
Powered by

VARIOMAX PLUS
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LAADVERMOGENS 
TOT 105 TON!

DE COMPACTE SPECIALIST VOOR  

NIEUW



VARIOMAX PLUS

LICHT, BETROUWBAAR 
EN UITBREIDBAAR!

 Laadvermogen van 60 tot 105 ton bij 12 ton aslast

 Uitbreidingsopties dankzij de “joker-as”  

  Compact ontwerp  

 Uitstekend stuurgedrag door de grote stuurhoek

  Intuïtief en en eenvoudige bediening

  Snelle ombouwmogelijkheden 

 Lage onderhoudskosten

 Robuuste en bewezen trailertechnologie

DE COMPACTE SPECIALIST  

De voordelen van de VarioMAX Plus-dieplader zijn een hoog laadvermogen, de modulaire 
flexibiliteit en de eenvoud in het gebruik. De VarioMAX Plus is een op laadvermogen 
geoptimaliseerde oplossing voor het transporteren van zware bouwmachines in de civiele 
techniek, de bouw en het grondverzet. Ook is het ideale oplossing voor het transporteren 
van mobiele brekers voor de sloop- en recyclingsector en voor het transport van zware 
transformatoren.
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VARIOMAX PLUS De VarioMAX Plus, die is gebaseerd op de bewezen CombiMAX-technologie, 
biedt u de mogelijkheid uw in eerste instantie gekozen combinatie naderhand uit 
te breiden en ook even makkelijk weer terug te bouwen naar de oorspronkelijke 
configuratie. 

Dat is mogelijk door het gebruik van de bewezen “joker-as-technologie”, waardoor 
hogere laadvermogens mogelijk zijn door één-assige asstellen in de configuratie te 
integreren. 

Bekijk hier de verschillende configuratievarianten:
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De VarioMAX Plus is een perfect aanpasbare en veelzijdige dieplader. 

Door het brede gamma bij de voertuigsamenstelling, is hij de efficiënte 
oplossing voor elke transportopdracht.

RUIMTE VOOR 
MOGELIJKHEDEN

TECHNISCHE KENMERKEN

• Keuze tussen één of twee plaatsingsmogelijkheden voor een extra as  aan 
het assenstel

• Instelbare koppeldruk zodat elke trekker optimaal uitgenut kan worden
• Pendelastechnologie voor een veerweg van 600 mm en een maximale 

stuurhoek van 60° 
• Robuust door gebruik van hogesterktestaal
• Een basisbreedte van 2.550 of 2.850 mm
• Met robuuste 19,5-inch of compacte 17,5-inch banden
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8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.com

www.faymonville.com
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