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TRANSPORTOPLOSSINGEN
VOOR BOSBOUW EN HOUT
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Wij zijn de mondiaal toonaangevende fabrikant van voertuigen voor uitzonderlijk en zwaar transport!
Ons merkenassortiment omvat transportoplossingen voor laadvermogens van 15 t tot 15.000 t ... en nog hoger.
Innovatie, perfectie en de hoogste kwaliteit kenmerken onze efficiënte diensten
en het almaar groeiende assortiment.
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TRADITIE
& VISIE
Als familiebedrijf zijn we gedurende zes
generaties uitgegroeid van een kleine smederij
tot de marktleider in onze branche.
Wij beschouwen onze roots als basis van een
innovatieve, duurzame toekomst.
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WIJ BIEDEN
OPLOSSINGEN

ALTIJD
& OVERAL

Met onze ervaring, flexibiliteit en kennis bieden
we voor elk transportprobleem een oplossing
op maat. Knowhow en deskundigheid, van de
ontwikkeling tot de productie, van begin tot
eind. Uw aanvraag is bij ons in goede handen!

Onze uitgebreide service garandeert u
wereldwijde beschikbaarheid, 24 uur per dag en
7 dagen per week.
De Faymonville Group biedt de duurzaamste en
efficiëntste after-sales van de sector aan.

HOOGSTE KWALITEIT

100% IN-HOUSE

Wij zetten in op geoptimaliseerde productieprocessen,
moderne technologieën en hooggeschoolde medewerkers. Als
kwaliteitsleider leggen we onszelf de hoogste maatstaven op, om
bij onze voertuigen perfecte kwaliteit te garanderen.
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ONZE ERVARING,

UW VOORDEEL!
Voor industriële exploitatie van hout zijn perfect uitgewerkte
transportoplossingen nodig. De Faymonville-groep kan bij het
houttransport bogen op een decennialange traditie. Bij ons
komen ervaring en moderne engineering samen!
De omstandigheden in de bossen zijn veeleisend. Het transport
van kort en lang hout en ook de verschillende machines die
worden ingezet, vindt plaats op moeilijk begaanbaar terrein.
In bosgebieden vertrouwt de Faymonville-groep op zijn rijke
ervaring en biedt transportoplossingen die speciaal voor deze
uitdagingen zijn ontwikkeld.
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LANG
OF KORT
Als grondstof neemt hout nog altijd een belangrijke plaats in. Na de houtkap
wordt het voor verdere verwerking van het bos naar de fabriek gebracht.
Of het nu gaat om vers gekapte, lange stammen of korter gezaagde stukken.
De Faymonville-groep biedt voor alle varianten in het houttransport het meest
geschikte voertuig.
Enerzijds voertuigen voor lange boomstammen tot een lengte van 22 meter,
anderzijds voertuigen voor korter hout in bundels van twee tot zes meter.
Daarbij komen maatgesnedene opleggers voor gecombineerd transport van
lang en kort hout of gezaagd hout.
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TIMBERMAX

VOOR DE BOSPROF
OPLEGGERS VOOR HET TRANSPORT
VAN KORT EN LANG HOUT
VEELZIJDIG ONDERWEG
De TimberMAX is een oplegger met 2 of 3 assen die optimaal is uitgerust
voor het transport van kort en lang hout. Door de laadmogelijkheden met
beide soorten rondhout kunnen de voertuigen altijd onafhankelijk van het
type hout worden ingezet en flexibel en optimaal worden belast.

COMPACT & WENDBAAR
Door zijn compactheid bewijst hij zich bij gezamenlijk gebruik als uiterst
manoeuvreerbaar en geschikt voor moeilijke terreinen. Bij belading of
bij stuurmanoeuvres zorgt het gestuurde assenstel voor een optimale
veiligheid met behoud van de hoge wendbaarheid.

GEMAKKELIJK MANOEUVREERBAAR
De TimberMAX is met pneumatische vering en een directe stuurafname
uitgerust, wat voor offroad gebruik essentieel is.
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KRACHTIG
UITGERUST

KRAANINSTALLATIE
•
•

Epsilon S-Serie met 2-krings-hydraulisch systeem
Elektrisch stuurblok voor steunpoten

OPBOUW TimberMAX
•
•
•
•
•

EXTE-rongen type 144 of type D10
Ronde rongen voor het laden van 3, 4 of 5 stapels
Kort en lang hout tot 21 m lengte
Met 2 of 3 assen
Elektrohydraulische gedwongen
besturing of met
meesturende naloopas

OPBOUW TREKKER
•
•
•
•
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Chassis met hulpframe van fijnkorrelstaal QSTE 690
Faymonville-elektronica in roestvrijstalen behuizing
Basiskraan Epsilon S-Serie met
2-krings-hydraulisch systeem
Elektrisch stuurblok
voor steunpoten
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FLEXMAX

BLIJFT IN
HET SPOOR

ZELFSTURENDE,
GEWICHT GEOPTIMALISEERDE DOLLY
VOOR TRANSPORT VAN LANG HOUT

Met 2 of 3 assen is deze dolly bij uitstek geschikt voor het transport van
lang hout. Bij deze langhout-combinatie heeft de lading een belangrijke,
stabiliserende functie.
Zo brengt hij de insturing van het trekkende voertuig over naar de dolly.
De trekker is uitgerust met een draaischamel.
Als de trekker is uitgerust met een kraan, kan de compacte
FlexMAX-trailer in korte tijd worden opgeladen voor een onbeladen rit.
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FLEXMAX Z2
•
•
•
•
•
•

Chassis van fijnkorrelstaal QSTE 690
Gewicht: 4.000kg met stalen velgen
BPW-assen of SAF-assen 12t
Trommel- of schijfremmen
Luchtvering
Elektrohydraulische sturing

FLEXMAX Z3
•
•
•
•
•
•

Chassis van fijnkorrelstaal QSTE 690
Gewicht: 5.600kg met stalen velgen
BPW-assen
Schijfremmen
Luchtvering
Elektrohydraulische sturing

INSTALLATIES FLEXMAX
•
•
•
•
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Chassis met hulpframe van fijnkorrelstaal QSTE 690
Faymonville-elektronica in roestvrijstalen behuizing
Basiskraan Epsilon S-Serie met 2-krings-hydraulisch systeem
Elektrisch stuurblok voor steunpoten
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INSTALLATIE OP HET TRUCKCHASSIS
•
•
•
•
•

Schamels Nurmi staal 7t of met aluminium rongen 80/50mm
of EXTE D5-D7
Hulpframe en kopschot uit staal of aluminium
Totale hoogte: ±4.000mm
Ladingshoogte: ±2.500-2.600mm
en nog veel meer...

KRAANINSTALLATIE
•

Epsilon M- of Q-Serie

TRANSPORTTRAILER
•
•
•
•

KORT &
COMPACT

Schamels Nurmi staal 7t of met aluminium rongen
80/50mm of EXTE D5-D7
2 of 3 assen
3de as liftbaar
Schijf- of trommelrem

TRUCKOPBOUW & AANHANGER
VOOR TRANSPORT

VAN KORT HOUT

Als extra mogelijkheid voor gebruik in bosgebieden zijn
er kraaninstallaties op truckchassis’ en aanhangers die
speciaal voor het transport van kort hout zijn bedoeld.
De installaties worden gemonteerd onder naleving van de
richtlijnen van de truckfabrikanten.
De schamelaanhangwagen onderscheidt zich door zijn lichte
bouwwijze. Het complete span is stabiel geconstrueerd
voor veeleisend gebruik in bosgebieden, maar heeft ook een
maximaal laadvermogen.
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MAX200

VAN HET BOS
DE WEG OP

PLATEAU-OPLEGGER VOOR
GEZAAGD HOUT EN RONDHOUT

De MAX200 is een 3-assige plateau-oplegger en dient voor het transport
van gezaagd hout en rondhout.
Alle modellen hebben een standaardbreedte van 2.540mm en een
plateaulengte van 13.600mm.
De standaarduitvoering is gebouwd met luchtvering en is verkrijgbaar
met een vaste of een meesturende naloopas.
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TECHNISCHE KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
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Plateaulengte 13.600mm
Gegalvaniseerd kopschot 2.200mm hoog
3 x SAF-assen 9t
EBS/ABS schijfremmen 430mm
6 x 385/65 R22.5 banden
15 paar rongpotten voor aluminium rongen
van 2.500mm lengte
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VOOR GEBRUIK IN
DE BOSSEN MET
HARVESTER & CO
Voor de houtkap kiest de echte specialist in de bossen voor uiterst moderne en
robuuste machines. Als ideale transportoplossing voor deze bosbouwmachines biedt de
Faymonville-groep speciaal ontwikkelde diepbedopleggers.
De lage laadvloerhoogte en het wendbare stuurgedrag zorgen voor tijd- en kostenbesparing
bij het werk. Harvesters, skidders en forwarders worden snel en veilig vervoerd naar de
locatie waar ze ingezet moeten worden.
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MEGAMAX

VOOR ZWARE APPARATUUR
De MegaMAX is een diepbedoplegger met afneembare zwanenhals en verschillende
diepbedvarianten, die in de variant met 2 of 3 assen optimaal geschikt is voor transport
van harvesters, skidders en forwarders.

TECHNISCHE KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
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Schoteldruk tot 30t
Verschillende diepbedvarianten
Variabele lengtes van het diepbed
Uitschuifbaar
Optioneel met hydraulische opritten
Afneembare zwanenhals
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MAX510

EENVOUDIG & VEILIG

De diepbedoplegger MAX510 van het merk MAX Trailer is speciaal ontwikkeld voor het
transport van bosbouwmachines. Deze oplegger is uitgerust met pneumatische vering en
beide assen zijn hydraulisch gedwongen gestuurd. Door de afneembare zwanenhals kan
het laden ook via de voorkant op eenvoudige en veilige wijze plaatsvinden.

TECHNISCHE KENMERKEN
MERKMALE
•
•
•
•
•
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23t schoteldruk
Lengte van het diepbed 6m
4m uitschuifbaar
Afneembare zwanenhals
Optioneel met hydraulische
oprijrampen of afneembare
achterklep
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DE BESTE
CORROSIEBESCHERMING
Weers- en omgevingsomstandigheden en corrosie
en steenslag zijn de grootste vijanden van een
stalen constructie. Om de oppervlakken van de
opleggers langdurig te beschermen gebruiken wij
MAXProtect+, een volledig gefinetuned en minutieus
geoptimaliseerd systeem om oppervlakken te
behandelen.
Alle stappen en processen van dit procédé - van
het lakken, het kogel- en zandstralen tot het
metalliseren - worden inhouse uitgevoerd, en
voortdurend getest.
Dit perfect geoptimaliseerde MAXProtect+procédé
garandeert de beste oppervlaktebescherming in
de hele branche, met een kwaliteitsmaatstaf die
vele malen hoger ligt dan de standaard van de
bedrijfsvoertuigensector.
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