy Aslaksen, Koordynator 
ds. sprzedaży i marketingu w AMD, wyjaśniając 
otrzymane wymogi. 

Wędrówka na szczyt
Zwisając z  haka 100-tonowego terenowego 
dźwigu Terex, półkolisty ładunek został 
precyzyjnie opuszczony na czekającą na niego 
naczepę samojezdną. Na PowerMAX APMC 
zainstalowano specjalne urządzenie montażowe. 
Zapewniło to konieczną stabilność, aby teleskop 
mógł pokonać ostatni odcinek. 
Podczas końcowego etapu drogi na szczyt 
pojazd poruszał się po nieutwardzonym terenie 
z prędkością marszu. 

Dzięki ogromnej sile ciągnącej wywieranej przez 
każdy wał pędny samojezdna naczepa pięła się 
pod górę. Wreszcie teleskop osiągnął punkt 
docelowy, na przygotowanych wcześniej dla 
niego fundamentach. 
Był to przełomowy moment dla Magdalena 
Ridge Observatory (MRO). Nowe urządzenie 
ma umożliwić prowadzenie nowych obserwacji 
astronomicznych i  tym samym przybliżyć nam 
nieco niebo.
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WSPÓŁPRACA 
W STOCZNI



Wodowanie statków to najczęściej wielka 
uroczystość. Ogromnym statkom nadaje się 
imiona, a  następnie woduje z  wielką pompą. 
Stanowi to zwieńczenie trwającego miesiącami 
procesu produkcji, w ramach którego konieczne 
jest transportowanie dużej liczby ciężkich 
ładunków. 

Podzespoły statku muszą być nieustannie 
transportowane z  jednego etapu prac do 
kolejnego, wewnątrz hal i  między nimi. Proces 
ten można także zaobserwować w  Braile w 
Rumunii. To miasto, w  którym należąca do 
Grupy Fincantieri spółka VARD prowadzi dwie 
z największych stoczni w tym kraju. 

Kąt skrętu +/-130° umożliwia 
wykonywanie ostrych zwrotów
Praca dwóch transporterów stoczniowych SYT 
3/2 typu Cometto gwarantuje, że liczne elementy 
zostaną ostatecznie połączone, aby utworzyć 
ogromny statek. „Ponieważ spółka VARD była 
bardzo zadowolona z  wydajności pierwszego 
pojazdu przez te wszystkie lata, postanowiła 
nabyć drugi, identyczny” – tłumaczy Dyrektor 
Zarządzający Giovani Monti. 

Dzięki tym dwóm pojazdom specjalnym spółka 
VARD może transportować szereg różnych 
podzespołów po stoczni w Braile. Powierzchnia 
każdej platformy ładunkowej wynosi 75  m², 
a każda może transportować do 156 t. Możliwość 
połączenia napędzanych hydrostatycznie 
pojazdów w jeden zespół zapewnia maksymalną 
elastyczność jeżeli chodzi o wymiary ładunku. Kąt 
skrętu wynoszący +/-130 w obydwu kierunkach 
oznacza, że w  najciaśniejszych przestrzeniach 
można nawet kręcić się w kółko. 

Najbardziej zaawansowana 
technologia daje maksymalne 
bezpieczeństwo
„Precyzyjne sterowanie i potężna hydraulika 
podnośników sprawiają, że transportery 
są ważnym elementem logistyki stoczni” 
– mówi Giovani Monti, wymieniając zalety 
i dodaje: „Elektroniczna kontrola wysokości 
oraz hydrauliczne wyrównanie osi oznaczają 
równe rozłożenie ciężaru ładunku na 
wszystkie koła, niezależnie od podłoża”.

W  rumuńskiej spółce VARD zamknięty 
w  swojej ergonomicznej kabinie operator 
może polegać na najbardziej aktualnych 
systemach wiedzy. Cyfrowy system 
diagnostyczny dostarcza wszystkich 
niezbędnych informacji kontrolnych 
w  czasie rzeczywistym. Jak wyjaśnia dalej 
Giovani Monti, to wyrafinowana technologia 
zapewniająca optymalne bezpieczeństwo 
transportu. „Komputer pokładowy zapewnia 
stały podgląd masy i  środku ładunku. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym skrętem 
w  napędzie oraz automatyczna regulacja 
mocy zapewniają dodatkowe wsparcie”.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze 
i gwarantowane dzięki dobrze przemyślanym 
technologiom. Oznacza to, że transportery 
stoczniowe Cometto będą nadal wykonywać 
najtrudniejsze zadania w Braile w najbliższej 
przyszłości. 
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Wciąż się rozwijamy: 
Przekroczyliśmy próg 1000 pracowników! 
Nasi pracownicy stanowią fundament naszego sukcesu. 
Cały nasz zespół z radością podąża tą wspólną drogą.

SPECJALISTÓW
1000PONAD !





DZIEŃ W TRASIE Z…

„Skręt wymuszony to 
rozwiązanie na wagę złota”   

... Günterem Willwertem 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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„Zaczniemy od załadunku 36-tonowej koparki gąsienicowej na placu 
budowy autostrady” – wyjaśnia pierwsze zadanie sobie i  swojemu 
miętowozielonemu zestawowi. Günter Willwert panuje nad wszystkim 
i zawsze zachowuje zimną krew – nawet gdy działa pod presją. Na terenie 
załadunku jest bardzo mało miejsca. Dodatkowo hałdy żwiru jeszcze 
bardziej utrudniają parkowanie. „Bez wymuszonego skrętu naczepy 
miałbym poważny kłopot. To rozwiązanie naprawdę jest na wagę złota” – 
w jego głosie słychać zadowolenie. Zgrabnie wykonuje niełatwy manewr, 
tymczasem maszyna jest już gotowa do załadunku. 

Najpierw jednak Willwert przygotowuje powierzchnię załadunkową. 
Trzeba ją poszerzyć do 2,8 m, aby można było bezpiecznie ustawić koparkę. 
„Przy użyciu desek to zawsze ciężka, wyczerpująca robota. Jednak dzięki 
hydraulicznej zmianie szerokości naszej naczepy MultiMAX nie 
stanowi to najmniejszego problemu. I  możemy zaoszczędzić 
mnóstwo czasu” – dodaje, wyliczając zalety nowej naczepy. 

„Ktoś nieźle to wymyślił”
Kolos wtacza się po podwójnych 
podjazdach na naczepę. Zestaw 
zwraca uwagę przejeżdżających 
kierowców, którzy wykręcają 
głowy, żeby choć rzucić okiem. 
Günter Willwert przystępuje do 
zabezpieczania ciężkiego ładunku. 
Ten 62-latek to prawdziwy ekspert, 
który z perspektywy swojego 
doświadczenia może stwierdzić: 
„Ktoś naprawdę nieźle to wymyślił. 
Od razu widać. Wszystkie te punkty 
montażowe są bardzo przydatne. Niektóre 
haki dają się nawet obracać”.

„Skręt wymuszony to 
rozwiązanie na wagę złota”   

Pasja i wiedza
Günter Willwert uwielbia swoją pracę; w tej firmie jest od blisko 43 lat. 
Kocha jazdę na rowerze, a  jego podejście pełne pasji wnosi powiew 
świeżości i udziela się innym. Na kolejnym placu budowy czeka na niego 
30-tonowa, wysoka na 4,2 m ładowarka kołowa. Tym razem zagłębienia 
na koła w naczepie MultiMAX pokażą, co potrafią. 

Günter Willwert wydaje się nie odczuwać dzisiejszego upału. Lubi 
pracę jako kierowca ciężarówki. A nowa naczepa MultiMAX dodatkowo 
przysparza mu radości. „To nasza najfajniejsza zabawka”. Ostatnie 
zadanie wykonane i  naczepa wraca do parku maszynowego firmy 
w  Sehlem. Günter Willwert gasi silnik; on i  jego sprzęt mogą nieco 
odetchnąć. „Jutro wszystko zacznie się od nowa” – mówi Willwert, 
szykując się do wyjścia. Bierze spory łyk wody na orzeźwienie i zamyka 
za sobą drzwi. 

ZACZYNAMY! Günter Willwert bierze kluczyki i sprężystym krokiem rusza w kierunku ciągnika. Grafik na ten dzień ma zapełniony, a pracy 
jest sporo. Nie może marnować czasu o poranku. Wita się z szefem krótkim „dzień dobry” i wskakuje do ciężarówki.
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NOWE WYZWANIA PRZEZ CAŁY 
CZAS TO CIĄGLE NOWE WYZWANIA

Edgar Schröder 
(hala Foreman 1, 
zakład produkcyjny w Büllingen)
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NOWE WYZWANIA PRZEZ CAŁY 
CZAS TO CIĄGLE NOWE WYZWANIA

Jak wyglądała Twoja ścieżka zawodowa w 
Faymonville?
Kiedy zacząłem w wieku 19 lat, wciąż byliśmy 
w Rocherath, gdzie prawie wszystko było nadal 
robione ręcznie. Nie było prawie żadnych maszyn. 
Wszystko było znacznie bardziej skomplikowane 
niż teraz. Pamiętam na przykład, jak musieliśmy 
spawać ciężką belkę dwuteową na zewnętrznym 
wsporniku naczepy. Wszyscy przyłożyli się, aby 
ją podnieść. To byłoby nie do pomyślenia dzisiaj. 
Teraz wystarczy użyć suwnicy wewnętrznej. 
Kiedy otwarto nowy zakład w Büllingen w 
1988 roku, powstały pierwsze działy. Berthold 
Faymonville dał mi za zadanie zaopiekowanie się 
naczepami typu inloader. Firma stale się rozwija. 
Później zostałem specjalistą od przedniej 
części niskopodłogowych przyczep MegaMAX, 
a następnie montażu wstępnego. Od 2016 roku 
jestem odpowiedzialny za lasery, giętarki, piły i 
stoły spawalnicze w Büllingen. 

Czy możesz nam powiedzieć, jak obecnie 
wygląda Twój typowy dzień?
Moim zadaniem jest upewnianie się, że wszystkie 
stanowiska robocze w montażu wstępnym mają 
właściwe plany i są wyposażone w potrzebne 
im materiały. Kontroluję również procesy, aby 
upewnić się, że wszystko działa sprawnie i 
przechodzi do kolejnej fazy na czas. 

36 lat w jednej firmie to długi czas. Czy 
kiedykolwiek myślałeś o zmianie?
Nie, niezupełnie. Sposób, w jaki Faymonville się 
rozwinęła, oznacza, że   nic w żadnym momencie 
nie pozostało takie samo. Zawsze są nowe 
produkty, nowe wyzwania. Tak więc zawsze była 
to ta sama firma, ale nigdy ta sama rutyna pracy. 

Firma rozwija się bardzo 
szybko. 
Dokładnie. Energia
zawsze służyła rozwojowi 
i podejmowaniu kolejnego 
kroku. A kiedy zaczyna się 
poruszać, nie można jej 
zatrzymać. 

Jako „stary wyga”, masz 
jakiekolwiek problemy z 
dostosowaniem się do 
nowych procesów i 
procedur w przepływie 
pracy?
Nie, nigdy mi to nie 
przeszkadzało. Myślę, że 
to dlatego, że jestem tu od 
początku, więc pamiętam, 
jak było kiedyś. Bogactwo 
doświadczeń, które posiadam, bardzo pomaga, 
więc nie mam problemu z innowacjami. 

Co najbardziej lubisz w swojej pracy? 
Gdy widzę, jak pojazd schodzi z końcowego 
montażu lub natknę się na jeden na drodze, 
to czuję dumę. Lubię potem rzucić okiem i 
zobaczyć, jak się do tego przyczyniłem. 

Co sądzisz o ewolucji firmy?
Oczywiście bardzo się rozrosła i ma teraz pięć 
zakładów. Logiczne jest, że atmosfera rodzinna 
zmieniła się z biegiem czasu. Pracuje tu wiele 
osób i myślę, że firma jest dobrą reklamą dla 
regionu. 

Brak wykwalifikowanych pracowników jest 
zawsze problemem. Dlaczego młodzi ludzie 
powinni wybrać Faymonville?
Duże firmy zawsze oferują różne możliwości. 
Rozwój nigdy nie stoi w miejscu. Zawsze są nowe 
możliwości, nawet pójścia w inną stronę. Moim 
zdaniem Faymonville oferuje bardzo atrakcyjne 
środowisko pracy.

Dla mnie Faymonville jest… 
...miejscem, w którym spędziłem więcej czasu w 
moim życiu niż w domu. 

Edgar Schröder spieszy przez halę produkcyjną 1 w Büllingen. Ten 55-latek jest, jak sam siebie opisuje, „wszechstronnym” szefem oddziału 
przed-montażowego. W ciągu 36 lat pracy w Faymonville ten ojciec dwójki dzieci miał miejsca w pierwszym rzędzie, przechodząc od prostego 
rzemiosła do nowoczesnych procesów produkcyjnych. To więcej niż wystarczająco dobry powód, aby przeprowadzić z nim wywiad, który zostanie 
umieszczony w drugiej części naszej serii: „Ludzie do MAKSIMUM!” 
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Krebs Korrosionsschutz GmbH od wielu lat współpracuje z firmą Liebherr-MCCtec 
Rostock GmbH w zakładach w Rostocku i Lubmin. 
Teraz w tej współpracy również uczestniczy firma Cometto.

ZADANIA
18



„Pojazdy firmy Cometto to najnowocześniejsze 
rozwiązania”. Jedną z ich wielu zalet jest to, że 
mogą między innymi być ładowane bezpośrednio 
do kontenera. Umożliwia nam to na przykład 
wykonywanie prac dla innego klienta z siedzibą 
w Rostocku w jego oddziale w Wielkiej Brytanii”, 
wyjaśnia Jörg Neuhäusel, kierownik projektu 
logistycznego firmy Krebs Korrosionsschutz 
GmbH.

WYNIKA TO Z TEGO, ŻE GRUPA KREBS korzysta z 24 linii osi samojezdnego pojazdu Cometto MSPE. Zestaw dzieli się na cztery 6-osiowe wózki, 
każdy z 48-tonowym naciskiem na oś na linię oraz dwoma zespołami zasilającymi o mocy 202 kW każdy.

Żuraw do ciężkich ładunków 
w porcie międzynarodowym w 
Rostocku 
W porcie w Rostocku wszystko jest w rozmiarze 
XXL. Aktualnie jest tam montowany żuraw 
HLC 295000 firmy Liebherr o maksymalnym 
udźwigu 5000 ton. To największy żuraw morski 
skonstruowany przez firmę Liebherr. Aby 
umożliwić przeniesienie tego żurawia na 
platformę dźwigową po ukończeniu prac nad tym 
projektem, w Rostocku projektowany i budowany 
jest kolejny gigantyczny żuraw – TCC 78000. 
Będzie to najpotężniejszy żuraw szynowy na 
świecie, o maksymalnym udźwigu sięgającym 
1600 ton. Oprócz ładowania coraz większych 
żurawi morskich produkowanych przez firmę, ten 
nowy żuraw do przenoszenia wielkich ciężarów 
umożliwi również innym firmom przenoszenie 
ciężkich ładunków w międzynarodowym porcie 
w Rostocku.

Zmiana sterowania z napędu 
poprzecznego na wzdłużny 
Firma Cometto jest teraz zaangażowana we 
wszystkie te projekty. Używając pojazdu MSPE, 
firma Krebs przetransportowała 105-metrowy 
wysięgnik żurawia TCC 78000, którego szerokość 
wynosi 15 metrów, a masa całkowita – 362 tony. 

„Wysięgnik był transportowany na 24 liniach 
osi samojezdnego pojazdu Cometto MSPE w 
tak zwanym otwartym zespole, w układzie 
równoległym. 
Dwa zestawy pojazdów znajdowały się w 
odległości 60 metrów od siebie”, mówi Jörg 
Neuhäusel o zespole użytym do transportu. 
„Sterowanie zostało zmienione specjalnie dla 
tego zastosowania z napędu poprzecznego na 
wzdłużny oraz zaprogramowano je w taki sposób, 
aby podwozia mogły wykonywać skręty oddzielnie 
oraz jedno po drugim. Dzięki temu udało się 
zapewnić, że ładunek pozostał nieruchomy, a 
także uniknąć ruchu względnego”, mówi Jörg 
Neuhäusel o tym ważnym kroku procedury.

Skok wyrównuje różnicę wysokości
Pojazdy Cometto MSPE umożliwiły przewiezienia 
wysięgnika w Lubmin po rampie na barkę. „W 
szczególności sprawdziła się duża kompensacja osi 
w podwoziu poprzez wyrównanie różnicy wysokości 
między nabrzeżem a pokładem”.
Po dotarciu do Rostocku barka została rozładowana, 
również za pomocą rampy, na teren firmy 
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. Dzięki napędowi 
karuzelowemu samojezdnego pojazdu MSPE 
wysięgnik został następnie obrócony o 180 stopni 
w odpowiednie położenie montażowe w celu 
kontynuowania prac. Ten manewr był zwieńczeniem 
jednego z etapów tego megaprojektu, w którym 
samojezdne pojazdy firmy Cometto okazały się 
korzystnym rozwiązaniem. 
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Żuraw morski HLC 295000 pozwoli firmie 
Liebherr osiągnąć nowe wymiary. Ten kolos 
jest wyposażony w ogromny wysięgnik, którego 
maksymalna wysokość podnoszenia wynosi 180 
metrów. To jest 23 metry wyżej niż szczyt katedry 
w Kolonii!
Nawet boisko piłkarskie, którego szerokość to 
120 metrów, wydaje się niewielkie w porównaniu 
z jego maksymalnym promieniem wynoszącym 
160 metrów. Oprócz przeprowadzenia operacji 
transportowych, Grupa Krebs została również 
poproszona przez firmę Liebherr o pomalowanie 
nadwymiarowych części żurawia. 
W tym celu firma Krebs wybudowała własną halę 
do natrysku i powlekania o długości 45 metrów,
gdzie może pracować nad elementami dźwigu 
ważącymi do 800 kilogramów.

Wyższy niż 
katedra w 

Kolonii, szerszy 
niż boisko do 

piłki nożnej
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….  do 70 ton nacisku na oś – to absolutnie najlepsza wartość w  
 branży!

….  maksymalną manewrowość oraz wszechstronność

….  opatentowane, podwójne zawieszenie zapewniające największy  
 udźwig

....  kompleksową gamę opcji (rozpórki, kabiny kierowcy itp.)

....  opony napełniane powietrzem w celu ochrony podłoża

....  zespoły zasilające w trzech klasach wydajności (klasy emisji  
 spalin UE IV i TIER 3A)

Jörg Neuhäusel, 
kierownik projektu logistycznego firmy Krebs 

Korrosionsschutz GmbH

„Pojazdy firmy 
Cometto to 

najnowocześniejsze 
rozwiązania”. 

STEROWANE ELEKTRONICZNIE, SAMOJEZDNE 
POJAZDY FIRMY COMETTO OFERUJĄ...
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE 
ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZĄ 
ŁADOWNOŚĆ W USA
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HighwayMAX – oryginalna koncepcja! 
Faymonville HighwayMAX to przeznaczona 
do eksploatacji na drogach naczepa 
z  dziewięcioma hydraulicznymi osiami 
odciążonymi. Pojazd można wydłużać 
między poszczególnymi trójosiowymi 
grupami. Klasyczna, podstawowa wersja, 
niekompatybilna ze wzmacniaczem, może 
zgodnie z  przepisami przewozić ładunek 
o masie do 77,1 t. Poza drogami publicznymi 
obie wersje mogą przewozić znacznie 
większe ładunki. 
 
Po jej złożeniu nie przekracza ona 
narzuconych prawem wymiarów 27,43  m, 
razem z  ciągnikiem. Oznacza to, że 
w  większości stanów USA nie potrzebuje 
towarzyszącego pilota. 

Dzięki wymuszonemu sterowaniu sworznia, 
HighwayMAX podąża za ciężarówką zgodnie 
z  poleceniami. Osie wahliwe, każda ze 
skokiem 600  mm, pomagają pokonywać 
trudne i  nierówne podłoże. Umożliwia 
to również samodzielny załadunek, co 
może znacznie obniżyć koszty sprzętu do 
podnoszenia. 

Wyjątkowo stabilna i  odporna na 
skręcanie rama ułatwia transportowanie 
ładunków o  małych gabarytach. Podwozie 
galwanizowane opryskowo zapewnia długą 
żywotność i  optymalne zabezpieczenie 
antykorozyjne.

Jak to działa? 
 
Trójosiowe podwozie jest mocowane w  tylnej 
części naczepy HighwayMAX-2 gdy konieczne 
jest przetransportowanie szczególnie ciężkiego 
ładunku. Dzięki wzmacniaczowi zwiększa się 
liczba osi, na których rozłożona jest masa, dzięki 
inteligentnemu układowi przenoszenia nacisku. 
Proces ten zapewnia ogólne zwiększenie 
ładowności. Połączenie naczepy z  układem osi 
9+3 oraz wzmacniaczem zwiększa dopuszczalną 
ładowność wynoszącą około 93 t i 9,1 t na oś. 
Aby umożliwić transportowanie ładunków 
o  bardzo małych gabarytach po rozłożeniu 
i  podłączeniu wzmacniacza, podwozie 
HighwayMAX-2 zostało zoptymalizowane 
i dodatkowo wzmocnione.

Wzmacniacz do ciężkich 
ładunków
 
Nowe opcje pionierskiej koncepcji pojazdu. 
„W 2015 r. jako pierwszy producent w Ameryce 
Północnej wprowadziliśmy naczepę 
teleskopową z  dziewięcioma hydraulicznymi 
osiami wahliwymi” – przypomina Paul Hönen, 
kierownik sprzedaży tego regionu. „To oryginalna 
koncepcja, którą teraz zamierzamy jeszcze 
bardziej udoskonalić”.
Spółka Miller Transfer and Rigging Co. 
z  Rootstown w  Ohio była pierwszym klientem 
w  Stanach Zjednoczonych, który skorzystał 
z  HighwayMAX-2. W  trakcie swojej dziewiczej 
podróży umożliwiła ona transport prasy o masie 
86,2 t z Ford Motor Company z Detroit w stanie 
Michigan do Teksasu. Tylko dzięki zastosowaniu 
najnowszej technologii spółka Miller zdołała 
sprostać temu zadaniu.

GRUPA FAYMONVILLE ROZWIJA SIĘ DYNAMICZNIE, odkąd rozpoczęła działalność w Ameryce Północnej kilka lat temu. Opracowała szereg 
produktów specjalnie na ten rynek. Jej najnowsze osiągnięcie to HighwayMAX-2 z trójosiowym wzmacniaczem Nitro. Cel: znaczne zwiększenie 
ładowności!

Łatwy montaż skraca czas 
i obniża koszty
 
Gdy Grupa Faymonville opracowywała naczepy 
HighwayMAX obecnej generacji, koncentrowała 
się przede wszystkim na łatwej obsłudze. „Przy 
braku ładunku wystarczy odłączyć wzmacniacz 
i załadować go na główny pojazd. Mobilizacja jest 
szybsza niż w  przypadku jakichkolwiek innych 
pojazdów w tej klasie ładowności. Przekłada się 
to na oszczędność czasu i  niższe koszty”. Dla 
Paula Hönena to konkretna korzyść.

Przy cofaniu wzmacniacz można unieść 
hydraulicznie. Dlatego też konstrukcja 
głównego pojazdu przewiduje możliwość 
tymczasowego przenoszenia całości ładunku 
dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań 
projektowych. Jest to również szczególnie 
korzystne dla kierowcy przy pokonywaniu krętych 
odcinków albo dróg dojazdowych. 

23



COMBIMAX 
UMOŻLIWIA 
ZWIĘKSZENIE 
ŁADOWNOŚCI
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„Byliśmy w stanie wykonać to zadanie w wyznaczonym 
terminie dzięki modułowej konstrukcji oraz szybkiej 
zmianie oprzyrządowania”, wyjaśnia kierownik 
projektu Nico Grass, zadowolony z wyników prac. 
Pierwsze wyzwanie czekało na zespół firmy Grass 
jeszcze przed rozpoczęciem prac. „Niska masa własna 
pojazdu CombiMAX, a w szczególności rozszerzenie 
Add-On Beam, pomogły nam uzyskać zezwolenie na 
przejazd bez ładunku do miejsca pracy”. 

Ten unikatowy element pojazdu CombiMAX ułatwił 
firmie Grass „przejazd na miejsce prawie bez 
ograniczeń przy łącznej długości zaledwie 28 m. 
Konfiguracja na miejscu odbyła się błyskawicznie. 
Dzięki temu rozszerzeniu zestaw 5+7 został utworzony 
teleskopowo i był prawie natychmiast gotowy do 
załadunku”. 

Bezpieczeństwo, szybkość i prostota
Można było rozpocząć transport. Cała procedura 
wymagała przeniesienia zbiornika (26 m długości, 5 m 
średnicy, 88 ton wagi) do hangaru oraz rozładowania 
w tymczasowym miejscu przechowywania. W kolejnym 
etapie drugi zbiornik (24 m długości, 5,8 m średnicy, 105 
ton wagi) został przetransportowany na drugą stronę 
obiektu. Następnie wyładowano go dwoma dźwigami 
mobilnymi i przechowywano do usunięcia. Ostatni etap 
polegał na przetransportowaniu pierwszego pojemnika 
z powrotem do hali produkcyjnej.

Nico Grass uważa, że ten projekt został stworzony, 
by zaprezentować możliwości systemu CombiMAX. 
„Na terenie firmy były szczególne warunki – ciasne 
przestrzenie oraz stromo opadający grunt. Byliśmy w 
stanie zrealizować transport bezpiecznie, szybko i bez 
komplikacji ze względu na duży kąt skrętu osi wahliwej, 
optymalnie regulowaną geometrię sterowania oraz 
wysoki skok, wynoszący 600 mm”.  

Zwiększenie ładowności do 150 t
Dzięki komponentom pojazdu CombiMAX firma Grass 
była w stanie uzyskać maksymalną elastyczność w 
największym zakresie obciążenia. Dotyczy to przewozu 
transformatorów, kotłów, kontenerów, pras lub 
części maszyn. „Zestaw CombiMAX zwiększył naszą 
ładowność do ponad 150 t”. Jednak to wciąż za mało, 
dodaje Nico Grass. „W praktyce ogromną zaletą jest 
to, że dzięki modułowej konstrukcji możemy pracować 
ze zmniejszonym naciskiem na oś poprzez użycie 
większej liczby osi”. 
Zdefiniuj i połącz – codzienne wsparcie w firmie Grass. 
„Możliwość łączenia pozwala nam zwiększyć stopień 
wykorzystania pojazdu”. 
Zestaw pełen możliwości, który stworzył nowe 
perspektywy dla zespołu. „Dzięki 12 liniom osi, wielu 
różnym skrzyniom załadunkowym, rozszerzeniu 
Add-On Beam i ciągłemu korytu koparki mamy 
nieograniczone możliwości dopasowania do różnych 
wymagań transportu”.   

JESIENIĄ firma Grass ISL GmbH & Co. KG otrzymała prośbę o przewiezienie dwóch bardzo dużych, 
4-komorowych zbiorników w krótkim terminie. Był to złożony projekt o bardzo krótkim czasie realizacji, 
który udało się zrealizować specjalistom od ciężkich ładunków z Petershagen dzięki pojazdowi CombiMAX 
firmy Faymonville. 
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CODZIENNE WSPARCIE
Proces planowania projektów transportowych 
często wygląda tak samo. Najpierw określany jest 
ładunek, a następnie dobierany jest odpowiedni 
pojazd. Takie podejście stwarza wiele pytań: 
w jaki sposób moja przyczepa powinna zostać 
połączona w celu przetransportowania ładunku? 
Oraz gdzie konkretnie należy go umiejscowić w 
pojeździe? 

Początkowo odpowiedzi częściej można znaleźć 
nie na placu, lecz przed komputerem. To właśnie 
tu własne oprogramowanie firmy Faymonville 
umożliwia symulację różnych scenariuszy przed 
realizacją. Cel: teoretyczna weryfikacja tego, co 
jest możliwe w praktyce! 

„Falco” (Faymonville Analytical Loading 
Capacity Organizer – analityczny organizator 
ładowności Faymonville) to nazwa programu 
przeznaczonego dla oddziału pojazdów 
modułowych. Z łatwością pomaga nawet 
w skomplikowanych przypadkach. Klient 
wprowadza parametry ładunku do systemu, 
który oblicza dostępne możliwości. Podstawą 
informatyczną programu Falco jest zasada 
„zdefiniuj i połącz”. 

Intuicyjny i przyjazny dla 
użytkownika
Oprogramowanie Faremax (Faymonville 
Repartition of Mass by Axles – podział masy 
na osie Faymonville) może być stosowany w 
przypadku tradycyjnych naczep, gdy należy 
określić rozkład obciążenia i obliczenia dźwigni. 
To prosty, przejrzysty i szybki proces, który jest 
zawsze oparty na konkretnych informacjach o 
pojeździe klienta. 

Program przeznaczony do obsługi samojezdnych 
transporterów firmy Cometto nazywa się 
Cosmo (Cometto software for modular trailers 
– oprogramowanie do naczep modułowych 
Cometto).
Wszystkie te narzędzia stanowią połączenie 
technologii, matematyki, fizyki oraz informatyki. 
Zostały one opracowane przez firmę Faymonville 
w taki sposób, aby były intuicyjne i przyjazne dla 
użytkownika. 

Wyniki można wydrukować oraz zabrać na plac 
lub miejsce pracy, aby kierowcy mieli przed sobą 
wszystkie istotne informacje, jakie są potrzebne 
do konfiguracji i połączenia pojazdów oraz 
zabezpieczenia ładunku. 
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MAX Trailer obsługuje brytyjskich 
specjalistów w zakresie wynajmu

Graham Allard, zarządca floty w  Ardent Hire 
Solutions, dokładnie wiedział, co chce osiągnąć, 
kiedy podchodził do tego zadania: „Naczepy 
muszą być nowoczesne i  spełniać wymogi 
krajowych norm bezpieczeństwa. Transport 
naszych ciężkich koparek i mniejszych urządzeń 
musi odbywać się zgodnie z różnym przepisami, 
które obowiązują w  punktach rozładunku”. 
Dlatego też było absolutnie niezbędne, aby nowe 
pojazdy mogły być używane w  każdym miejscu 
w kraju.

Wizyta w zakładzie 
wywarła wrażenie
Dzięki Max Trailer wymóg 
ten został spełniony. Aby 
ocenić jakość pojazdów, 
przedstawiciele Ardent Hire 
Solutions i  Hanbury Riverside 
zobaczyli wszystko na własne 
oczy. Wraz z Peterem Douganem 
ze spółki Traffco Limited, 
oficjalnego partnera MAX Trailer 
w zakresie sprzedaży w Wielkiej 
Brytanii, odwiedzili oni zakłady 
produkcyjne Faymonville Group 
w Luksemburgu i Belgii. 

„Odpowiedni partner”
„Tak bardzo zaimponował im przyszłościowy 
pomysł, że od ręki podpisali zamówienie 
na 26  nowych trój- i  czteroosiowych 
niskopodwoziowych ładowarek” – informuje 
Dougan. David Hammond, Dyrektor Generalny 
Hanbury Riverside, tłumaczy tę decyzję: 
„Profesjonalne środowisko, jakość produktów 

oraz niezwykle nowoczesne zakłady 
produkcyjne dowiodły, że znaleźliśmy 
właściwego partnera”. 

Oprócz MAX Trailer i  Traffco, Rydam Universal 
Ltd., długoterminowy partner usługowy 
Faymonville, również przyczynił się do sukcesu 
tego projektu.

ARDENT HIRE SOLUTIONS to jedna z  najbardziej znanych na rynku marek wynajmu sprzętu budowlanego w  Wielkiej Brytanii. W  celu 
zrestrukturyzowania swojej floty transportowej spółka połączyła siły ze specjalistami w zakresie pojazdów użytkowych, Hanbury Riverside, aby 
znaleźć idealnego partnera do realizacji projektów. 

Od lewej do prawej: Mario Faymonville (Odpowiedzialny MAX Trailer), David Hammond (Dyrektor Generalny, Hanbury Riverside), 
Peter Dougan (Menedżer Traffco), Brian Mart (Trener Kierowców, Ardent Hire Solutions), Graham Allard (Kierownik Floty, Ardent Hire 
Solutions), Manuela Rauw (Sprzedaż Faymonville).
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GOTOWY NA 
PUSTYNIĘ



EKSTREMALNE WARUNKI KLIMATYCZNE I TRUDNY TEREN SPRAWIAJĄ, że obszary pustynne stawiają pojazdy przed ogromnymi wyzwaniami. 
Wysoka jakość wykonania jest bardzo ważna dla klientów. Właśnie dlatego Orient Heavy Haulage znalazła to, czego potrzebowała w Faymonville. 

Aby zapewnić jak najdłuższą żywotność, 
Faymonville wyznaczyło nowy standard w 
procesie MAXProtect+.
„Doceniamy stosowane tutaj metody 
obróbki powierzchni i metalizacji” − 
mówi Ramez Naber, dyrektor generalny 
jordańskiej firmy transportowej 
specjalizującej się w przewozach 
specjalnych, wymieniając szczególnie 
wyjątkową funkcję. „W porównaniu do 
innych dostawców, pojazdy Faymonville 
oferują lepszą ochronę przed 
wpływem czynników atmosferycznych i 
środowiskowych”. 

Siła, która zapewnia najlepsze rezultaty
 
Jakość jest najważniejszym kryterium dla Orient Heavy Heavy Haulage, 
a ta jakość jest wynikiem dobrze przemyślanych procesów. Dla 
Rameza Nabera nowoczesne technologie produkcyjne w Faymonville 
są standardem. Nawet końcowy montaż ma bezpośredni wpływ na 
wykorzystanie pojazdu w piaszczystych pustynnych warunkach. Mając to 
na uwadze, wszystkie komponenty są montowane po ich pomalowaniu. 
„To bardzo czyste rozwiązanie, które sprawia, że komponent   jest mniej 
podatny na uszkodzenia, ponieważ farba nie dociera do części”. 

Niezawodny partner 
 
Orient Heavy Heavy Transporter ma teraz dużą flotę pojazdów z 
Faymonville. Poza 24 liniami osi G-ST ModulMAX z licznymi pokładami i 
akcesoriami od tamtej pory dodała ona dwie 8-osiowe i 6-osiowe naczepy 
MultiMAX, a także sześć 4-osiowych przyczep z platformami TeleMAX z 
potrójnymi przedłużeniami. Potężny sprzęt, który pomógł Orient Heavy 
Haulage stać się liderem branży w regionie.
„Faymonville zawsze oferuje nam odpowiednie rozwiązanie, które 
spełnia nasze wysokie wymagania techniczne” − mówi Ramez Naber 
z satysfakcją. On i jego koledzy doceniają również i ufają jednej z 
zalet Faymonville, cenionej w świecie arabskim − niezawodności. 
„Współpracujemy bardzo blisko, a każdemu z naszych pytań do działu 
technicznego i obsługi posprzedażnej zawsze poświęcana jest pełna 
uwaga”. 

„Bardzo czyste
rozwiązanie”
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CEL JEST WIDOCZNY 
W LUSTERKU 
WSTECZNYM

Precyzyjne planowanie ma nieodzowne znaczenie 
w transporcie ciężkim. Dlatego też znaczną ilość 
czasu poświęca się na analizowanie profilu trasy. 
Czasami może to prowadzić do niespodziewanych 
rezultatów. Może się na przykład okazać, że 
specjalistyczny transport będzie musiał dojechać 
do swojego celu tyłem.

30



NIE JEST TO STANDARDOWE ZADANIE, nawet dla profesjonalistów w dziedzinie specjalistycznego transportu ze spółki Jan Coesens. Wiertło 
o masie 65 ton zostało załadowane w Ostendzie i należało je dostarczyć do centrum miasta Mechelen. Cały ostatni odcinek o długości niecałych 
1,6 km pokonano jadąc wstecz.

„O wszystkim decyduje 
manewrowość” 
Jako rozwiązanie transportowe, spółka Jan 
Coesens wybrała sześcioosiową naczepę 
MultiMAX z  obniżoną osią odciążoną PA-X. 
Naczepa ta dopiero niedawno wzbogaciła flotę 
przedsiębiorstwa. „Pojazd obsługuje bardzo 
wysokie obciążenia umiejscowione bezpośrednio 
nad osiami. Oznacza to, że napęd jest przenoszony 
bezpośrednio na środek osi. To dla nas duża 
korzyść, gdy musimy przetransportować 60–
70 ton” – tłumaczy dyrektor spółki z aprobatą. 
 
„Często musimy przewozić ciężkie ładunki 
tego rodzaju przez wąskie ulice i  kręte trasy” 
– mówi kierowca Peter Vandevijver i  pokazuje 
na swoim iPadzie zdjęcia z ostatniego zlecenia. 
Pracuje w transporcie ciężkim od niemal 25 lat 
i  wie, co jest ważne. „Manewrowość staje się 
coraz ważniejsza. Ronda, serpentyny i niepewne 
podjazdy to moja codzienność. Oferowana 
przez Faymonville, nowa naczepa z obniżoną 
osią, wyposażona w  układ wymuszonego 
sterowania osiami odciążonymi, jest doskonale 
przystosowana do tego rodzaju zadań”.

Wymuszone sterowanie i dobra 
ocena wzrokowa
Zoptymalizowany układ kierowniczy naczepy 
miał okazję udowodnić swoją wartość na 
wąskim zakręcie przed wjazdem do obszaru 
mieszkalnego. Mechanizmy przeciwskrętu 
i  skręcania pracowały w  doskonałej harmonii, 
umożliwiając szybkie pokonanie tego odcinka. 
Peter Vandevijver poprowadził bezpiecznie 

ciężarówkę do celu, patrząc w lusterko wsteczne. 
Wiertło można było wyładować. 49-latek 
i  prowadzona przez niego sześcioosiowa 
naczepa MultiMAX czekają na kolejne projekty. 
„Każdego dnia dzieje się coś nowego. Dzięki tej 
różnorodności to świetna zabawa”.

31



Alzacja we wschodniej Francji to jedno z głównych centrów transportu 
prefabrykatów betonowych. Te elementy są wykorzystywane w różnorodny 
sposób, na przykład do budowy domów prefabrykowanych, magazynów 
przemysłowych lub jako ekrany akustyczne. Firma TPE (Transports 
Pfeiffer Edouard) jest doskonale przygotowana do ich transportu. 
Przedsiębiorstwo zapoznało się z  dostępnymi wariantami naczep typu 
inloader do transportu elementów betonowych, jakie można znaleźć 
w  linii PrefaMAX. Priorytetem była możliwie największa elastyczność 
naczepy! Właśnie dlatego firma korzysta m.in. z teleskopowego modelu 
PrefaMAX-A 9500. Za jego pomocą można transportować prefabrykaty 
betonowe o  większej niż typowa długość. Długość naczepy można 
dostosować zależnie od potrzeb aż do 13 500 mm. W ten sposób firma 
TPE może unikać problematycznych zadań transportowych przy otwartej 
klapie tylnej. Ponadto zastosowanie odpowiedniej długości pojazdu 
umożliwia prawidłowy rozkład ciężaru.

Określenie potrzeb i dobór odpowiednich opcji — unikatowe rozwiązania 
CombiMAX marki Faymonville są teraz stosowane również w Mozambiku. 
Nasz klient, firma Transportes Lalgy Lda, odebrał 7-osiową naczepę, 
która składa się z 1+2+4 linii osi oraz teleskopowego pokładu typu 
kesselbruecke, o  bardzo niskim profilu. 1-osiowe podwozie, nazywane 
również „jokerem”, zapewnia różnorodne możliwości kombinacji oraz 
uzyskanie prawidłowego nacisku na oś — niezależnie od ładunku. Można 
również nabyć dodatkowe osie oraz akcesoria, aby rozszerzyć możliwości. 
Pracownicy Transportes Lalgy Lda zostali szczegółowo przeszkoleni 
przez naszego instruktora, Jefa Hufkensa, w  zakresie działania nowej 
naczepy CombiMAX. Jednym z pierwszych i jednocześnie zakończonych 
sukcesem zadań był transport 5-osiowego dźwigu samojezdnego o 
masie 60 t dla klienta z Afryki Południowej. 

Firma TPE wybiera naczepy 
PrefaMAX-A CombiMAX w Mozambiku
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Firma Transalliance Europe wraz ze swoją dużą flotą ciągników 
i  naczep zalicza się do wiodących w  Europie przedsiębiorstw z  branży 
międzynarodowego transportu i  przewozu. Firma zajmuje się 
przeładunkiem i  magazynowaniem różnorodnych towarów, wynajmem 
i leasingiem pojazdów transportowych, a także składowaniem i logistyką. 
Aby realizować zadania transportu specjalnego, firma wzmocniła swoją 
flotę dodatkowymi ośmioma naczepami niskopodwoziowymi TeleMAX 
marki Faymonville. Firma Transalliance Europe będzie korzystać z 
3-osiowych pojazdów z  wymuszonym sterowaniem i  zawieszeniem 
pneumatycznym do transportu długich i  ciężkich towarów. Wszystkie 
osiem naczep można przedłużać teleskopowo w zakresie od 13 600 mm 
do 21 600 mm.

Marka MAX Trailer uzupełniła swoje portfolio o  MAX600, zwrotną 
przyczepę, która idealnie sprawdza się w przypadku transportu małych 
koparek, maszyn budowlanych oraz innych narzędzi. Ten pojazd, 
wyposażony w 3 lub 4 osie, to doskonały wybór dla sektora budowlanego 
i prac drogowych. MAX600 może mieć wszechstronne zastosowanie dzięki 
całkowicie płaskiej powierzchni załadunkowej. Za pomocą pojedynczych 
lub podwójnych ramp można załadować bezpiecznie i szybko różnorodne 
maszyny. To wszechstronna i niezawodna przyczepa, która sprawdzi się 
w każdej sytuacji. Dostępne w standardowym wyposażeniu zawieszenie 
pneumatyczne sprawia, że pojazd jeszcze lepiej radzi sobie na 
drogach. Liczne punkty montażowe gwarantują bezpieczne i  zgodne 
z obowiązującymi przepisami zamocowanie ładunku. 

Osiem naczep TeleMAX dla 
Transalliance Europe MAX600 do małych zadań
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Zapobiegliwość zawsze była ważną częścią 
filozofii firmy. Jest to odczuwalne na każdym 
poziomie firmy. Poprzez ukierunkowane na 
przyszłość i cyfrowe zarządzanie energią 
Faymonville Group koncentruje się na 
maksymalnej efektywności energetycznej i 
oszczędności zasobów. 
Począwszy od produkcji energii: z 1 900 000 
kWh pochodzącymi z własnych systemów 
fotowoltaicznych rocznie Faymonville Group 
obniżyła emisję CO2 o 717 t. W tym celu na 
dachach różnych fabryk zainstalowano ponad 
18 000 m² modułów fotowoltaicznych. 

ZIELONY KROK 
NAPRZÓD

Wykorzystywanie potencjalnych 
oszczędności energii
 
Wszystkie urządzenia w zakładach produkcyjnych 
podlegają ścisłej procedurze analitycznej w celu 
ciągłego zmniejszania zużycia energii. Redukując 
zużycie bazowe w zakładach o 30%, zaoszczędzono 
101 t emisji CO₂. Optymalizacja sprężonego 
powietrza, zarówno ze strony producenta, jak i 
konsumenta, dodaje kolejne 94 t.
 
W Faymonville Group potencjalne oszczędności 
energii są badane i wykorzystywane przy 
współpracy z ekspertami i producentami 
systemów. Nabywając nowe maszyny, skupiamy 
się na modelach energooszczędnych. 

 
Działaj i myśl w sposób 
zrównoważony 
 
System monitorowania energii stale monitoruje 
każdy rodzaj produkcji i wykorzystania energii. 
Odchylenia od normy identyfikuje się za pomocą 
wskaźników wydajności i pomiarów oraz koryguje 
się bezpośrednio przed wystąpieniem dużych strat. 
Miesięczne raporty energetyczne podsumowują 
zaobserwowaną poprawę i dotyczą każdego 
poziomu działalności. 
 
Cały proces produkcji ma również na celu 
oszczędzanie zasobów. We wszystkich lokalizacjach 
Faymonville Group prowadzi recykling stalowych 
odpadów oraz płynów hydraulicznych. Specjalne 
maszyny przetwarzają je, a następnie ponownie 
wprowadzają do obiegu. 

Wdrażanie tego ciągu środków ukierunkowanych 
na zrównoważony rozwój będzie kontynuowane 
w przyszłości w ramach koncepcji zarządzania 
energią Faymonville Group. Celem jest ekologiczne 
przygotowanie się na jutro już dziś. 

PROBLEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
staje się coraz ważniejszy. Politycy 
domagają się konkretnych środków, a firmy 
muszą wdrażać je w swoich projektach. 
Faymonville Group przewidziała tę debatę 
już dawno temu. 
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