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De economische groei van sommige 
industriële sectoren dreigt te vertragen. 
Althans, dat lijkt het beeld te zijn dat soms 
wordt geschetst in de media. Is dit een 
reële ontwikkeling of is het pessimisme? 
Wij delen deze visie in ieder geval niet. 
Onze orderportefeuille weerspiegelt de 
nog steeds bloeiende bouwsector, evenals 
talrijke investeringsprojecten in de 
wereldwijde infrastructuur.  

Onze klanten werken hard om 
succes te behalen. En wij bieden hen 
transportoplossingen waarmee ze 
concurrerend kunnen blijven. Een goed 
voorbeeld is de MAX Trailer, met zijn 
ook vandaag de dag nog baanbrekende 
modulaire bouwwijze. In deze editie 
vertellen onze klanten Trageco en Lorang 
over hoe zij van dag tot dag gebruikmaken 
van deze oplossingen.  

De CombiMAX wordt gekenmerkt door zijn 
modulariteit en de verscheidenheid aan 
beschikbare combinaties. De Kroatische 
klant Velebit koos voor een 5+7 diepbed-
variant als voertuig. De uitdaging was om 
een transformator van 105t door Europa te 
vervoeren. In een uitgebreid artikel leest u 
meer over hun ervaring. 

Het CombiMAX-concept biedt onbeperkte 
mogelijkheden. De manier van denken 
is toekomstgericht en opent deuren voor 
nieuwe ontwikkelingen.

We hebben ook veel tijd, energie en 
geld besteed aan de ontwikkeling van 
geavanceerde productieprocessen. De 
constructie van stalen chassis' speelt 
een centrale rol bij de fabricage van 
voertuigen. In onze productiestroom wordt 
deze stap steeds meer geautomatiseerd. 
De voordelen van deze aanpak worden 
besproken in deze “Go to the MAX”. 

Onze afdeling homologatie zorgt ervoor 
dat uw voertuig zo snel mogelijk gebruikt 
kan worden. In een portret wordt dit 
vierkoppig team en hun manier van werken 
gepresenteerd. 

Nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe 
mogelijkheden. En wij zijn er klaar voor. 
Samen met onze klanten grijpen we elke 
kans. We geven nu de toekomst al vorm 
met onze ambitie en de benodigde kennis.

Alain Faymonville

DE TOEKOMST 
IS NU

DE HOOGTE IN!
  Met de BladeMAX650 brengt de Faymonville Group het transport van de wieken van windmolens naar een hoger niveau. 
 De op de Bauma gepresenteerde bladelifter wordt onder andere gebruikt door de Japanse klant Nippon Express Co. Ltd uit Tokio. 

“We hebben deze technologie al tientallen keren gebruikt. We gebruiken 
de BladeMAX om wieken te verplaatsen op het windmolenpark in 
Tsugaru”, zegt Toshiyuki Nanma van Nippon wanneer hij over de 
toepassing vertelt. De sterke punten van de nieuwe aanwinst komen 
goed tot uiting op een moeilijk gebied van het terrein. “Elke verplaatsing 
betreft een afstand van bijna een kilometer.”  

Steeds grotere wieken
De Japanse transportspecialisten hebben het apparaat tussen 
modulaire G-SL-aslijnen bevestigd. “Andere klanten kiezen ervoor om 
deze oplossing te gebruiken op een zelfrijder, afhankelijk van de route 
en het terrein”, zegt productmanager Alessandro Giordano. “De adapter 
brengt de wieken omhoog tot een hoek van 84°. Ze kunnen zelfs 360° 
rond hun eigen as worden gedraaid voor een ideale positionering.”
Over het algemeen is er een tendens om steeds grotere windmolenwieken 
te ontwikkelen. 
De toewijzing van nieuwe locaties voor dergelijke windmolenparken 
wordt strikter. Om deze reden worden bestaande zones nog intensiever 
gebruikt. BladeMAX is het antwoord op deze nieuwe uitdagingen. 

Veiligheid is de topprioriteit
Met zijn 650mT draagvermogen is de Bladelifter veruit de 
sterkste van zijn soort op de markt. Alessandro Giordano 
legt uit dat hij zich ook op technisch vlak onderscheidt: 
“De gepatenteerde kantelbeweging maakt de BladeMAX 
uniek. Het ingenieuze hefapparaat zorgt ervoor dat de 
positie van het zwaartepunt aanzienlijk stabieler is dan bij 
conventionele apparaten wanneer de wiek van de verticale 
naar de horizontale positie wordt gebracht.” 

De interactie van elektronica, hydraulica en visuele 
weergave verhoogt de veiligheid wanneer het 
zwaartepunt verschuift tijdens het verplaatsen van de 
wiek. 
Hierdoor maakt de BladeMAX het gebruik van 
loodzware contragewichten overbodig. Het 
gepatenteerde stabiliteitscontrolesysteem 
monitort voortdurend alle veiligheidsinformatie.  
Veiligheid is de hoogste prioriteit, want bij dit type 
vervoer van wieken komen enorme krachten kijken.
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Het voertuig is ontworpen om zware bouwmachines, mobiele breekinstallaties en transformatoren te vervoeren. 
Productmanager Rainer Noe omschrijft de voordelen: “De sterke punten van de VarioMAX Plus-diepbedoplegger zijn het grote laadvermogen, de modulaire 
flexibiliteit en de eenvoud in het gebruik.” 

Licht, betrouwbaar en 
uitbreidbaar
Het concept is toekomstgericht. De basis is de 
betrouwbare Joker-Axle-technologie. “Hierdoor 
kunnen 1-assige asstellen voor en/of achter het 
diepbed worden geïntegreerd voor hogere eisen 
wat het laadvermogen betreft”, vertelt Rainer 
Noe over het technische aspect dat de VarioMAX 
Plus zijn unieke flexibiliteit geeft. 
Elke conversie kan snel en gemakkelijk 
uitgevoerd worden.  

Dankzij de compacte constructie is het voertuig 
ideaal geschikt om te manoeuvreren op kleinere 
bouwplaatsen. Dankzij het gebruiksvriendelijke 
modulaire ontwerp hebben de chauffeurs de 
functionaliteiten van hun nieuwe oplegger na 
slechts een korte trainingssessie snel onder de 
knie. 

Bewezen  
pendelastechnologie
Voor de bogies van de VarioMAX Plus-serie 
kunnen klanten kiezen uit robuuste 19,5-inch 
of compacte 17,5-inch banden. De betrouwbare 
pendelastechnologie wordt in het hele 
assortiment gebruikt. “Dit type as is speciaal 
ontworpen voor gebruik op ruw terrein. Het 
biedt een maximale slag van 600 mm en een 
extreme stuurhoek van maximaal 60°,” aldus 
Rainer Noe, die enkele belangrijke kenmerken 
aanwijst. Dankzij de bewegingen van de pendelas 
bieden deze assen optimale compensatie 
tussen de individuele assen in geval van oneffen 
ondergrond en geringe bodemvrijheid.  

Waar nodig kunnen de voorste bogies worden 
losgekoppeld van de zwanenhals en op het 
diepbed vervoerd worden wanneer er leeg 
wordt gereden om te voldoen aan de wettelijke 
vereisten. Het veelzijdige VarioMAX Plus-
diepbedassortiment met smalbed, breedbed en 
verbreedbaar ketelbed omvat een groot aantal 
mogelijke toepassingen.  

Dankzij het gebruik van hoogwaardig staal met 
een hoge treksterkte is de VarioMAX Plus zelfs 
bestand tegen de zwaarste omstandigheden. 
Robuuste, bewezen opleggertechnologie.

De 1-assige asstellen (Joker-Axle) zijn te integreren in de 
oorspronkelijke configuratie wanneer een hoger laadvermogen nodig is.

DE NIEUWE  
VARIOMAX PLUS
 De VarioMAX Plus-diepbedoplegger van Faymonville is een nieuwe productlijn met een nuttig laadvermogen van 60 tot 105 ton*. 
 Het nieuw ontwikkelde concept combineert alle voordelen van de betrouwbare VarioMAX- en CombiMAX-systemen. 
 Dit betekent een compacte opstelling die rust op een modulair concept. 
 Dit creëert meer ruimte voor verschillende mogelijkheden. 

De compacte specialist voor een nuttig  
laadvermogen tot 105t!*

*bij een aslast van 12t
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Luxport S.A., met het hoofdkantoor in de Luxemburgse haven van 
Mertert, biedt klanten uitgebreide oplossingen met zijn cross-modale 

infrastructuur. Het transportcentrum voor vracht is in de loop der jaren 
gegroeid. Het heeft dochterondernemingen zoals Lorang S.A., ThesIlux 

S.A., MMS en TCT, en is ook vertegenwoordigd met locaties in Trier 
(Duitsland) en Metz (Frankrijk).

De ligplaats in het zuidoostelijke deel van 
het land is via de Moezel verbonden met alle 
belangrijke waterwegen in Europa. De ligging 
in het centrum van Europa betekent dat de 
bestemmingen vanaf daar snel kunnen worden 
bereikt. Binnen de lokale onderneming Luxport 
Group, is het bedrijf Lorang SA verantwoordelijk 
voor de taken op het gebied van wegtransport. 

Een van de belangrijkste taken is het transport 
van lang staal. “We reizen vooral van Luxemburg 
naar Duitsland en de Benelux. Maar we 
hebben ook projecten gehad in Frankrijk en 
Zwitserland”, aldus gedelegeerd bestuurder 
Stéphane Baconnier in haar uitleg van deze 
activiteit gezeteld in Lorang. 

We hebben al 24 voertuigen in 
gebruik
Om deze taken uit te voeren is er een uitgebreide 
vloot van 24 MAX Trailer plateau-opleggers. De 
Luxemburgers hebben hun optimale oplossing 
samengesteld uit de modulaire bouwkit. 
Sommige opleggers zijn naloop gestuurd, terwijl 
andere voorzien zijn van hydraulische besturing. 
“De voertuigen voldoen aan onze eisen, en de 
beschikbare opties en optionele extra’s maken 
ze op efficiënte wijze compleet”, zegt Stéphane 
Baconnier, die de vele mogelijkheden waardeert. 

Een lichtgewicht voor zware 
ladingen
Wanneer staal over wegen wordt vervoerd, wordt 
het materiaal blootgesteld aan aanzienlijke 
stress. Zoals Stéphane Baconnier bevestigt, 
zullen de “MAX”-producten ook rekening houden 
met dit feit. “Hoewel hun eigengewicht erg laag 
is, zijn ze robuust en eenvoudig te onderhouden. 
Voor chauffeurs is de besturing zeer eenvoudig. 
Daarom hebben we al 24 stuks in gebruik.”

Het lange staal, dat door Lorang geleverd 
wordt aan verschillende eindklanten, wordt 
gebruikt in de bouw en voor industriële en 
verschillende automotive toepassingen. MAX 
Trailer-opleggers creëren ook interessante 
operationele mogelijkheden voor de retourrit. 
“Delen met overbreedte, containers of 
bouwmaterialen kunnen ook moeiteloos worden 
vervoerd dankzij hun lage eigengewicht.” Voor 
gedelegeerd bestuurder Stéphane Baconnier 
is dit de perfecte aanvulling als het gaat om de 
rittenplanning. 

STAAL OP STAAL

 Multimodulair transport speelt een belangrijke rol bij het internationale transport van goederen. 
 Of het nu ter land, ter zee of in de lucht is, de reis die door de goederen wordt gemaakt kan uiteenlopend zijn. 
 In Mertert, Luxemburg, is er een binnenhaven waar al deze paden elkaar ontmoeten. 
 Hier ontwikkelt de Luxport Group al meer dan 50 jaar trimodulaire logistieke oplossingen. 
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Een veelgebruikte term in dit verband is de 
afkorting CoC, die staat voor Certificate of 
Conformity. Dit is het belangrijkste document 
om het voertuig sneller op de weg te krijgen. 
Om een CoC-certificaat te kunnen uitgeven, 
zorgt Faymonville ervoor dat zijn producttypes 
voldoen aan de verschillende EU-voorschriften. 
“Dit CoC wordt uitgegeven voor zowel volledige 
voertuigen als voor individuele componenten”, 
vertelt Laurent Collette, hoofd van de afdeling 
homologatie van Faymonville. 

Snelle goedkeuring, nog sneller 
onderweg
Het werk achter een CoC-document voor 
een voertuig is een continu proces. "Zodra 
er een nieuw onderdeel aan een assortiment 
wordt toegevoegd, wordt de CoC-certificering 
dienovereenkomstig aangepast en bijgewerkt. 
Dit wordt gecombineerd met interne tests en 
goedkeuring door een erkend testcentrum", zegt 
Laurent Collette, die zeer goed op de hoogte is 
van dit onderwerp. 

Faymonville neemt deze uitgebreide stappen 
zodat de klant de administratieve obstakels kan 
overwinnen. Het CoC-document fungeert als 
een soort paspoort dat wordt erkend in de hele 
Europese Unie en daarbuiten. De eigenaar voegt 
eenvoudigweg de CoC-certificering toe aan zijn 
voertuigdocumenten.  
Wanneer een voertuig wordt verkocht in een 
ander land, dan faciliteert de CoC de nieuwe 
registratie. Het certificaat werkt als een echte 
"deuropener". 

Het team van Faymonville beschikt ook over 
uitgebreide kennis van de registratie van 
voertuigen buiten de EU, zodat alle noodzakelijke 
documenten kunnen worden ingediend. 
Bovendien zijn deze deskundigen ook betrokken 
bij het interne ontwikkelingsproces van 
voertuigen. Ze beoordelen of nieuwe concepten 
voldoen aan de relevante normen en of ze in de 
toekomst kunnen worden goedgekeurd.

Klanten winnen tijd, energie en 
geld
De homologatie afdeling van Faymonville staat 
ook klanten bij bij de ontheffingsaanvragen. 
Alle aanvragen voor databladen of speciale 
documenten die de klant voor deze stap nodig 
heeft, worden intern behandeld. Hierdoor 
kunnen de medewerkers van Faymonville heel 
snel reageren. Er is direct en goed contact met de 
verschillende overheidsinstanties, bijvoorbeeld 
voor het verkrijgen van het §70-document 
in Duitsland of het SERT-document (Special 
European Registration Trailer) in Nederland. 
Allemaal met als doel de klant snel en efficiënt 
te helpen met administratieve stappen.

De homologatie afdeling van Faymonville bestaat uit Laurent 
Collette (Manager), Indra Jansen, Oswald Thelen en Sébastien 
Salle (van links naar rechts).

OP VOLLE KRACHT 
VOORUIT!

 De gedachte aan de dagelijkse administratieve werkzaamheden doet bij veel ondernemers het zweet uitbreken.
 Voertuigregistratie en goedkeuringsprocessen zijn tijdrovend. 
 Met onze interne afdeling homologatie biedt Faymonville de ideale oplossing om onze klanten te helpen met  
  deze regelgevingsprocessen.
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Grote veerweg en nuttige LED-voertuigverlichting
De MSPE scoort bijzonder goed bij het Gertzen-team dankzij het 
gebruiksgemak en de optimale rijeigenschappen.  Ingo Wiggelinghoff 
zegt: “Het is verbazingwekkend hoe manoeuvreerbaar de 6-assige 
asstellen zijn en hoe nauwkeurig en gemakkelijk het voertuig bediend 
kan worden met behulp van de radiografische afstandsbediening.” Zijn 
collega Hermann Schmidt vertelt over een aantal extra voordelen van de 
MSPE in projectmanagement: “Met name de grote veerweg van 700 mm 
helpt bij het plaatsen van de lading op de betonelementen.” Dankzij de 
goed ontworpen accessoires is het mogelijk om veilig te werken, zelfs 
wanneer er weinig licht is. “De LED-verlichting geeft ons het zicht dat 
we nodig hebben wanneer we het gebied binnenrijden. Dit betekent dat 
de Cometto MSPE precies kan worden gepositioneerd.”

Faymonville, MAX Trailer en Cometto:  
Gertzen gebruikt het volledige assortiment
Gertzen Krane & Transporte betreedt een nieuwe dimensie met de MSPE. 
Het bedrijf is er nu ook voor klanten die op zoek zijn naar zelfrijders. 
Dit maakt het uitgebreide aanbod voor het zware segment, waar de 
Faymonville Group een aanzienlijk aandeel in heeft, helemaal compleet. 
In de afgelopen jaren is er al een aantal voertuigen van Faymonville en 
MAX Trailer naar Emsland geleverd. En nu is er ook een eerste Cometto-
product aan toegevoegd. Gertzen Krane & Transporte vond dus het juiste 
hulpmiddel voor elke taak in het volledige assortiment van Faymonville 
Group.

 “Uitgerust 

aan te gaan.”
om elke uitdaging 

OP WEG NAAR  
NIEUWE DIMENSIES
 Zware lasten bij zwaar transport: dit is het geval bij het Duitse bedrijf  
 Gertzen Krane & Transporte, dat voortdurend zijn activiteiten uitbreidt. 
 Met de 6-assige Cometto MSPE is een ander stuk van de puzzel toegevoegd,  
 waardoor verdere groei mogelijk is. 

Voor managing director Wolfgang Gertzen overbrugt dit nieuwe voertuig 
een gat in het bestaande assortiment. “Dankzij het zelfrijdende MSPE-
voertuig kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn en kunnen 
we een ‘allesomvattende zwaarlastservice’ aanbieden.” Cometto was 
de duidelijke keuze om deze apparatuur te vervaardigen. “We hebben 
bewust besloten om voor dit krachtige transportsysteem te gaan. 
De slogan spreekt voor zichzelf: Propelled to the MAX.” De cijfers 
benadrukken dit: met een aslijnbelasting van 40t heeft de combinatie een 
maximaal nuttig laadvermogen van 212t. De elektronisch aangestuurde 
MSPE wordt aangedreven door een motor met een vermogen van 129kW 
en emissienorm StaGed/Tier4F. 

MSPE voor windenergie-onderdelen
Voordat de unit in gebruik werd genomen, reisden de specialisten 
van Cometto naar Kluse om het Gertzen-team voor te bereiden op de 
veldactiviteiten. “Fantastisch! We doen dit vol overtuiging en we zijn 
perfect uitgerust om de uitdagingen het hoofd te bieden, zowel op het 
gebied van technologie als wat opgedane kennis betreft”, aldus Gertzen-
medewerker Ingo Wiggelinghoff. De zelfrijder zal voornamelijk dagelijks 
gebruikt worden bij de implementatie van windenergie-onderdelen 
voor GE Renewable Energy. Deze processen in havenlogistiek worden 
uitgevoerd tijdens de voorbereiding op wereldwijde verzending.    
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Met de veerboot naar Scandinavië
Voor dit transport hadden de experts een 
5+7-assige diepbed-combinatie samengesteld. 
Met de truck samen was de totale lengte 36m met 
een totaalgewicht van 170t. “De CombiMAX is de 
ideale oplossing voor dergelijke ingewikkelde 
taken. Het modulaire concept is indrukwekkend 
omdat het de optimale verhouding tussen 
eigengewicht en nuttig laadvermogen biedt”, 
zegt Velebit’s Sales Director, Ivica Bergovac, bij 
het benoemen van de voordelen. 

Vanuit Slovenië vertrok de combinatie naar 
Rotterdam. Daar was een plek geboekt op een 
veerboot voor de reis naar Scandinavië. Het 
oprijden van de combinatie op de veerboot 
was een precies werkje voor de bestuurder en 
zijn begeleidingsteam. “Dit waren de meest 
kritieke momenten”, zei Ivica Bergovac, nadat 
alles volgens plan was gegaan. De pendelassen 
met hun groteslag van 600mm waren ook 
doorslaggevend voor de veilige overgang van de 
kade naar de veerboot. 

Modulair en betrouwbaar
De competente Velebit-professionals hebben 
ook gezorgd voor het ontschepen in de Zweedse 
haven van Sundsvall. Vanaf hier mocht het 
konvooi de laatste 200km overdag afleggen, 
hetgeen veel verbaasde blikken opleverde. 
Ook voor dit deel van de reis hadden de betrokken 
medewerkers elk klein obstakel weggenomen. 
De loslocatie was gevestigd in de Zweedse 
bossen in een onderstation in de buurt van 
Länsterhöjden.

Sales Director Ivica Bergovac kijkt terug 
op weer een succesvol project, één waarbij 
ze konden vertrouwen op de sterke punten 
van de CombiMAX. Er is een lange lijst 
van voltooide missies: “We gebruiken het 
modulevoertuigconcept van Faymonville ook 
om machines en industriële apparatuur te 
vervoeren. Het team van het transformator-
transport naar Zweden is ook tevreden met 
het resultaat van de veeleisende uitdaging. De 
mannen waren 20 dagen lang onderweg en erg 
blij toen ze weer terug konden keren naar hun 
thuislocatie in Kroatië.

Velebit Promet d.o.o. is gevestigd in Dugo Selo, 
Kroatië en heeft 58 medewerkers. Ze voeren 
in heel Europa uitzonderlijk transport en hijs- 
en hefdiensten uit. Naast de 2+3+3+4-assige 
CombiMAX-kit bevat de vloot ook talrijke andere 
voertuigen van Faymonville. De twee PrefaMAX-
binnenladers, drie MultiMAX-semi-diepladers, 
waaronder een 7-assige met lage pendelassen 
(PA-X), zes TeleMAX-plateau-opleggers en 
drie MegaMAX-diepbedopleggers hebben in de 
afgelopen 13 jaar talloze projecten volbracht bij 
Velebit. De klant vond ook wat hij zocht in het 
MAX Trailer-assortiment en hij heeft tot nu toe 
drie voertuigen aangeschaft van dit andere merk 
van de Faymonville Group. 

De transportprofessionals hebben talrijke uren besteed aan het afstemmen van hun route. Uiteindelijk werd het reisplan goedgekeurd en waren alle 
vergunningen verleend. Vanuit Kroatië ging de route eerst naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana, waar de transformator klaarstond. Deze was al opgeladen 
en had een gewicht van niet minder dan 103,5t. De afmetingen waren een lengte van 7,29m, een breedte van 2,62m en een hoogte van 4,13m. Projecten zoals 
deze vereisen de vaardigheden van specialisten zoals Velebit, die vertrouwen op hun CombiMAX van Faymonville. 

VAN SLOVENIË NAAR 
ZWEDEN MET 103,5 TON
 De Kroatische klant Velebit Promet d.o.o. heeft Europa doorkruist en in totaal 7.000km afgelegd. 
 Pas toen was het transport van een transformator eindelijk volbracht. 
 Een megataak die gedurende twee maanden tot in het kleinste detail gepland werd. 
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Zelfs asstellen worden door 
robots gelast
Bij Faymonville is de automatisering in de 
assemblage van stalen onderdelen al sinds 
lange tijd onderdeel van het productieproces. 
“Aan de ene kant is er semi-geautomatiseerd 
lassen. In de verschillende productiefaciliteiten 
bevinden zich vier van deze machines voor 
poederdek-lassen met een lengte van 30m. Dit 
soort robots zijn ideaal voor de assemblage van 
chassiskokers met hun rechte lasnaden.” 

De afgelopen jaren heeft de Faymonville Group 
een aantal miljoen euro geïnvesteerd in het 
uitbreiden van de productie-infrastructuur. 
De focus ligt onder meer op de verdere 
ontwikkeling van een volledig geautomatiseerde 
lasmethode. Op deze manier zorgt het bedrijf 
voor snellere levertijden en efficiënter gebruik 
van hulpbronnen. 

Carsten Faber verduidelijkt het effect van deze 
nieuwe technologie: “We hebben momenteel 
twaalf lasrobots. Sommige daarvan werken 
kleine onderdelen af, zoals rongkokers, sjorogen 
of besturingscomponenten. Anderen produceren 
pendelassen, zwanenhalzen, dwarsliggers en 
opritten. Zelfs complete asstellen van sommige 
modulaire productseries worden door robots 
gelast. Deze manier van werken is uniek op het 
gebied van zwaar transport voertuigen.” 

In de toekomst zullen andere 
voertuigcomponenten in deze methode worden 
geïntegreerd. “Het robot-gestuurde proces 
wordt gesimuleerd en geprogrammeerd 
op de computer. Daarna is er slechts een 
vervolgcontrole nodig.”       

Kwaliteitscontrole blijft in onze 
eigen handen
In geen geval vervangt automatisering 
menselijke arbeid. Integendeel, benadrukt 
Carsten Faber. “Voor robot-gestuurde systemen 
zijn extra operators met goede kennis van het 
lassen nodig.”  

Op het gebied van lassen blijft de Faymonville 
Group trouw aan haar beleid om alle processen 
volledig intern uit te voeren. Daarmee blijft de 
volledige controle over de kwaliteit gehandhaafd. 
De gelaste onderdelen worden gecontroleerd met 
ultrasoon onderzoek en door het demonteren 
van monsters. “De klant profiteert van deze 
zeer moderne productiemethode”, zo vertelt 
Carsten Faber wanneer hij de voordelen van 
geautomatiseerd lassen benoemt. “De kwaliteit 
is altijd consistent hoog. Deze is identiek, zowel 
vandaag als morgen en elke dag daarna.”

LASSEN 
VERBINDT,  
ZELFS 
AUTOMATISCH
 Zware ladingen en moeilijk terrein vergen veel van de gebruikte  
  speciale voertuigen. 
 De krachten die hierbij komen kijken leggen extreme druk  
  op de materialen. 
 Een stabiele voertuigstructuur is daarom noodzakelijk voor het  
 behoud van het voertuig.

De basis hiervoor is een nauwkeurig en betrouwbaar lasproces dat de 
individuele componenten bij elkaar houdt. Er zijn echter significante 
verschillen in het proces. Deze verschillen variëren van klassiek handmatig 
werk tot high-tech productie, zoals Carsten Faber, process engineer bij 
Faymonville, uitlegt: “De traditionele manier is handlassen. We hebben hier 
de beste specialisten om ingewikkelde werkstukken te lassen.” 
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“De voortdurende uitdaging voor het transporteren van betonnen 
prefabelementen is dat de oplegger een zo gering mogelijk eigengewicht 
heeft. Het doel is om grotere ladingen mee te kunnen nemen”, zegt 
productmanager Rainer Noe bij het beschrijven van de uitdaging 
waarvoor een oplossing nodig was. De PrefaMAX wordt voornamelijk 
gebruikt voor het vervoeren van prefabonderdelen voor woningen, 
industriële gebouwen of geluidsbarrières. Er zijn echter ook andere 
speciale toepassingen, zoals het transporteren van lager-ringen voor 
windturbines en industriële onderdelen.

Licht en krachtig
Faymonville heeft elk individueel deel van het voertuig gedetailleerd 
geanalyseerd en heeft met succes geprobeerd om de extra kilo’s te 
vinden. De nieuwe PrefaMAX-generatie is de benchmark als het gaat 
om eigengewicht. De binnenlader is nu beschikbaar vanaf 8.800kg 
inclusief het ladingszekeringssysteem! “Er was een besparing mogelijk 
van in totaal ongeveer 1.000kg. Natuurlijk zonder dat dit ten koste gaat 
van kwaliteit, en middels een onlangs bedacht, modulair concept en 
een gestroomlijnd ontwerp”, zegt Rainer Noe terwijl hij de benadering 
uitlegt. 

De belangrijkste focus lag op verschillende gebieden: een lichter chassis, 
gezette montagerails vervaardigd van S700-staal met hoge trekspanning, 
een lichtere asophanging, een lichtere achterdeur met een laadoptie voor 
maximaal drie lege pallets en een ladingszekeringssysteem met lichtere 
bevestigingselementen. 

Veiligheid voorop
De kwestie van veiligheid heeft een centrale rol in het ontwerp van 
dit voertuig. Het laden en lossen wordt snel, veilig en onafhankelijk 
uitgevoerd, zonder gebruik van een kraan of heftruck, omdat de 
standaard gemetalliseerde PrefaMAX een pallet met lading hydraulisch 
of pneumatisch oppakt.
Naast het hydraulisch bediende ladingszekeringssysteem is de PrefaMAX 
standaard uitgerust met negen paar sjorogen op de langsliggers die elk 
geschikt zijn voor een maximale spankracht van 6.300daN. Er zijn extra 
sjorpunten te vinden op het voorste platform.

Flexibel en toekomstgericht
De binnenlader is ook zodanig ontworpen dat de gebruiker niet beperkt 
is tot één enkel type truck. Dankzij de hydraulische koppelingsplaat is de 
PrefaMAX te gebruiken met vrijwel elke verkrijgbare truck. De kingpen kan 
op verschillende posities worden gemonteerd voor 2-assige en 3-assige 
trucks (6x4) – Faymonville is de enige fabrikant die deze flexibiliteit 
standaard aanbiedt! De eerste en derde as kunnen worden gelift om de 
slijtage van de banden tijdens het rijden te beperken.
De PrefaMAX van Faymonville biedt overal maximaal werkcomfort. Er is 
bijvoorbeeld voldoende opslagruimte op de zwanenhals voor accessoires, 
gereedschapskisten en ander equipment.

Alleen Faymonville biedt een laadlengte van maximaal 
13,5m! 
Met de uitschuifbare PrefaMAX is het mogelijk om betonnen 
prefabelementen te vervoeren die groter zijn dan de standaard-
afmetingen. Het voertuig kan worden uitgeschoven van een ingeschoven 
laadlengte van 9.500mm tot maximaal 13.500mm.

DE LICHTGEWICHT  
PIONIER IN BETONNEN 
PREFAB-TRANSPORT

 De PrefaMAX-binnenlader van Faymonville is de bewezen en meest geavanceerde oplossing om betonnen prefabelementen en andere speciale ladingen mee te vervoeren.  
 Deze transportmethode is baanbrekend en combineert decennia aan ervaring met ultramoderne technologie – en nu is er de nieuwe generatie. 
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Bruin gekleurd water spat op bij elke stap. De 
sompige grond maakt dat het lastig is om vooruit 
te komen op de bouwplaats. Jose Borges baant 
zich geleidelijk een weg naar voren. Hier bevindt 
zich de 58t zware boormachine die hij naar de 
volgende gebruikslocatie moet vervoeren. Zijn 
collega’s hebben de arm al ingetrokken. De 
rupsbanden verplaatsen zich langzaam over 
de modderige grond in de richting van de weg. 
Daar wacht het afgekoppelde diepbed waar de 
machine opgereden moet worden. “Voor deze 
boortoren gebruiken we altijd de dolly”, zegt hij 
wanneer hij uitleg geeft over de opstelling van 
de MegaMAX oplegger als een 2+4 diepbed-
combinatie. “Voor machines met een gewicht 
van maximaal 40t gebruiken we alleen het 
4-assige voertuig zonder de dolly.”  

De 31-jarige is al sinds zijn jeugd 
gefascineerd door transport
en heeft tijdens zijn carrière al meerdere 
ervaringen opgedaan met voertuigen van 
Faymonville. “Bij mijn vorige werkgever 
maakte ik vaak gebruik van dit merk en ik 
was altijd tevreden.” Trots toont hij foto’s van 
recente projecten. Hij is nu een jaar in dienst 
bij Luxembourg Construction SA, gevestigd in 
Wormeldange, Luxemburg. Hier verzorgt hij het 
interne transport van machines en materiaal.   
De enorme boormachine rijdt nu ratelend het 
diepbed op, alles verloopt zoals het hoort. 
De procedures zijn bekend, José wisselt 
kort informatie uit met zijn collega’s over de 
voortgang van het werk tot nu toe. Ze spreken 
in het Portugees. Hij spreekt deze taal, omdat 
hij Portugese wortels heeft. De passie voor 
vrachtwagens en zware apparatuur zit in zijn 
genen. “Mijn vader had een transportbedrijf. En 
destijds haalde ik mijn rijbewijs.” 

Met zorg en passie 
Als jonge man had Jose Borges een andere 
carrière in gedachten. Hij begon met studeren. 
Maar de beginnende economische crisis gooide 
die plannen in de war. “Tien jaar geleden kwam 
ik naar Luxemburg, waar sommige vrienden en 
familieleden naartoe verhuisd waren.” 

Ondertussen is deze getrouwde familieman hier 
helemaal thuis en is hij een echte expert op het 
gebied van uitzonderlijk transport geworden. Hij 
sjort de machine met grote zorg vast om ervoor te 
zorgen dat alles goed gezekerd is. Daarna worden 
de truck en de dolly omgedraaid om gekoppeld 
te worden aan het diepbed. Het volledige konvooi 
van vandaag heeft een totaalgewicht van 95,5t en 
een lengte van ongeveer 24m. 

Het plan is om de boormachine van Petingen 
naar de volgende bouwplaats in Kehlen 
te vervoeren. “Daar wordt een nieuw 
appartementencomplex gebouwd”, zegt José 
Borges, terwijl hij de noodzakelijke vergunningen 
pakt. “Tegenwoordig is een chauffeur veel meer 
dan alleen verantwoordelijk voor het besturen 
van de truck. Je moet precies weten wat alle 
wettelijke voorschriften zijn, evenals alle 
veiligheidsnormen.” 

Bij José Borges is deze kennis zeker aanwezig. 
Na een rit van dertig minuten plaatst hij zijn 
MegaMAX op de vers gegraven bouwplaats in 
Kehlen. “Ik zal de oprit klaarmaken”, roept 
hij naar de wachtende arbeiders en hij pakt 
een paar houten planken om het asfalt van 
de weg te beschermen. Hij doet snel zijn 
werkhandschoenen aan en gaat weer aan het 
werk.

EEN DAG OP  
PAD MET…

... Jose Borges van Entrapaulus Construction SA
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Voor de Belgische klant Trageco werd het nieuwe voertuig onmiddellijk 
een belangrijk hulpmiddel. Zelfs na al verschillende keren gebruikt te 
zijn, straalt het voertuig van chauffeur Gino Braun nog steeds in fel rood. 
“Ik zorg altijd goed voor mijn voertuigen, want ik ben de hele dag met ze 
op weg”, zegt de 37-jarige die gepassioneerd is over zijn werk. 

Hij werkt al vele jaren als chauffeur en kan goed inschatten of een 
voertuig echt geschikt is voor de verschillende taken in de bouw- en 
civiele technieksector. 

Robuust en veelzijdig
“Na de eerste ervaringen kan ik bevestigen dat dit absoluut het geval 
is voor de MAX600 van MAX Trailer. De aanhangwagen is zeer robuust, 
gemakkelijk te bedienen en is perfect manoeuvreerbaar, zelfs bij het 
achteruitrijden.” Gino Braun bereidt zorgvuldig de sjorkettingen voor 
zijn 4-asvoertuig voor, terwijl het volgende project alweer op hem wacht. 
Een nieuwe mobiele graafmachine met een gewicht van bijna 19t moet 
worden vervoerd naar de eerste werkplek in het nabijgelegen Duitsland. 
Dankzij de robuuste enkele opritten kan de machine snel en gemakkelijk 
worden geladen. Wanneer alles veilig is vastgesjord, staat alles klaar om 
te gaan.  

Vlakke laadvloer en luchtvering
Het is de eerste rit van de dag voor Gino Braun, en er zullen er nog 
meer volgen. “Ik heb veel verschillende ladingen die op mij wachten.” 
Bij Trageco wordt de schamel-aanhangwagen gebruikt om verreikers, 
rupsvoertuigen en zelfs betonnen blokken te vervoeren. Zelfs 
bouwmaterialen op pallets kunnen eenvoudig worden vervoerd dankzij 
de vlakke laadvloer. Op de vele bouwplaatsen van Trageco kunnen ze niet 
zonder de “MAX”.
  
De luchtvering van de MAX600 zorgt voor aanzienlijk verbeterde 
rijprestaties in vergelijking met de standaard bladveerophanging in deze 
markt. Dit is een ander pluspunt waardoor Gino Braun een eenduidige 
conclusie kan trekken: “Ik ben echt blij met de aanhanger. De aanhanger 
is ideaal in de bediening, zelfs onder moeilijke omstandigheden en is 
volledig betrouwbaar.”

EEN BETROUWBAAR  
HULPMIDDEL
 De naam MAX Trailer is inmiddels diep geworteld in de bouwsector. 
 De MAX600-schamel-aanhangwagen heeft nieuwe opties toegevoegd aan het productassortiment. 
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Beschrijf kort uw carrièrepad bij Faymonville.
In 1986 begon ik als leerling op de 
oorspronkelijke locatie in Rocherath, op de dag 
van mijn verjaardag. Dit was slechts één dag 
nadat ik Berthold Faymonville op een beurs in 
Libramont had ontmoet. Daarna werkte ik in de 
eindmontage, waar ik later afdelingshoofd werd. 
Halverwege de jaren 90 was ik op zoek naar 
een nieuwe uitdaging en werd ik overgeplaatst 
naar Faymonville Service. Ik heb een algemene 
interesse in producten en technologie. Tijdens 
de verschillende reparaties heb ik veel geleerd, 
tot aan het kleinste onderdeel. Daarna ben ik 
begin jaren 2000 overgestapt naar het magazijn, 
waar ik me richt op de onderdelendistributie. 

Hoe ziet uw huidige werkdag in de distributie 
van onderdelen eruit?
Ik besteed mijn tijd aan het geven van advies 
op het gebied van onderdelen en hun prijzen. 
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor een 
vierkoppig team dat actief klanten ondersteunt. 
Ik help ook met de verdere ontwikkeling 
van het onderdelenmagazijn in nieuwe 
bedrijfsonderdelen zoals Faymonville Trade & 
Services in Landsberg.  

Wat maakt deze baan zo aantrekkelijk voor u?  
Dat is overduidelijk de variatie. De 
voertuigindustrie is mijn passie en het is 
opmerkelijk hoe dit zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld. 

Weet u eigenlijk hoeveel afzonderlijke 
onderdelen u op voorraad hebt?
(lacht). Dat zijn er heel erg veel. Er zijn nu 
580.000 verschillende artikelnummers. 

Als u uw afdeling in drie woorden moest 
beschrijven, wat zouden deze dan zijn?
Klant is koning! Dat is altijd ons motto. En het 
maakt niet uit hoe groot de bestelling van de 
klant is. Kleine bestellingen kunnen later tot 
grote bestellingen leiden. 

Tijd is een doorslaggevend criterium: wat zijn 
uw sterke punten om de klant snel van dienst te 
zijn? 
Zodra we een telefoontje krijgen, zoeken we 
onmiddellijk naar een oplossing. Wanneer er 
vragen zijn nemen we direct contact op met 
andere afdelingen. Er gaat maar weinig tijd 
overheen voordat de onderdelen op weg zijn 
naar de klant.   

De overstap naar digitaal werken helpt hier 
zeker ook bij.  
Absoluut. Faymonville investeert voortdurend in 
de infrastructuur en in de logistiek. De aanschaf 
van het eerste geautomatiseerde Kardex-
systeem was zeker een mijlpaal. In de afgelopen 
paar jaar volgden er nog enkele, waardoor de 
processen blijven optimaliseren.   

Wat is er vandaag de dag hetzelfde gebleven in 
vergelijking met het verleden?    
Er is beslist veel veranderd, maar het plezier in 
het werk blijft hetzelfde. Elke dag is een beleving 
en we zijn er trots op om bij te dragen aan het 
succes van het bedrijf. In het begin waren we 
met 16 medewerkers in Rocherath en nu zijn er 
1.100 mensen in vijf landen.  

Zijn er speciale momenten waar u nog graag 
aan terugdenkt?
Daar zijn er veel van. Een heel speciaal moment 
voor mij persoonlijk was toen we 22 jaar geleden 
het eerste voertuig met een energieketting 
vervaardigd hadden voor de klant Junglin. We 
hebben er lang aan gewerkt voordat het lukte.   

Faymonville is voor mij...... 
... als een tweede familie. 

Nog één laatste e-mail verzenden, en dan snel een telefoontje plegen: Arno Schröder is voortdurend aan het communiceren. Klanten, verkooppartners en 
collega’s nemen contact met hem op over de levering van onderdelen. De 50-jarige is verantwoordelijk voor dit bedrijfsonderdeel en zet zich in met hart en 
ziel. Technologie en de voertuigbouwsector zijn nog steeds zijn passie na 33 jaar bij Faymonville. Reden genoeg om hem te interviewen in deel vier van onze 
serie: “People to the MAX!” 

ORIGINEEL IS BETER!  
De afdeling spare partsmet haar vijf 
medewerkers zorgt ervoor dat elk bestelde 
voertuigonderdeel zo snel mogelijk aan 
de klant wordt geleverd. Alleen originele 
onderdelen zijn beschikbaar, omdat deze 
de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid 
garanderen. 

Alle bestellingen die vóór 14.00 u elektronisch 
ontvangen worden, worden op dezelfde dag 
verpakt en verzonden. Onze medewerkers 
bieden deskundig advies en hebben de 
benodigde productkennis.  
De contactgegevens zijn: +352 269 004 111 en 
spare.parts@faymonville.com

“ELKE DAG IS EEN 
ANDERE ERVARING”

Arno Schröder,  
verantwoordelijk voor de verkoop van onderdelen.
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Wanneer het opschrift “oversize load” zichtbaar 
is op snelwegen, staat dit steeds vaker op 
een Faymonville-voertuig. Het merk is een 
gevestigde naam geworden in Noord-Amerika 
en is nu een belangrijke speler op het gebied van 
uitzonderlijk transport. Steve Sharp weet hoe dit 
komt. “Faymonville bouwt geweldige producten”, 
legt de tevreden ondernemer uit. “We gebruiken 
bijna uitsluitend Faymonville-voertuigen voor 
onze projecten, zowel op de weg als off-road.”

Eerste kennismaking op de 
Conexpo
Steve Sharp Transportation, Inc. met het 
hoofdkantoor in Hudson, Colorado, werkt sinds 
2002 op het gebied van uitzonderlijk transport. 
De basis voor de samenwerking met Faymonville 
als premium partner werd gelegd tijdens een 
ontmoeting op een beurs. “Mijn medewerker 
Jim Albus bezocht in 2014 de Conexpo in Las 
Vegas. Hij was daar om te zoeken naar nieuwe 
transportmogelijkheden. Daar ontmoette hij 
Paul Hönen, die verantwoordelijk is voor de 
Noord-Amerikaanse markt voor Faymonville.” 
Deze ontmoeting was het begin van een 
samenwerking op basis van vertrouwen. 

Steve Sharp was onder de indruk van de nieuwe 
ontdekking. “We beseften al snel dat deze 
specifieke voertuigen een oplossing boden voor 
onze uitdagingen en die van onze klanten. Een 
echte aanwinst voor ons bedrijf!” Steve Sharp 
Transportation, Inc. is werkzaam in de olie-, 
gas-, mijnbouw-, energie- en bouwsector. 
Onze orderboeken staan vol met zeer diverse 
opdrachten. “We hebben toen een 9-assige 
HighwayMAX semi-dieplader aangeschaft”, 
zegt Steve Sharp terugkijkend op het begin van 
de samenwerking. “Door het ontwerp van het 
voertuig kan er een enorme verscheidenheid 
aan ladingen vervoerd worden. Dat is absoluut 
indrukwekkend.”  

Nieuwe technologieën, 
betrouwbare oplossingen
Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe 
mogelijkheden! Dit is precies de weg die Steve 
Sharp is ingeslagen. Vele andere Faymonville-
voertuigen zijn nu ook de Atlantische Oceaan 
overgestoken. Naast verschillende HighwayMAX 
en een TeleMAX uitschuifbare plateau-oplegger 
voor windmolenwieken hebben de Amerikanen 
geïnvesteerd in een modulaire voertuigvloot met 
30 DualMAX-aslijnen. 

Voor Steve Sharp was dit de juiste keuze. 
De ontmoeting op de Conexpo bleek een 
echte gelukstreffer te zijn. Hij rekent op 
betrouwbaarheid en vertelt ons over tevreden 
klanten. “Ze geven ons complimenten over deze 
voertuigen. Faymonville is echt een uitstekende 
fabrikant.”

ONBEPERKTE 
MOGELIJKHEDEN

 “Amazing technology”, dit was een recente enthousiaste opmerking van een Facebook-gebruiker. 
 Het ging over de presentatie van een nieuw Faymonville-voertuig voor de Noord-Amerikaanse markt. 
 Het is duidelijk: de speciale opleggers met “MAX” in hun naam zijn een absolute hit geworden tussen Edmonton en Houston. 
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

Een uitschuifbare oplegger met negen 
hydraulisch gestuurde pendelassen en een 
toegestaan nuttig laadvermogen van maximaal 
77,1t (170.000 lbs). De HighwayMAX-2 met 
3-assige nitro-booster heeft zelfs een toegestaan 
nuttig laadvermogen van 93t (205.000 lbs) met 
9,1t (20.000 lbs) per as. 

Een uitschuifbare plateau-oplegger met drie 
of vier assen voor het transport van wieken en 
ander lang materiaal. Een extra verlengstuk aan 
de achterkant met een lengte van 7,3m (24 ft) 
maakt extra overhang mogelijk.

Een uitschuifbare semi-dieplader met zes 
assen op luchtvering en een toegestaan nuttig 
laadvermogen van maximaal 54,4t (120.000 lbs). 
Het uitschuiven zorgt voor flexibele ruimtes 
tussen de asgroepen en een maximale lengte 
van de laadvloer van 23,5m (77 ft).

Een modulair voertuig, dat zelfs beladen in 
verschillende fasen kan worden verbreed van 
4,27m (14 ft) tot 6,1m (20 ft). Faymonville heeft 
dit unieke en gepatenteerde principe "lift&shift" 
genoemd. Het stuursysteem hoeft bij dit proces 
niet omgezet te worden. 

Een 3-assige diepbedoplegger voor het transport 
van hoge ladingen, ook verkrijgbaar met een 
extra omklapbare as.  Met een aslast van 9t 
kan er een toegestaan nuttig laadvermogen van 
maximaal 43t bereikt worden. Als de vierde as 
niet nodig is, kan deze worden losgemaakt of 
omhoog worden geklapt. 

Heavy-duty modules voor een nuttig 
laadvermogen tot 5.000t voor zware en compacte 
ladingen. Elke aslijn heeft een technische aslast 
van maximaal 45t. Modules van Faymonville 
zijn interoperabel met identieke voertuigen van 
andere fabrikanten

VOOR GEBRUIK IN 
NOORD-AMERIKA

 Faymonville brengt nieuwe technologie naar Noord-Amerika. 
 In de tussentijd zijn verschillende productseries aangepast aan speciale eisen. 
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Nationaal en internationaal transport
Het bedrijf begon goed te lopen en toen het werk toenam werden er 
verschillende voertuigen van Faymonville en later ook van MAX Trailer aan 
de vloot toegevoegd. Met name de uitschuifbare 2- en 3-assige TeleMAX-
plateau-opleggers zorgden voor een uitbreiding van de activiteiten van 
dit familiebedrijf met momenteel 40 werknemers. “Naast nationaal 
transport zijn we nu regelmatig onderweg naar Spanje, Frankrijk, 
België en Nederland”, vertelt Xavier Berthod over de uitbreiding van de 
activiteiten. Om nog flexibeler te zijn, hebben de Zwitsers in de tussentijd 
nog een 2-assige MegaMAX-diepbedoplegger met een 6 m uitschuifbaar 
diepbed toegevoegd.

Trots onderweg
Er is een klik, en die gaat verder dan de technologie. Patrick Berthod, de 
broer van Xavier, vertelt ons: “De Faymonville Group wordt gekenmerkt 
door kwaliteit en een breed assortiment van producten. Maar vooral 
ook door het informele contact. Het is altijd weer een genoegen elkaar 
te zien op de verschillende beurzen in Europa.” Het Zwitserse bedrijf 
heeft het “Faymonville gen” en Patrick Berthod ziet dit ook bij zijn 
werknemers. “Al onze chauffeurs zijn er trots op dat ze onderweg zijn 
met Faymonville-opleggers. En wij zijn dat ook!”

ZWITSERSE  
VISIONAIRS

 27 jaar geleden was Berthod Transports SA uit Sion de eerste Zwitserse klant die  
  in zee ging met het merk Faymonville, dat op dat moment al groeiende was. 
 Dit vormde de basis voor een langetermijnsamenwerking. 
 Tot op heden heeft het bedrijf in totaal acht voertuigen aangeschaft van de  
  Faymonville Group. 

“Mijn vader was een visionair. Hij voelde destijds de noodzaak om zich te 
onderscheiden van andere bedrijven in de regio en om een baanbreker 
te zijn.” Zo verklaart Xavier Berthod de gedachtegang van de oprichter 
van het bedrijf. In het Faymonville-assortiment vond Berthod Senior de 
producten waarmee hij zou kunnen voldoen aan toekomstige wensen 
van zijn klanten. Zo gezegd, zo gedaan! Het eerste voertuig dat het 
bedrijf in 1992 aankocht was een 2-assige plateau-oplegger met 
een uitschuifmogelijkheid van 6 m in het midden en van 1,5 m aan de 
achterkant. Xavier Berthod kijkt terug: “Onze klanten waren erg tevreden. 
Dankzij de nieuwe technologie konden ze hun services uitbreiden en 
nieuwe oplossingen aanbieden. Waaronder bijvoorbeeld transportopties 
voor lange stalen of houten frames en zelfs voor aluminium pijpen.”
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Ruiz E. bvba vertrouwt op MAX100  
voor transport naar bouwplaatsen

Zeer veelzijdige en eenvoudige oplossingen zijn bijzonder populair voor 
machinetransport in de bouwsector. Dit is waarmee de producten van MAX Trailer 
zich onderscheiden, volgens het Belgische bedrijf Ruiz. De nieuwe klant heeft 
een succesvolle onderneming op het gebied van graaf- en sloopwerkzaamheden, 
met dagelijks nieuwe en veeleisende taken. De 4-assige, naloop gestuurde 
MAX100 semi-dieplader met opritten aan de achterkant biedt deze flexibiliteit. 
Op Ruiz' vele bouwplaatsen kunnen ze niet zonder de “MAX”. Tijdens deze missie 
hebben de werknemers een bijna 31t wegende Liebherr bulldozer model R 936 
getransporteerd. Ook andere machines uit het wagenpark van Ruiz worden door 
de uitschuifbare oplegger van het ene project naar het andere verplaatst.

Een nieuwe Cometto SYT 6/4 is aangekomen op de Poolse scheepswerf Stocznia 
Szczeciñska Sp. z o.o. voor het transport van grote scheepsonderdelen. Met 
een lengte van slechts 16 m kan de scheepswerf transporter een totaal nuttig 
laadvermogen van ongeveer 414,5t dragen. De SYT 6/4 is uitgerust met nieuwe 
krachtige hydraulische veerpoten elk met een aslast capaciteit van 40t. De 
elektronisch bestuurbare transporter bestaat uit twaalf assen, waarvan er vier 
worden aangedreven. De afmetingen van de laadvloer zijn 16.000 x 6.000 mm. 
De grote slag van de transporter zorgt voor een constante lastverdeling op alle 
assen. Het is de derde scheepswerf transporter die geleverd is op de Poolse 
scheepswerf. In de jaren 90 zijn twee eerdere modellen hier al naartoe gegaan. 
Een van deze modellen is nog steeds in gebruik na 25 jaar trouwe dienst.

Scheepswerf transporter van  
Cometto naar Polen

De laatste “vlucht” op de MegaMAX

De Sloveense klant Floro heeft onlangs een ongebruikelijke lading 
getransporteerd. De transportspecialist heeft een Bombardier CRJ 200 met een 
lengte van 26,77 m en een gewicht van ongeveer 20t op haar 2-assige MegaMAX 
diepbedoplegger geladen. De 17-jarige passagiersjet was eerder gebruikt in de 
Verenigde Staten, Mexico en uiteindelijk in Soedan voordat deze een tussenstop 
maakte op de internationale luchthaven Jože Pučnik in de Sloveense hoofdstad 
Ljubljana. Daarvandaan vertrok de laatste reis naar Dolenjske Toplice. Dit project 
werd geïnitieerd door FerroECOBlast, dat sinds 55 jaar geavanceerde oplossingen 
en machines voor oppervlaktebehandeling ontwikkelt. In de toekomst zal 
het vliegtuig worden gebruikt voor onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën in de luchtvaartindustrie.

Veelzijdige taken vereisen flexibele oplossingen. Het Bulgaarse bedrijf Roster 
OOD was op zoek naar een veelzijdige en toekomstgerichte transportoptie 
met een hoog nuttig laadvermogen. Deze exacte specificaties konden worden 
samengebracht in het CombiMAX-systeem. Het was de eerste keer dat er een 
CombiMAX naar dit land aan de Zwarte Zeekust ging. Het bedrijf Roster OOD 
werkt in de bouw- en sloopsector, evenals uitzonderlijk transport, recycling en 
afvalbeheer. Elke dag zijn er verschillende transportprojecten. Daarom heeft de 
klant een 3+5 configuratie met een uitschuifbaar smalbed samengesteld. Een 
fantastisch project dat door onze Bulgaarse partner Euromarket Construction 
JSC werd geïnitieerd. Na uitgebreide training werden de eerste opdrachten met 
succes afgehandeld. Een sloop-graafmachine van 67t, de 67 Komatsu PC 450 
HRD, werd op de CombiMAX naar de volgende bouwplaats vervoerd.

CombiMAX in Bulgarije
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MIJNBOUW IN KENIA
Voor de wereldwijde grondstofwinning is zware apparatuur vereist 
om de gewenste materialen te bereiken. In Kenia is Rock Plant Ltd. 
verantwoordelijk voor het transport van een 90t wegende graafmachine 
naar verschillende locaties binnen een grote mijn.

De Vipingo-mijn ligt vlak bij de havenstad Mombasa. Hier wordt 
dagelijks 12.000 ton kalksteen voor de cementproductie gewonnen. “Er 
zijn verschillende werklocaties binnen deze enorme mijn. Deze liggen 
ver uit elkaar met afstanden van 7km tot 30km”, zegt Pritpal Roopra, 
Managing Director van Rock Plant Ltd., wanneer hij vertelt over de 
werkomstandigheden. 

Lage laadhoogte
Om de rupsmachine te dragen, vertrouwt hij op zes modulaire aslijnen 
met een zwanenhals en een smalbed van Faymonville. “Met deze 
combinatie is het mogelijk om het zwaartepunt van de machine zeer 
laag te houden en onder elektriciteitsleidingen door te rijden.”

De omstandigheden op de bouwplaats zorgen voor extra uitdagingen voor 
Pritpal Roopra en zijn team. “Het ruwe, hobbelige terrein vereist grote 
voorzichtigheid. De hydraulische ascompensatie van de ModulMAX zorgt 
ervoor dat het voertuig altijd stabiel is.”

Veelzijdigheid breidt het aanbod uit
 Rock Plant Ltd., met een hoofdkantoor in Nairobi, is bovenal een Hitachi-
importeur in de Oost-Afrikaanse landen Kenia, Oeganda en Tanzania. 

Maar Rock Plant Ltd. biedt tegenwoordig ook uitzonderlijk transport 
services aan voor externe klanten. Met de opgedane veelzijdigheid voert 
het bedrijf nu, naast projecten in de bouw en mijnbouw, ook projecten met 
transformatoren en industriële goederen uit. 
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8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.group

www.faymonville.group
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