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Wij zijn de grootste stijger in de Image-ranking
van 2019!
Faymonville ontving op het gala van het magazine Verkehrsrundschau in
München de titel ‚grootste stijger in de Image-ranking‘. Dit is een grote eer en
tegelijk een erkenning voor onze consequente inzet om dicht bij de klant te zijn.

De Image Award 2019 is een onderscheiding voor de beste merken uit de segmenten
‚Bedrijfswagens & wagenparken‘ en ‚Op- & overslag‘.
De Image Award is gebaseerd op een enquête van het marktonderzoeksinstituut
Kleffmann, in opdracht van het magazine Verkehrsrundschau, omtrent het imago van
meer dan 100 meest toonaangevende merken. Er werden 663 interviews afgenomen
met beslissers bij zowel industriële ondernemingen als handelsbedrijven.
Bij deze beroemde ranking is Faymonville erin geslaagd om zijn plaatsing aanzienlijk
te verbeteren in vergelijking met de vorige editie. Hierdoor draagt Faymonville in 2019
verdiend de titel van ‚grootste stijger in de Image-ranking‘.
‚Deze onderscheiding maakt ons trots! Hierdoor krijgen we namelijk de bevestiging dat
de door ons ingeslagen weg als positief wordt ervaren‘, verklaart Alain Faymonville, die
de titel beschouwt als een verdienste van alle medewerkers van Faymonville. ‚De award
dient als aansporing om klantgericht en toekomstgeoriënteerd te blijven werken.‘

4

ALWAYS AHEAD!
Al vanaf het prille begin stelt de Faymonville-groep zich hoge ambities. Dit wordt duidelijk gemaakt door investeringen
in infrastructuur, bedrijfsovernames en nieuwe productontwikkelingen. Het merkentrio MAX Trailer, Faymonville
en Cometto is sterker dan ooit. Het bewijs hiervan is de op de bauma-beurs van 2019 tentoongestelde veelvoud aan
producten.
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13 tentoongestelde producten op 1200 m²
‚Wij brengen precies die transportoplossingen op de markt, die de gebruiker effectief vooruithelpen bij zijn speciale transportopdrachten. En dat van het
segment met geringe nuttige laadvermogens tot het allerzwaarste off-road-segment‘, omschrijft productverantwoordelijke Rainer Noe de filosofie van de R&Dafdeling.
De Faymonville-groep is de toonaangevende compleetaanbieder van speciale voertuigen voor zwaartransport en uitzonderlijk vervoer! De merknamenportfolio
omvat transportoplossingen voor nuttige laadvermogens van 15 ton tot 15 000 ton ... en daarboven! En net deze onverslaanbare grote verscheidenheid zal op de
bauma-beurs in München veel opzien baren.

Volledig in overeenstemming met het motto: klaar voor alle uitdagingen!

KOM ONS BEZOEKEN!

Freigelände Nord Stand FN.829
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MAX100
Naloop-gestuurde 3-assige semi-dieplader met
twee paar wielkuilen, gieksleuf en ééndelige
opritten.

MAX410
3-assige ballastoplegger in compacte uitvoering,
gespecialiseerd voor het transport van kraandelen.

MAX600
Draaischamelaanhangwagen met 4 assen,
ontworpen voor het transport van machines tot 30
ton, zoals gebruikt in de bouw en grondverzetsector.
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KNOWHOW
VOOR DE BOUW

COMBIMAX
Modulaire oplegger, de nummer 1 voor nuttige laadvermogens tot 120 ton, als
4+6-combinatie met geïnnoveerd smalbed.

MULTIMAX PA-X
6-assige semi-dieplader met de grootste gieksleuf in zijn segment, voorzien van
de lage PA-X-pendelassen.

MULTIMAX
1+3-assige semi-dieplader met gieksleuf, wielkuilen en verbreedbaar laadvlak.

MULTIMAX PLUS
3-assige semi-dieplader met roostervloer en hefbed voor het transport van
hoogwerkers.

MEGAMAX
2-assige diepbedoplegger met afneembare zwanenhals en prismavormige brede
doorlopende gieksleuf in het assenstel.

PREFAMAX
Van voor tot achter herontworpen binnenlader voor betonelementen, met een
eigengewicht vanaf slechts 9.100 kg en gecertificeerde beveiliging voor ladingen
tot 30.000 kg.

DUALMAX
Modulaire oplegger voor speciale transporten in Noord-Amerika, met beladen in
spoorbreedte verstelbare assen.
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MSPE 48T
Elektronisch gestuurde, 6-assige zelfrijdende module met powerpack en een
laadvermogen van 48 ton per aslijn.

MSPE EVO3
Met een nuttig laadvermogen van 70 ton per aslijn de sterkste zelfrijder die
verkrijgbaar is op de markt.

WERELDPREMIÈRE OP DE BAUMA
BLADEMAX
De sterkste wiekadapter op de markt, met een draagvermogen van 650 mT,
voor de nieuwste generatie windmolenwieken.

STERKER
DAN ALLE
ANDEREN!

Bij de ontwikkeling van wieken voor windmolens evolueert de trend
richting almaar grotere wieken. Een vergunning krijgen voor de plaatsing
van zo’n windmolen wordt steeds moeilijker, daarom moeten de bestaande
windmolenparken nog beter worden benut. Zo ontstonden er nieuwe
uitdagingen, waarvoor de Faymonville-groep passende oplossingen vond.
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De nieuw ontwikkelde ‚bladelifter‘ met de productnaam BladeMAX is veruit de sterkste in zijn soort op de markt. Met een draagvermogen
van 650 mT kan deze de nieuwste megawieken zo bewegen dat deze veilig en efficiënt kunnen worden getransporteerd in beboste
omgevingen, in bebouwde gebieden, langs nauwe passages of in bergachtig gebied.

Een flexibele werkwijze
Deze adapter wordt gemonteerd op een
zelfrijder of tussen modulaire aslijnen, waarna
de adapter dan wieken kan opnemen, deze tot
een hoek van bijna 90° kan oprichten, deze
kan zwenken en 360° om de eigen as draaien.
Optioneel kan er zelfs een derde verticale
draaias worden geïntegreerd, die bijkomend een
zijwaartse zwenkhoek van 20° mogelijk maakt.
Dit is een veel gekozen optie voor gebruik in
dicht bebouwde gebieden.
Uniek voor de BladeMAX is het gepatenteerde
kiep-mechanisme. Dankzij een goed doordachte
hefboominrichting verhoudt de positie van het
zwaartepunt zich beduidend stabieler dan bij
conventionele inrichtingen, wanneer de wiek
van verticale naar horizontale positie wordt
bewogen. Bovendien blijft de constructie door
deze werkwijze erg laag qua totale hoogte.

Stabiele opbouw,
betrouwbare hantering
Het
eveneens
gepatenteerde
stabiliteitscontrolesysteem garandeert een
meer stabiele stand bij de handling. De gegevens
van verschillende sensoren worden verzameld,
naar de centrale controller gestuurd en hierdoor
verwerkt. Alle veiligheidsrelevante informatie
wordt permanent gecontroleerd. De operator
krijgt een signaal zodra er kritische waarden
worden benaderd. De speelruimte is echter
aanzienlijk groter dan bij de tot nog toe bekende
systemen het geval is.
Het samenwerken van elektronica, hydraulica
en visualisering verhoogt de veiligheid bij de
verplaatsing van het zwaartepunt wanneer
de wieken worden bewogen. Hierbij heeft de
BladeMAX geen contragewichten van ettelijke
tonnen nodig.
Met de ontwikkeling van deze bladelifter opent
de Faymonville-groep een nieuwe dimensie
inzake het transport van wieken.
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VANZELFSPREKEND
SUCCES

De Duitse Kurz-groep uit Friolzheim in Baden-Württemberg breidde sinds
de oprichting van het bedrijf in 1962 zijn aanbod inzake zwaar transport
consequent uit. Met deze evolutie groeide ook het aantal opleggers,
waarvoor men thans nog slechts bij één producent aanklopt: Faymonville.
12

De familieraad is unaniem in haar visie op de
voertuigenfabrikant: ‚duurzaam, betrouwbaar,
uitstekend afgewerkt en met een hoge
restwaarde. Inzake zwaar transport bestaat er
voor ons bij Kurz momenteel geen alternatief!‘
In de bedrijfsfolder wordt er als volgt verwezen
naar de succesvolle samenwerking met
Faymonville: ‚Op deze producten kunnen we
voor de volle 100% vertrouwen.‘

waarmee de Kurz-medewerkers verschillende
graafmachines
en
asfalteermachines
transporteren tot een nuttig laadvermogen van
43,5 ton. Eind vorig jaar kwam er dan nog een
nieuwe 3+5 diepbed-VarioMAX bij. Dat was een
beslissing waarover Michel Kurz niet lang moest
nadenken. ‚De oude modellen bewezen zich
reeds door hun lange inzetbaarheid. Nu hadden
we behoefte aan een achteraan uitschuifbaar
diepbed voor grote breekinstallaties en
wielladers. Met onze 5-assige trekker
kunnen we met de nieuwe zwanenhals een
nog hoger nuttig laadvermogen halen.‘

„100%
vertrouwen“
Lovende woorden, die gebaseerd zijn op de
positieve ervaringen in de alledaagse praktijk.
Voor het transport van breek- en zeefinstallaties
en verschillende bouwmachines beschikt de
Kurz-groep altijd over de geschikte voertuigen.

Licht en extreem stabiel
Uit de MultiMAX Plus-serie beschikt het bedrijf
over twee naloop-gestuurde semi-diepladers in
1+2 configuratie, met wielkuilen en gieksleuf.
‚Met een eigengewicht van slechts 9900 kg
zijn deze voertuigen erg licht en toch uiterst
stabiel. Wij vervoeren met dit voertuig grote
asfalteerwalsen met spreiders, feeders of grote
rupsgraafmachines‘, vertelt Michel Kurz over
het 9400 mm lange laadvlak, dat bovendien nog
2400 mm kan worden uitgeschoven.
Als echte ‚allrounders‘ verwijst hij naar de vloot
van drie 1+3-assige MultiMAX semi-diepladers,

Wendbaarder bij stadsritten

Begin dit jaar kwam er met een 5-assige
MultiMAX
weer
nieuwe
diepladertechnologie bij. Het voertuig beschikt
over de lage PA-X-pendelassen. Voor
bedrijfsleider Michel Kurz worden hierdoor
nieuwe mogelijkheden geopend. ‚In steden zijn
we met de stuuruitslag van maximaal 60° veel
wendbaarder dan met klassieke diepbedden.
Wanneer de transporthoogte van de machine het
toelaat, kunnen we zelfs grote graafmachines en
boorinstallaties tot 62 ton laden.‘
Bij Faymonville voelt Michel Kurz zich in elk
geval in goede handen. ‚Ik waardeer zowel het
deskundige advies als de reactiesnelheid, vanaf
het eerste gesprek tot en met de levering van
reserveonderdelen.‘

13

‚PLEZIER
IN DE
AFWISSELING‘

Paul Dhur
(After Sales Service)
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Een, 24 uur per dag en zeven dagen per week, permanent beschikbare helpdesk: dat is een belofte die verplichtingen met zich mee brengt!
Wanneer een klant het servicenummer belt, krijgt hij of zij vaak Paul Dhur aan de lijn. Door zijn rustige inborst en de nodige vakkennis is de
50-jarige zelfs in de neteligste situaties niet uit het lood te slaan. Hoe hij dat doet? Reden genoeg om het hem zelf te vragen, voor deel drie van
onze reeks: ‚People to the MAX!‘
Hoe lang werk je inmiddels bij de aftersales en
hoe ben je erbij terechtgekomen?
Ik ben in 1992 bij Faymonville aan de slag gegaan
als elektricien in de eindmontage. Reeds toen in
de werkplaats had ik vaak telefonisch contact
wanneer klanten hulp nodig hadden. Af en toe
deed ik destijds ook reparaties op locatie. In
2004 heb ik dan volledig de overstap naar de
after sales service gemaakt. Hier bieden we de
klanten hulp in de praktijk maar zijn we tevens
de aanspreekpartner voor technische vragen bij
reparaties en onderhoud.
Hoe vaak gaat de telefoon over op een normale
werkdag van 8 uur?
Dat verschilt heel erg, daar is geen vuistregel
voor. Momenteel zijn we met drie medewerkers.
Wanneer elk van ons maar tien belletjes krijgt, is
het een rustige dag.
De bereikbaarheid geldt natuurlijk ook
‚s nachts. Is men dan snel bij de les?
Meestal zijn de oplossingen snel gevonden, in
dat geval kan je na enkele minuten weer gaan
slapen. Het gebeurt echter ook dat een klant 1 à
2 uur aan de telefoon hangt. Dan blijft er van de
nachtrust niet veel over.
Klanten bellen voor de meest verschillende
voertuigen, van diepladers tot en met zelfrijder.
Moet men dan werkelijk over alles een gedegen
kennis hebben?
Ja,
uiteraard,
gedegen
vakkennis
is
onontbeerlijk. De opdrachten zijn erg breed qua
vakgebied en omvatten zowel elektrotechniek,
hydraulica als pneumatica.

Klanten
melden
zich
meestal als de nood hoog is.
Hoe bewaar je dan je rust?
Eerst moet je de klant laten
uitspreken, zodat ook hij of
zij rustiger wordt. Ook is het
belangrijk om direct met de
chauffeur te spreken, zonder
tussenpersonen.
De
klantendienst
van
Faymonville geniet een
goede reputatie. Wat zijn
volgens jou de sterke
kanten?
Wij zijn werkelijk altijd
bereikbaar, dag en nacht.
Bovendien is het personeel
uiterst bekwaam. Tevens
werken we wereldwijd met
veel werkplaatsen samen, waarop we kunnen
terugvallen. Daarnaast hebben we ons eigen
team monteurs, die we wereldwijd kunnen
wegsturen.
Waaraan beleef je het meeste plezier bij je
werk?
De afwisseling! Elke dag is anders en je weet
nooit precies wat er op je afkomt.
De techniek wordt almaar complexer. Hoe blijf
je op de hoogte van de stand van de techniek?
Wij volgen voortdurend opleidingen! Faymonville
biedt hiervoor, dankzij de eigen academie, ideale
omstandigheden. Daardoor zijn we steeds bij
met de recentste ontwikkelingen. Ook gaan
we steevast nieuw ontwikkelde voertuigen
bekijken om daarbij informatie uit eerste hand
te verwerven.

Heb je in de loop der jaren een oproep gehad die
je altijd is bijgebleven?
Jazeker. Een klant belde me om half twee ‚s
nachts op en had hulp nodig. Zo te horen aan zijn
uitleg, kon het probleem volgens mij alleen aan
de stuurinrichting liggen. Ik kon hem snel helpen
en het gesprek duurde niet lang. Dertig minuten
later belde hij weer op en meldde me dolgelukkig
dat ik gelijk had en alles weer werkte zoals het
hoorde. Hij had er helemaal niet aan gedacht dat
ik intussen uiteraard weer in mijn bed lag.
Faymonville, dat is voor mij ...
... als familie. Ik heb er nog nooit spijt van gehad
dat ik destijds hier ben gaan werken.
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NAAR DE LAATSTE
BESTEMMING MET EEN
COMBIMAX
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In plaats van te worden gedemonteerd of te eindigen op een vliegtuigkerkhof, kreeg een Airbus A320 in Slowakije een nieuwe taak
toegewezen. Het uitgerangeerde vliegtuig herbergt nu een mini-restaurant in een pretpark.

Gemiddeld gaat men bij een klassieke A320 uit van een inzetduur van
30 tot 40 jaar. De fabrikanten plannen meestal ca. 50 000 vluchten als
haalbare levensduur. Het vliegtuig in kwestie vloog vroeger in de kleuren
van de Russische maatschappij Aeroflot. Het transporteerde in 2014
zelfs de Olympische vlam naar Sotschi. Nu heeft het afgedankte vliegtuig
echter zijn laatste reis gemaakt op een CombiMAX.

Romp met een lengte van 36,5 meter
Om het transport tot een goed einde te brengen werd beroep gedaan
op de vakmensen van Pavel Svestka s.r.o. uit Tsjechië. ‚Voor het
wegtransport werden de vleugels van de romp gedemonteerd‘, verklaart
bedrijfsleider Pavel Svestka, voor wie dergelijke projecten altijd weer
wat bijzonders zijn. De bijna 19 ton zware romp bleek met een lengte
van 36,5 meter, een breedte van 6 meter en een hoogte van 4,7
meter een erg grote uitdaging.
‚Met een totaal treingewicht van ca. 80 ton vertrokken we
van de Tsjechische luchthaven Ostrava Mošnov naar een
privaat vliegveld nabij Liptovsky Mikulas in Slowakije‘,
vertelt Pavel Svestka over het bijna 200 kilometer
lange traject.

verlengdelen. Voor het Airbus-project kozen de transportprofessionals
voor een 4+5-combinatie het uitschuifbare smalbed als verbinding
tussen de assenstellen.
‚Dankzij het CombiMAX-systeem stelden we de oplegger zo samen dat
de vliegtuigromp optimaal kon worden geladen. Ook hadden we baat
bij de geringe hoogte van de assenstellen en van de pendelassen met
hun veerweg van 600 mm. Hierdoor wonnen we namelijk de beslissende
millimeters om door enkele tunnels heen te kunnen‘, somt Pavel Svestka
een aantal concrete voordelen van het Faymonville-voertuig op.
Bij de daarop volgende transporten volgden eerst de linker- en
rechtervleugel van het vliegtuig, daarna de staart en het richtingsroer.
De losse delen werden vervolgens in het pretpark weer geassembleerd,
waar de bezoekers nu in een echte Airbus A320 kunnen dineren.

Hoogtewinst voor een lage
tunnel
Bij de samenstelling van het voertuig
opteerde hij voor de CombiMAX-modules die
hij ter beschikking heeft. Het bedrijf Svestka
beschikt in totaal over twee zwanenhalzen,
en een 2-, 3-, 4- en 5-assig assenstel, een
smalbed en twee extra platte diepbedden met
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MSPE
MAAKT HET
MOGELIJK
Compact gebouwd, maar bijzonder zwaar: dat zijn de kerneigenschappen
van transformatoren voor energieopwekking. Een dergelijk exemplaar
met een lengte van 6,4 m en een gewicht van 85 ton werd door de Groupe
Cayon voor de Franse stroomproducent Groupe EDF (Électricité de
France) naar het verdeelstation van Gennevilliers getransporteerd.
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Via de Seine legde de lading het eerste deel van het traject over water
af. Vanuit de haven van Gennevilliers verliep het laatste deel dan over
land. Het korte traject was bijzonder uitdagend en de afsluitende
etappe duurde drie dagen. De vracht wisselde hierbij meermaals van
diepbedoplegger naar zelfrijder.

Zelfrijder liet zich goed positioneren
‚Als 6-assige versie met powerpack nam de Cometto MSPE de
transformator na aankomst op de kade over. Dankzij de totale lengte van
slechts 11,45 m bereikten we de aanlegplek van het schip moeiteloos‘,
verklaart Matthieu Lapczynski, projectleider voor speciale transporten bij
de Groupe Cayon. ‚Ook overwon de zelfrijder verschillende hindernissen
op het eerste trajectdeel.‘
Omdat er zich twee lage bruggen op het traject bevonden, moest de
vracht daar op een 4+6-assige diepbed-oplegger worden overgeladen.
Voor de laatste meters werd de transformator weer overgeladen op de
Cometto MSPE. ‚Op de eindbestemming was niet veel plaats. Met de
zelfrijder konden we ons echter goed positioneren om de transformator
aansluitend te installeren‘, vertelt Matthieu Lapczynski over de laatste
transportfase.

MSPE met nuttig laadvermogen van in totaal 850 t
De Groupe Cayon nam het afgelopen jaar twee 6-assige modules van
het type Cometto MSPE 6/4 48t en twee 4-assige modules van het type
MSPE 4/2 48t in dienst. Daarbij kwamen dan nog twee Powerpacks
met een uitgangsvermogen van telkens 129 kW en Side-by-Sidekoppelingstoebehoren om ook projecten met de allerzwaarste ladingen
of uitzonderlijk brede ladingen aan te kunnen.
De volledige Cometto MSPE-uitrusting verschaft de Groupe Cayon een
nuttig laadvermogen van 850 ton!
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NIEUW VOOR DE
LANDBOUW
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Nieuwe ontwikkelingen vinden plaats in alle branches. Daarop reageren en technische oplossingen aanbieden behoort tot de sterktes van de Faymonville-groep.

Voor transportopdrachten in de landbouwsector
kwam er onlangs een nieuw ontwikkelde
2-assige diepbedoplegger in het programma.

Zonder demontage van de
rupsaandrijving

Sterke rijgedrag op
onverharde wegen

‚Het laadvlak van de MegaMAX kan hydraulisch
worden aangepast. In elkaar geschoven is de
breedte met 1600 mm compact te noemen,
terwijl deze traploos kan worden versteld
naar 3650 mm. Inzake ladingbreedte bieden
we zo de grootst mogelijke flexibiliteit‘, vat
productverantwoordelijke Rainer Noe de
voordelen voor bedrijven uit de landbouwsector
samen. ‚Allerhande landbouwmachines tot
een eigengewicht van maximaal 33 ton kunnen
hierdoor worden geladen.‘

Bij een van de eerste inzetten van deze 2-assige
variant transporteerde de Franse klant Translyre
een maaidorser met rupsaandrijving. Deze
techniek reduceert de bodemdruk bij een zachte
en drassige ondergrond. Dat maak oogsten ook
in moeilijke omstandigheden mogelijk.

Het nieuwe 2-assige diepbed beschikt bovendien
over steunpunten voor verbredingsplanken
tussen de hoofdliggers. Hierdoor ontstaat
een afsteunpunt voor de steunpoot van
opraapwagens of giertanks.

De machine met een basisbreedte van
3500 mm werd op het flexibele en uitschuifbare
diepbed vervoerd, zonder demontage van
de rupsaandrijving. Hierdoor bleef veel
ombouwwerk bespaard en kon de machine snel
naar een volgende inzetplek.

De pendelastechnologie zorgt voor nog andere
voordelen op het vlak van het rijgedrag. Dankzij
de hoogteslag van 600 mm kunnen oneffenheden
in nauwe doorgangen en bij opritten gemakkelijk
worden overwonnen. De stuurhoek van 60°
is dan weer handig bij het manoeuvreren op
krappe plekken zoals bijvoorbeeld op een erf of
bij erg bochtige veldwegen.

De diepbedbreedte kan flexibel worden ingesteld tussen 1600 mm en 3650 mm.
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DUBBELE
UITDAGING
IN GHANA

Auch Spezialisten kommen bei der ein oder
anderen Transportaufgabe noch ins Schwitzen.
Doch wenn viele kompetente Köpfe
zusammenarbeiten, ist die perfekte Lösung
nicht weit.
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‚Toen ik de vraag kreeg om een gigantisch buissegment in verticale
positie te verplaatsen, was ik al snel sceptisch - om het nog voorzichtig
uit te drukken‘, zo vertelt Peter Everett over zijn eerste indruk van
een project dat ook voor hem allesbehalve alledaags was. Everett
is de bedrijfsleider van de Ghanese onderneming Monpe Ventures,
die tot over de landsgrenzen heen bekend is om haar spectaculaire
transporten.

Veiligheid op een lastig traject
Met deze combinatie werd het buissegment dan over een traject van
drie kilometer naar de kade verplaatst. Peter Everett: ‚Dit traject
bevatte enkele oneffenheden en stukken met spoorvorming. Het
konvooi gedroeg zich echter absoluut stabiel en ook onze eindklant
was enthousiast.‘ Bij de eindbestemming aangekomen, laadden
werknemers de vracht over op een schip. Van daaruit ging het verder
richting de olie- en gasvelden voor de kust van Ghana.
De eigenaar van Monpe, Peter Everett, kan terugblikken
op een jarenlange samenwerking met Faymonville.
Hij heeft een hoge dunk over de kwaliteiten van de
voertuigfabrikant, een mening die bij dit project wederom
werd verstevigd. ‚Wij waarderen bij Faymonville de
samenwerking in vertrouwen, gecombineerd met de
hoogwaardige productkwaliteit. Het gaat om veel meer
dan alleen maar de aankoop van een voertuig. Men krijgt
immers vanuit elke afdeling echte ondersteuning. Zo
voel ik me een lid van de familie.‘

„Zo voel ik me een lid
van de familie.“
Hulp bij het zoeken naar een oplossing
Bij deze atypische opdracht nam hij echter contact op met het
ingenieursteam van Faymonville om samen een technische oplossing
uit te werken. Het project omvatte namelijk twee grote uitdagingen:
het gewicht én de afmetingen van de indrukwekkende lading.
‚De 16 ModulMAX-aslijnen werden naast elkaar geassembleerd tot
een 4-file-configuratie. Zo kon de lading met een diameter van 8 m, een
hoogte van 16 m en een gewicht van 125 ton veilig worden verplaatst‘,
legt verkoopadviseur Julian Thelen uit, die al jaren nauw contact
onderhoudt met Monpe. ‚Bovendien bracht de klant in totaal 44 ton
contragewichten aan om de hoogte van het zwaartepunt naar beneden
te brengen.‘

Het team van Monpe Ventures (uiterst rechts eigenaar Peter Everett) kreeg voor het project een
uitvoerige opleiding door Faymonville-instructeur Jef (uiterst links).
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Glastransport in Japan
De ontwikkeling van transportoplossingen voor de glasindustrie kent bij
Faymonville een lange traditie. Reeds in 1973 werd het eerste voertuig voor het
transport van glaspanelen gefabriceerd. Thans wordt de FloatMAX-binnenlader
wereldwijd ingezet en is deze de onbetwiste specialist inzake glastransporten.
Zo ook in Japan, waar de eerste twee binnenladers via bemiddeling van onze
verkooppartner Fujishiro Motors Co. werden uitgeleverd aan de eindklant
Yayoi Kyogoku in Yokohama. De onderneming was onder de indruk van de
moderne techniek en de veilige bediening. De FloatMAX-binnenladers worden
ingezet voor transportprojecten bij de nationale glasfabrikant AGC (Asahi Glass
Company). De voertuigbreedte van 2,49 m en beide liftassen, resp. op de eerste
en de derde as, zijn speciaal afgestemd op de Japanse wetgeving.

Met de MegaMAX door Italië
Bij speciale transporten vormt de hoogte van de lading heel vaak een echte
uitdaging. Wanneer het bij een transport aankomt op de beslissende laatste
millimeters, worden de sterktes van de MegaMAX-serie duidelijk. De Italiaanse
klant Pacello Shipping Srl vertrouwt op een 2-assige diepbedoplegger met erg
geringe laadhoogte wanneer het erop aankomt om ook onder de laagste bruggen
en tunnels door te komen. Bij het getoonde project ging het om het vervoeren van
een 16 ton zware tank. De vracht had een lengte van 20,5 m en een diameter van 4,2
m. Alle technische voordelen van het MegaMAX-voertuig hadden een belangrijke
invloed bij de realisatie van het transport. De pendelassen zorgden bij krappe
passages voor een ruime stuurhoek van maximaal 60°. Het 4,8 meter uittrekken
van de ketelbrug maakte het mogelijk om de lading te kunnen vervoeren.
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Eerste CombiMAX op de Filippijnen
Hercules Transport uit Cebu op de Filippijnen stelde zich tot doel om speciale
transporten tot nuttige laadvermogens van 200 ton en meer aan te kunnen. Dat
is een project op maat voor het modulaire CombiMAX-systeem van Faymonville.
Om een maximale flexibiliteit mogelijk te maken, opteerde het bedrijf voor een
1+2+3+4-assige combinatie. Dankzij een bijkomende Add-On-Beam beschikt
het bedrijf over een uitschuifbare diepladervariant, waarmee het zware en lange
lasten verplaatst. Met het oprijdbare ketelbed kan men hoge transformatoren of
machines laden, die anders per kraan zouden moeten worden geladen. Zo blijft
het transport geoptimaliseerd qua hoogte en kan men gemakkelijk onder de vele
laaghangende stroomkabels door. Aangezien hoge aslasten toegelaten zijn op de
Filippijnen, viel de keuze op de uitvoering met 8 banden, met een basisbreedte
van 3200 mm. Hercules zal dit jaar nog extra CombiMAX-elementen bijbestellen.

Vijf Cometto-staaltransporters
voor Kilic
Door meer flexibiliteit omslachtigheid achterwege laten. Dat was de
doelstelling toen de Turkse klant Kilic Nakliyat Hafriyat Lojistik in totaal vijf
staaltransporters van het type Cometto ETH 7/3 bestelde. De voertuigen met
een nuttig laadvermogen van elk 250 ton laden zowel schrootafval als half
afgewerkte staalfabrikaten. Dankzij deze veelzijdigheid kan Kilic met de vijf
heftransportvoertuigen beduidend meer processtappen aan. De 16 m lange ETHvoertuigen met hydrostatische aandrijving beschikken over een container met
een inhoud van 219 m³ om staalresten te transporteren. Vier krachtige cilinders
zorgen hierbij voor een kiephoek van maximaal 48°. Tijdens één shift wordt er tot
3400 ton schroot afgevoerd. De tweede taak voor Kilic is het transport van coils,
waarbij de nieuwe Cometto-voertuigen 1320 ton materiaal per uur verplaatsen.
Dat is haast twee keer zo veel als mogelijk was met de oude transportoplossing.
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THUIS IN DE BOUW
HET MAX TRAILER-PRODUCTAANBOD werd de voorbije jaren voortdurend uitgebreid. Hierdoor werden er in het bijzonder voor de bouwsector
veel nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Op de bouwplaats kan met niet meer om de ‚MAX‘ heen.
Dit is een ontwikkeling die strookt met de
ervaringen van de Nederlandse MAX Trailer-klant
Martens Transport BV. ‚De MAX100-dieplader
met wielkuilen heeft het bedrijf oorspronkelijk
aangekocht om wielladers door heel Europa
te transporteren‘, verklaart Bart Rutgers, MAX
Trailer-verantwoordelijke bij de Nederlandse
verkooppartner Hertoghs Carrosserieën BV.
‚Het voertuig is inmiddels echter uitgegroeid tot
een echte allrounder. De firma Martens vervoert
er thans ook rupsgraafmachines tot 35 ton mee.‘

Voor grote en kleine machines
De administratieve procedure rondom de
transporten is dankzij de MAX100 vereenvoudigd.
‚Vroeger reed de klant met een diepbed en had
hij bijna steeds een aparte vergunning per rit
nodig. Nu beschikt hij over de lichtere MAX100dieplader en rijdt hij met een permanente
vergunning.‘

De voertuigen van MAX Trailer onderscheiden
zich door kwaliteit en flexibiliteit. Dat is met name
in de bouwsector een onklopbare combinatie.
‚Het is een uiterst compleet aanbod‘, aldus Bart
Rutgers, die de reacties van de klanten geeft. ‚Ze
waarderen onder andere het lage eigengewicht
van de voertuigen en de uitzonderlijke prijsprestatieverhouding.‘
In de loop der jaren is er een brede portfolio
opgebouwd. ‚MAX Trailer is intussen zo
sterk uitgebreid, dat we naast opleggers en
diepbedvoertuigen nu ook aanhangwagens
aanbieden‘, prijst productverantwoordelijke
Mario Faymonville de ontstane verscheidenheid
aan producten.
Door deze verscheidenheid groeide MAX
Trailer binnen enkele jaren uit tot een van de
belangrijkste voertuigfabrikanten.
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