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Image Award 2019 to wyróżnienie dla najlepszych marek z obszaru „Pojazdy użytkowe i 
flota samochodów” oraz „Magazyn i gospodarka magazynowa”.

Podstawę Image Awards stanowi ankieta instytutu badania rynku Kleffmann na zlecenie 
VerkehrsRundschau na temat prezencji ponad 100 wiodących marek. Przeprowadzono 
663 wywiady z osobami decyzyjnymi w sprawie logistyki z przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych.

W tym szczególnie dźwięcznym rankingu Faymonville udało się osiągnąć lepszy wynik 
w porównaniu z rezultatami ostatniego konkursu. Dlatego Faymonville 2019 zasłużenie 
prezentuje tytuł „Największego triumfatora rankingu Image”.

„To wyróżnienie napawa nas dumą! Potwierdza ono, pozytywny odbiór obranej przez 
nas drogi” powiedział Alain Faymonville, który uznaje tytuł za zasługę wszystkich 
pracowników Faymonville. „Nagroda jest motywacją do dalszej pracy, w sposób 
zorientowany na klienta i na przyszłość.”

W ramach uroczystej gali VerkehrsRundschau w Monachium Faymonville został 
wyróżniony tytułem „Największy tryumfator rankingu Image”. To niezwykły 
honor i równocześnie uznanie dla zasady obecności blisko klienta, którą firma 
konsekwentnie realizuje.

Jesteśmy tryumfatorem rankingu Image 2019!
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ALWAYS AHEAD!
Grupę Faymonville zawsze wyróżniają dalekosiężne ambicje. Wyrazem tego są inwestycje w infrastrukturę, przejęcia 
innych firm i rozwijanie nowych produktów. Trzy marki MAX Trailer, Faymonville i Cometto są znacznie silniejsze niż inne. 
Dowód stanowi różnorodność produktów, prezentowana na targach bauma 2019.
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„Wprowadzamy na rynek dokładnie takie rozwiązania transportowe, które faktycznie pomogą użytkownikowi sprostać zadaniom transportowym, które 
zobowiązany jest wykonać. Dzieje się tak zarówno w zakresie małej masy użytkowej jak i najcięższych segmentów Off-Road” - zapewnia manager produktu, 
Rainer Noe, charakteryzując filozofię rozwoju firmy.

Grupa Faymonville to wiodący oferent kompletnych pojazdów specjalnych do transportów ciężkich i specjalnych! Portfolio marek firmy obejmuje rozwiązania 
transportowe do obciążeń użytkowych od 15 t do 15 000 t ... a ponadto znacznie więcej! I dokładnie taka różnorodność będzie przedmiotem naszej wystawy na 
targach bauma w Monachium.

Wszystko według zasady: Jesteśmy gotowi na każde wyzwanie!

13 eksponatów na 1200 m²

PRZYJDŹ I ODWIEDŹ NAS!
Obszar na otwartej przestrzeni północny 
Stanowisko FN.829
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MAX100
Reibungsgelenkter 3-Achs Semi-Tieflader mit 
zwei Paar Radmulden, Löffelstielmulde und 
Einzelrampen.

MAX410
3-Achs Ballastauflieger in kompakter Ausführung 
spezialisiert auf den Transport von Kranteilen.

MAX600
Drehschemel-Anhänger mit 4 Achsen, ausgelegt 
für Transporte kleinerer Maschinen im Hoch- und 
Tiefbausektor. 
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COMBIMAX
Naczepa modułowa, numer 1 w zakresie obciążeń 120t jako kombinacja 4 +6, 
wyposażona w nową wersję pomostu do transportu koparek..

MULTIMAX PA-X
6-osiowa przyczepa niskopodwoziowa z największą muldą poszerzaną w swojej 
kategorii i niskiej osi wahliwej PA-X.

MULTIMAX
1+3 osiowa naczepa niskopodwoziowa z muldą poszerzaną, zagłębieniem na koło 
zapasowe i hydrauliczną funkcją poszerzania powierzchni załadunkowej.

MULTIMAX PLUS
3-osiowa, niskopodwoziowa z dnem kratownicowym i łożem podnośnym do 
transportu platform roboczych.

MEGAMAX
2-osiowa naczepa niskopodwoziowa z demontowaną łabędzią szyją i pryzmatyczną 
muldą na koparkę w podwoziu.

PREFAMAX
Przekonstruowana przyczepa do transportu płyt betonowych o masie własnej 9100 
kg i certyfikowane zabezpieczenie ładunku dla ładunków do 30.000 kg.

DUALMAX
Naczepa modułowa do transportów specjalnych w Ameryce Północnej, osie 
poszerzane pod obciążeniem.

WIEDZA 
W BUDOWNICTWIE
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SILNIEJSZE 
NIŻ INNE!
W zakresie opracowywania łopat do wirników dla elektrowni wiatrowych 
trend podążą w kierunku coraz dłuższych łopat. Coraz trudniejsze są 
procedury w zakresie lokalizacji takich urządzeń, stąd istniejące strefy 
wymagają lepszego wykorzystania. Pojawiają się nowe wyzwania, a grupa 
Faymonville znajduje ich właściwe rozwiązania.

MSPE 48T
Elektronicznie sterowany 6-osiowy moduł samobieżny z powerpackiem i 48 t 
obciążenia użytkowego na linię osi.

MSPE EVO3
Najsilniejsza wersja dostępna na rynku pojazdów samobieżnych, o obciążeniu 
użytkowym 70 t na linię osi.

ŚWIATOWA PREMIERA NA BAUMA
BLADEMAX
Najsilniejszy adapter do łopat wirnika na rynku o nośności 650 mT do transportu 
skrzydeł najnowszych elektrowni wiatrowych.
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SILNIEJSZE 
NIŻ INNE!

Elastyczne funkcjonowanie
Adaptery, zamontowane na pojeździe 
samobieżnym lub pomiędzy liniami osi o 
budowie modułowej pozwalają na montaż łopat 
wirnika o kącie prawie do 90°, wychyleniu i 
obrocie o 360° wokół własnej osi. Opcjonalnie 
możliwa jest integracja trzeciej, pionowej osi 
obrotowej, umożliwiającej dodatkowo boczny kąt 
nachylania o 20°. Jest to opcja, często wybierana 
do zabudowy w obszarach ciasno zabudowanych.

Opatentowana kinematyka wychylenia 
BladeMAX to rozwiązanie niepowtarzalne. Dzięki 
temu niezwykle przemyślanemu urządzeniu 
podnoszącemu pozycja środka ciężkości 
zachowuje się znacznie stabilniej niż w przypadku 
konwencjonalnych urządzeń, w których łopata 
porusza się z pozycji pionowej i poziomej. 
Ponadto taka procedura skutkuje zachowaniem 
niskiej wysokości całkowitej konstrukcji.

Stabilna konstrukcja, 
bezpieczna obsługa  
Również opatentowany system kontroli 
stabilności gwarantuje większą stabilność 
podczas obsługi. Odbywa się gromadzenie 
danych z różnych czujników, przesył do zespołu 
sterującego i przetwarzanie przez niego. 
Wszelkie informacje istotne dla bezpieczeństwa 
podlegają ciągłemu monitorowaniu. Obsługa 
otrzymuje sygnał w przypadku zbliżania się 
wartości do poziomu krytycznego. Pole działania 
jest jednak znacznie większe niż w systemach 
znanych dotychczas.

Współdziałanie systemu elektronicznego, 
hydraulicznego i wizualizacji podwyższa 
bezpieczeństwo podczas przemieszczenia 
środka ciężkości podczas poruszania skrzydła. 
W ten sposób BladeMAX rezygnuje z dodatku 
przeciwciężarów o masie kilku ton.

Opracowanie pojazdu typu Blade-lifter rzuca 
grupę Faymonville w nowy wymiar transportu 
łopat.

Nowo opracowane pojazdy typu Blade-lifter, nazwa produktu BladeMAX to najsilniejsze tego rodzaju pojazdy na rynku. 650 mT nośności 
pozwalają na bezpieczny i efektywny transport najnowszych, największych łopat do elektrowni wiatrowych, nawet przez obszary zalesione 
i zabudowane, wąskie ulice lub w krajobrazie górskim.
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SUKCES MÓWI 
SAM ZA SIEBIE

Niemiecka grupa Kurz z Friolzheim w Badenii-Wirtembergii od 
chwili założenia w roku 1962 konsekwentnie rozszerza ofertę w 
zakresie transportu ciężkiego. Rozwój spowodował 
rozbudowę zasobu naczep, podczas ich wyboru skupiono się 
na jednym oferencie: Faymonville.
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Rada zakładu dosyć jednoznacznie precyzuje 
poglądy na temat producenta pojazdów: 
„Długa żywotność, niezawodność, doskonałe 
wykonawstwo i trwała wartość. Dla nas jako 
firmy Kurz nie ma obecnie żadnej alternatywy 
w zakresie transportu ciężkiego!” W prospekcie 
przedsiębiorstwa oznacza to dodatkowo, oprócz 
informacji i współpracy z Faymonville adnotację: 
„Tym produktom możemy ufać w 100%.”

Pochwała, bazująca na pozytywnych 
doświadczenia w zawodowej codzienności. Grupa 
Kurz dysponuje wyposażeniem, dostosowanym 
do potrzeb transportu kruszarek i systemów 
sitowych oraz różnych maszyn budowlanych.

Lekkie i niezwykle stabilne
Zakład dysponuje również dwoma produktami z 
serii MultiMAX Plus: posiada 1+2 osiowe naczepy 
niskopodwoziowe z zagłębieniami na koła i 
muldą poszerzaną, ze sterowaniem nadążnym. 
„Masa własna 9900 kg powoduje, że pojazd jest 
bardzo lekki, a mimo tego ekstremalnie stabilny. 
Pojazd ten służy do transportu dużych walców 
drogowych z posypywarkami, podajnikami lub 
dużych koparek gąsienicowych” - Michel Kurz 
za zaletę uznaje również długość powierzchni 
załadunkowej pojazdu: 9400 mm z opcją 
teleskopowego wydłużenia o 2400 mm.

Za wysoce uniwersalną uznaje flotę trzech 
1+3-osiowych naczep niskopodwoziowych 
MultiMAX, za pomocą których pracownicy 
firmy Kurz transportują różne koparki i 
urządzenia produkcyjne o masie do 43,5 t. Pod 
koniec zeszłego roku doszła jeszcze naczepa 
niskopodwoziowa 3+5 VarioMAX. Decyzja, której 
podjęcie dla Michela Kurza nie było trudne. 
„Właśnie oba modele poprzednie sprawdziły się 

dzięki trwałości. Teraz potrzebujemy naczepę 
niskopodwoziową z funkcją teleskopowego 
wydłużania do transportu dużych kruszarek 
i ładowarek. Nasze 5-osiowe ciągniki są w 
stanie osiągnąć jeszcze większe obciążenie 
użytkowe przy wykorzystaniu nowych 
łabędzich szyi.

Zwrotność podczas
 przejazdów przez miasto

Początek roku przyniósł nowość technologiczną: 
5-osiową naczepę niskopodwoziową MultiMAX. 
Pojazd dysponuje niską osią wahliwą PA-X. 
Dyrektor Michel Kurz zauważa nowe możliwości. 
„W miastach, z możliwością skrętu do 60° 
jesteśmy o wiele bardziej zwrotni niż klasyczne 
typy naczep. Jeżeli pozwoli na to wysokość 
maszyny, możemy załadować nawet duże 
koparki i systemy wiertnicze o masie do 62 t.”

W każdym przypadku Michel Kurz czuje się 
dobrze traktowany przez Faymonville. „Cenię 
sobie fachowe doradztwo oraz szybkość reakcji- 
od rozmowy po zaopatrzenie w części zamienne.”
  

„100%   
niezawodny“
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„RADOŚĆ ZE 
      ZMIAN“

Paul Dhur
(After Sales Service) 
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Jak długa procujesz już w dziale obsługi klienta i 
jaką drogę przebyłeś do tego celu?
Zacząłem pracę w Faymonville w roku 1992 jako 
elektryk na montażu końcowym. Już wtedy, w 
warsztacie przejąłem obsługę telefoniczną, gdy 
klientom potrzebna była pomoc. Od czasu do 
czasu wyjeżdżałem do klientów w celu udzielenia 
im pomocy. Od roku 2004 przeszedłem na dobre 
do działu obsługi klienta. Tutaj udzielamy klientom 
pomocy na miejscu awarii, jesteśmy również 
osobami kontaktowymi w przypadku pytań 
technicznych dotyczących napraw i renowacji.
 
Jak często dzwoni Twój telefon podczas 
normalnego, ośmiogodzinnego dnia pracy?
Różnie, nie ma reguły. Zawsze jest obecnych 
trzech pracowników. Dziesięć telefonów u każdego 
to raczej spokojny dzień.

Pełnisz również dyżury nocne. Czy w takiej 
sytuacji szybko osiąga się stan gotowości do 
podjęcia działań? 
Czasami udaje się szybko znaleźć rozwiązanie i po 
kilku minutach można położyć się znowu. Zdarza 
się jednak, że klient dzwoni co godzinę lub co dwie. 
W takim przypadku noc mija znacznie szybciej.

Czy klienci dzwonią w sprawie wszelkich 
możliwych pojazdów, od platformy po pojazd 
samobieżny? Czy naprawdę trzeba być 
wszechwiedzącym?
To prawda, wiedzy fachowej nie zastąpi nic 
innego. Zadania są interdyscyplinarne i dotyczą 
problemów elektrycznych, pneumatycznych i 
hydraulicznych.

Czy zawsze znalazłeś rozwiązanie?
Dotychczas tak. A w razie potrzeby wysyłamy do 
klienta pomoc.

Klienci często informują 
o tym, że znajdują się pod 
presją. Jak wtedy zachować 
spokój?
Najpierw należy klienta 
wysłuchać, dzięki temu może 
się uspokoić. Ważne jest 
jednak, żeby porozmawiać 
bezpośrednio z kierowcą.

Obsługa klienta firmy 
Faymonville cieszy się 
doskonałą opinią. Co uważasz 
za jej mocne strony?
Faktycznie jesteśmy 
dostępni w dzień i w noc. 
Ponadto nasz personel 
jest bardzo kompetentny. 
Współpracujemy z wieloma 
warsztatami na całym 
świecie, z których pomocy możemy skorzystać. 
Możliwe jest również wysłanie w szeroki świat 
zespołu naszych mechaników.

Co sprawia ci radość podczas pracy?
Urozmaicenie! Każdy dzień jest inny i nigdy nie 
wiadomo, co mnie czeka.

Technika jest coraz bardziej skomplikowana, 
są to przecież pojazdy nowoczesne. Co zrobić, 
aby zachować aktualny poziom znajomości tej 
problematyki?
Ciągle się dokształcamy! Faymonville, dzięki 
własnemu ośrodkowi szkoleniowemu oferuje w 
tym zakresie idealne warunki. Dlatego zawsze 
reprezentujemy najbardziej aktualny poziom 
wiedzy. Często oglądamy nowe pojazdy, aby już u 
źródła zasięgnąć pierwszych informacji.
 

Czy w ciągu lat Twojej pracy odebrałeś rozmowę 
telefoniczną, której nigdy nie zapomnisz?
Tak, odbyła się jedna taka rozmowa. Klient 
zadzwonił do mnie w nocy o 1:30 i potrzebował 
pomocy. Według jego wyjaśnień, moim zdaniem 
problem ten dotyczył układu kierowniczego. 
Rozmowa nie trwała długo. Po trzydziestu 
minutach zadzwonił i szczęśliwy poinformował, 
że mam rację oraz że teraz wszystko funkcjonuje 
prawidłowo. On nie pomyślał o tym, że ja ponownie 
położyłem się spać.

Faymonville, stanowi dla Ciebie ...
... prawie rodzinę. Nigdy w życiu nie żałowałem, że 
tutaj rozpoczęła się moja droga zawodowa.

Ciągle dostępna obsługa klienta, 24 godziny dziennie i siedem dni w tygodniu: obietnica, która zobowiązuje! Gdy dzwoni telefon serwisowy, 
rozmowę przejmuje często Paul Dhur. Tego 50-letniego specjalistę nawet wyjątkowo nerwowa sytuacja nie wytrąci z równowagi - zawsze 
zwycięża spokój i konieczna dla jego zachowania fachowa wiedza. Jak to możliwe? Warto zapytać go o to w ramach trzeciej części naszej serii:  
„People to the MAX”!
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OSTATNI CEL PODRÓŻY 
ZA POMOCĄ COMBIMAX
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Średni okres służby klasycznego A320 trwa 30 do 40 lat. Producent 
zakłada zwykle 50.000 lotów samolotu. Maszyna, o której tutaj mowa, 
startowała wcześniej w barwach rosyjskich linii lotniczych Aeroflot. 
Nawet w roku 2014 transportowała ogień olimpijski do miasta Soczi. 
Teraz właśnie odbyła się ostatnia podróż samolotu, wycofanego z ruchu.
  

Długość kadłuba to skromne 36,5 m
 
Wykonanie tego zadania powierzono czeskim fachowcom z firmy Pavel 
Svestka s.r.o.. „Na czas transportu drogowego oddzielono kadłub od 
skrzydeł”, objaśnia szef firmy Pavel Svestka, dla którego takie projekty 
zawsze stanowią niepowtarzalne doświadczenia. Kadłub o masie prawie 
19 t, długości 36,5 m, szerokości 6 m i wysokości 4,7 m okazał się być nie 
lada wyzwaniem.
„Zespołem pojazdów o masie około 80 t udaliśmy się w drogę z 
czeskiego lotniska Ostrava Mošnov na prywatne lotnisko 
niedaleko miasta Liptovsky Mikulas na Słowacji”, Pavel 
Svestka pamięta szczegóły przejazdu trasy o długości 
prawie 200 kilometrów.

Wysokość, odpowiednia dla
niskich tuneli
Zestawiając pojazd posłużył się modułem 
CombiMAX. Przedsiębiorstwo Svestka 
dysponuje obecnie 2 łabędzimi szyjami, 
naczepami 2-, 3-, 4- i 5-osiowymi, pomostem 
na koparkę i dwoma płaskimi platformami 
z opcją wydłużania. Projekt Airbus dostał 
zrealizowany przez profesjonalistów 
kombinacją 4+5 z teleskopowo wysuwanym 
pomostem na koparkę w roli połączenia 
elementów podwozi.

„Dzięki systemowi CombiMAX możliwe było zestawienie naczepy 
w sposób pozwalający na optymalny załadunek kadłuba samolotu. 
Korzystna okazała się również niewielka wysokość podwozia oraz 600 
mm skoku osi wahliwych. W ten sposób udało się pozyskać decydujące 
milimetry podczas przejazdu przez tunele” - Pavel Svestka wylicza 
konkretne zalety pojazdu Faymonville.

Dalsze transporty zawierały lewe i prawe skrzydło, tylną część oraz ster. 
W parku rozrywki ponownie zmontowano samolot z części, i od tego 
czasu goście mogą spożywać posiłki w prawdziwym samolocie Airbus 
A320.

Zamiast pocięcia na kawałki lub umieszczenia na cmentarzysku samolotów na Słowacji udało się skierować samolot Airbus A320  
do nowych zadań. Wycofany z ruchu samolot kryje w sobie teraz miniaturową restaurację w parku rozrywki.
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MOŻLIWOŚCI 
MSPE

Zwarta zabudowa i duża masa: to cechy szczególne transformatorów do 
pozyskiwania energii. Egzemplarz o długości 6,4 m, który Groupe Cayon 
transportowała na zlecenie francuskiego producenta energii Groupe EDF 
(Électricité de France) do stacji elektroenergetycznej w Gennevilliers 
ważył 85 ton.
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Ładunek pokonał pierwszy odcinek trasy drogą wodną, płynąc po 
Sekwanie. Od portu w Gennevilliers transport przebył ostatni, lądowy 
odcinek drogi. Ostatni odcinek, choć krótki, okazał się trudny, a końcowy 
etap prac trwał trzy dni. Konieczne było wielokrotne przekładanie 
ładunku z naczepy niskopodwoziowej na platformę samobieżną.

Platforma samobieżna pozwala na dokładne 
pozycjonowanie
„Po przybiciu barki do nadbrzeża transformator został przeniesiony na 
platformę Cometto MSPE jako 6-osiowa wersja z powerpackiem. Dzięki 
całkowitej długości równej 11,45 m możliwy był bezproblemowy dojazd 
do miejsca przybicia barki do brzegu”, wyjaśnia Matthieu Lapczynski, 
kierownik projektu transportów specjalnych Groupe Cayon. „Platforma 
samobieżna pozwoliła na pokonanie wielu różnych przeszkód na 
pierwszym odcinku trasy.”

Z uwagi na przejazd pod dwoma niskimi mostami konieczne było 
przełożenie ładunku na naczepę niskopodwoziową 4+6. Ostatnie metry 
podróży transformator przebył jednak ponownie na Cometto MSPE. „U 
celu nie było zbyt wiele miejsca. Jednak platforma samobieżna pozwala 
na doskonałe pozycjonowanie, niezbędne do stosownej instalacji 
transformatora” - opowiada Matthieu Lapczynski o ostatnim etapie 
podróży transformatora.

 

MSPE o całkowitym obciążeniu użytkowym 850 t
Groupe Cayon uruchomiła w zeszłym roku dwa moduły 6-osiowe Cometto 
MSPE 6/4 48 t i dwa moduły 4 osiowe MSPE 4/2 48 t. Do tego doszły dwa 
powerpacki o mocy wyjściowej 129 kW każdy oraz osprzęt sprzęgowy 
side-by-side, co pozwala razem na realizację projektów, związanych z 
transportem najcięższych, ponadwymiarowych ładunków.

Kompletne wyposażenie MSPE platform Cometto pozwala Groupe Cayon 
na osiągnięcie obciążenia użytkowego 850 t!
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NOWOŚCI DLA 
ROLNICTWA
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Do zadań transportowych w produkcji 
rolnej stworzono nową, 2-osiową naczepę 
niskopodwoziową. 

„Naczepa MegaMAX jest wyposażona w opcję 
hydraulicznego dostosowania powierzchni 
załadunkowej. W postaci złożonej szerokość 
tej naczepy wynosi 1600 mm, możliwe jest 
jej płynne poszerzanie do 3650 mm. W 
przypadku tej szerokości oferujemy szczególną 
elastyczność” - manager produktu Rainer 
Noe wymienia korzyści dla przedsiębiorstw z 
sektora rolniczego. „Możliwe jest w ten sposób 
zamocowanie każdej maszyny rolniczej o masie 
do 33 t.”

Bez demontażu podwozia 
gąsienicowego
W jednej z pierwszej akcji wariant 2-osiowy 
transportował dla francuskiego klienta 
Translyre kombajn na podwoziu gąsienicowym. 
Taka technologia powoduje zmniejszenie 
nacisku na podłoże w przypadku pracy na 
miękkim i bagnistym gruncie. Nawet w trudnych 
warunkach możliwe są zbiory plonów.

Maszynę o szerokości podstawowej 3500 
mm transportowano na elastycznej, 
niskopodwoziowej naczepie teleskopowej bez 
demontażu gąsienic. W ten sposób urządzenie 
szybko podjęło kolejne zadanie, bowiem nie było 
potrzeby jego przebudowywania.

Nowe technologie zdobywają wszystkie dziedziny gospodarki. Reakcja na te zmiany i natychmiastowe oferowanie odpowiednich rozwiązań technicznych należy 
do mocnych stron grupy Faymonville. 

Dobre właściwości jezdne na 
drogach polnych
Nowa, 2-osiowa naczepa niskopodwoziowa 
dysponuje poza tym uchwytami na belki 
poszerzające pomiędzy wspornikami 
zewnętrznymi. W ten sposób powstaje 
powierzchnia załadunkowa na stopę podporową 
przyczep samozaładowczych i cystern na 
gnojówkę.

Technologia osi wahliwych skutkuje dalszymi 
zaletami w zakresie właściwości jezdnych 
pojazdu. Skok 600 mm pozwala na łatwe 
pokonanie nierówności uliczek i dojazdów. Kąt 
skrętu 60° pomaga podczas manewrowania w 
ciasnych miejscach, jak na przykład na terenie 
gospodarstwa lub krętych drogach polnych.

Szerokość naczepy niskopodwoziowej jest regulowana elastycznie 
pomiędzy 1600 mm a 3650 mm.
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PODWÓJNE 
WYZWANIE 
W GHANIE

Również specjalistom nie jest łatwo poradzić sobie z 
niektórymi zadaniami transportowymi. 
Ale rezultatem dobrej współpracy wielu osób często 
jest doskonałe rozwiązanie problemu.
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„Gdy otrzymałem zapytanie o transporcie dużego segmentu rury w 
pozycji poziomej, potraktowałem je - ostrożnie mówiąc - sceptycznie” 
- mówi Peter Everett o swojej pierwszej opinii o projekcie, który 
nawet dla niego okazał się być niecodzienny. Everett jest dyrektorem 
zarządzającym ghańskiego przedsiębiorstwa Monpe Ventures, 
znanego również poza granicami ze spektakularnych transportów.

Pomoc podczas poszukiwania rozwiązań
Jednak podczas tego nietypowego zadania nawiązał kontakt z zespołem 
inżynierów Faymonville w celu wspólnego wypracowania rozwiązań 
technicznych. Projekt obejmował dwa poważne wyzwania: masę oraz 
wymiary niezwykłego ładunku.

„16 linii osi ModulMAX zbudowano jako poczwórną konfigurację.  
W ten sposób możliwe było przetransportowanie ładunku o średnicy 
8 m, wysokości 16 m i masie 125 t”, wyjaśnia doradca ds. dystrybucji 
Julian Thelen, pozostający od lat w ścisłym kontakcie z Monpe. „Poza 
tym klient dołożył 44 t przeciwciężaru, w celu przeniesienia środka 
ciężkości w dół ładunku.”

Bezpieczeństwo na trudnym odcinku
W tej kombinacji przeprowadzono segment rury ponad 
trzykilometrowym odcinkiem do nabrzeża. Peter Everett: „na 
tym odcinku występowały nierówności i koleiny. Zespół pojazdów 
zachowywał się jednak stabilnie i nawet nasz klient końcowy okazał 
się być zadowolony.” U celu podróży na kołach pracownicy przenieśli 

ładunek na statek.  Droga morska prowadziła dalej, na pola 
gazowe u wybrzeża Ghany.

Właściciel firmy Monpe, Peter Everett, podkreśla 
długoletnie powiązania z Faymonville. Jego doskonała 
opinia o jakości producenta pojazdów w pełni potwierdza się 
podczas realizacji tego projektu. „Cenimy Faymonville za 
współpracę pełną zaufania, połączoną z najwyższą jakością 
produktu. Oferta obejmuje znacznie więcej niż tylko zakup 
pojazdu. Każdy dział firmy oferuje prawdziwe wsparcie. 
Czuje się częścią rodziny.”

: Zespół Monpe Ventures (z brzegu po prawej właściciel Peter Everett) otrzymał wyczerpujące szkolenie 
przed rozpoczęciem projektu, które prowadził instruktor Faymonville Jef (z lewej).

 „Czuję się
częścią rodziny.“
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Podróż  MegaMAX przez Włochy

W przypadku transportów specjalnych wysokość ładunku często stanowi istotne 
wyzwanie. Jeżeli w przypadku przebiegu transportu decydujące znaczenie mają 
milimetry, wtedy dochodzą do głosu mocne strony szeregu produktów MegaMAX. 
Nasz włoski klient Pacello Shipping Srl użytkuje naczepy niskopodłogowe 
dwuosiowe, niski poziom ładunku pozwala na przejazd nawet przez najniższe 
przejazdy i tunele. Widoczny tu projekt obejmował transport zbiornika o masie 16 
ton. Ładunek ten, o długości 20,5 m charakteryzował się średnicą 4,2 m. Znaczny 
wpływ na realizację projektu miały wszelkie zalety techniczne pojazdu MegaMAX. 
Osie wahadłowe zapewniają kąt skrętu do 60° w przypadku wąskich przejazdów. 
Zamocowanie ładunku umożliwiło dopiero wysunięcie pomostu o 4,8 m.

Opracowywanie nowych rozwiązań do transportu szkła to długa tradycja firmy 
Faymonville. Już w roku 1973 wyprodukowano pierwszy pojazd do transportu 
szkła. Dzisiaj naczepa do przewozu szkła FloatMAX jest uznanym specjalistą 
do transportu szkła na całym świecie. Również w Japonii, gdzie po raz pierwszy 
dostarczyliśmy dwie pierwsze naczepy tego typu za pośrednictwem naszego 
partnera dystrybucyjnego Fujishiro Motors Co. klientowi Yayoi Kyogoku w 
miejscowości Yokohama. Przedsiębiorstwo wykazało zachwyt nad nowoczesną 
technologią i bezpieczną obsługą. Naczepa do przewozu szkła FloatMAX znajduje 
zastosowanie w transporcie szkła u narodowego producenta szkła AGC (Asahi 
Glass Company). Szerokość pojazdu 2,49 oraz osie podnoszone w pierwszej i 
trzeciej pozycji to efekt dostosowania pojazdu do ustawodawstwa japońskiego.

Transport szkła w Japonii
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Pięć pojazdów do transportu stali 
Cometto dla firmy Kilic

Większa elastyczność - mniejszy wysiłek. Aby zrealizować ten cel nasz turecki 
klient Kilic Nakliyat Hafriyat Lojistik zdecydował się na nabycie pięciu pojazdów 
do transportu stali typu Cometto ETH 7/3. Pojazdy te, o obciążeniu użytkowym 250 
ton każdy, transportują zarówno złom, jak i półfabrykaty stalowe. Wszechstronny 
charakter tych pięciu transporterów pozwala firmie Kilic na pokrycie 
znacznie większego zakresu prac. Pojazdy ETH o długości 16 m o napędzie 
hydrostatycznym dysponują kubaturą transportową 219 m³ na elementy stalowe 
i złom. Cztery siłowniki zapewniają kąt nachylenia do 48°. Jedna zmiana pozwala 
na odprowadzenie do 3400 ton złomu. Drugim zadaniem firmy Kilic jest transport 
rolek blachy - w tym przypadku produkty Cometto transportują 1320 t materiału 
na godzinę. Stanowi to prawie podwójną ładowność poprzedniego rozwiązania.

Hercules Transport z Cebu na Filipinach zamierzał realizować transporty 
specjalne w zakresie obciążenia użytkowego do 200 ton. Ten projekt jest jakby 
stworzony dla modułowych skrzyń CombiMAX od Faymonville. Aby osiągnąć 
maksymalną elastyczność firma zdecydowała się na kombinację 1+2+3+4 osie. 
Za pomocą dodatkowego Add-On-Beam Hercules wozi ciężkie i długie ładunki na 
teleskopowym wariancie naczepy niskopodwoziowej. Przejezdny pomost pozwala 
na transport wysokich transformatorów oraz maszyn, które bez użycia takiego 
pojazdu wymagałyby załadunku dźwigiem. Naczepa pozwala na optymalizację 
wysokości ładunku i łatwość manewrowania pod przewodami energetycznymi 
o dużym zwisie. Ponieważ nawet na Filipinach przewozi się ładunki o dużym 
nacisku osi wybór padł na ośmioosiową wersję o szerokości podstawowej 3200 
mm. Dalsze elementy systemu CombiMAX firma Hercules zamierza zamówić 
jeszcze w tym roku.

Pierwszy CombiMAX na Filipinach 
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Rozwój ten przebiega w znacznej mierze 
zgodnie z doświadczeniami holenderskiego 
klienta Martens Transport BV, wykorzystującego 
pojazdy MAX. „Firma ta nabyła w pierwszej 
kolejności naczepę niskopodwoziową MAX100 
z zagłębieniami na koła, aby wozić ładowarkę 
kołową po drogach Europy”, objaśnia Bart 
Rutgers jako osoba odpowiedzialna za pojazdy 
MAX Trailer u holenderskiego partnera 
dystrybucyjnego Hertoghs Carrosserieën B.V..

„Pojazd ten stał się ostatecznie wysoce 
uniwersalnym rozwiązaniem transportowym. 
Firma Martens transportuje nim koparki na 
gąsienicach o masie do 35 t”

PRZEZNACZENIE: PLAC BUDOWY
Do transportu małych i dużych 
maszyn
Procedura administracyjna w zakresie 
organizacji transportów uległa znacznemu 
uproszczeniu za sprawą MAX100. „Wcześniej 
klient wykorzystujący naczepę niskopodwoziową 
potrzebował zawsze indywidualnego pozwolenia 
na transport. Obecnie dla lżejszej naczepy 
MAX100 wydano pozwolenie stałe.”

OFERTĘ PRODUKTÓW MAX TRAILER podlegała w ostatnich latach ciągłemu rozwojowi. Dzięki temu pojawiło się wiele nowych możliwości, szczególnie 
istotnych dla sektora budowlanego. Trudno znaleźć plac budowy, na którym nie przydałby się „MAX”.

Cechami charakterystycznymi pojazdów 
MAX Trailer są jakość i wszechstronność 
zastosowania. To kombinacja nie do pokonania 
w zakresie transportu maszyn budowlanych. 
„To przemyślana, dojrzałą oferta”, objaśnia 
Bart Rutgers, powtarzając opinie zasłyszane u 
klientów. „Do ich wysokiej oceny przyczynia się 
między innymi niska masa własna pojazdów i 
korzystny stosunek jakości do ceny.”

Z biegiem lat nastąpiło znaczne poszerzenie 
zestawu oferowanych urządzeń i akcesoriów. 
„MAX Trailer to obecnie wybór naczep siodłowych 
oraz niskopodwoziowych, wzbogacony 
również o przyczepy” objaśnia specjalista do 
spraw produktu, Mario Faymonville znaczną 
różnorodność produktów.

Ta różnorodność MAX Trailer pozwoliła firmie 
Faymonville stać się jednym z najbardziej 

znanych producentów takich 
pojazdów.
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