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W niektórych sektorach przemysłu dochodzi 
do zwolnienia rozwoju gospodarczego. 
Przynajmniej taki obraz rysują czasem 
media. Czy jest to rzeczywista zmiana czy 
po prostu pesymizm? W żadnym przypadku 
nie podzielamy tego poglądu. Nasz rejestr 
zamówień odzwierciedla zarówno dalszy 
rozwój w branży budowlanej, jak i liczne 
inwestycje w infrastrukturę globalną.  

Nasi klienci ciężko pracują na sukces. My 
natomiast zapewniamy im rozwiązania 
w zakresie transportu, dzięki którym 
zachowują oni konkurencyjność. MAX 
Trailer to doskonały przykład systemu 
konstrukcji modularnej, która stanowiła i 
nadal stanowi przełomowe rozwiązanie. W 
tym numerze nasi klienci Trageco i Lorang 
przedstawiają, w jaki sposób te rozwiązania 
są stosowane w codziennym życiu.  

Urządzenie CombiMAX to rozwiązanie 
modularne, występujące w wielu 
wariantach. Chorwacki klient Velebit 
określił swój pojazd jako wariant 
niskopodwoziowy 5+7. Transport 
transformatora o wadze 105t stanowił 
duże wyzwanie. Dalsze informacje o 
zebranych doświadczeniach są dostępne w 
szczegółowym artykule. 

Koncepcja rozwiązania CombiMAX 
zapewnia nieograniczone możliwości. 
Myślimy o przyszłości, co otwiera nam 
drzwi do wielu nowych rozwiązań.

Poświęcamy również wiele czasu, energii i 
pieniędzy na rozwój najnowocześniejszych 
procesów produkcyjnych. Konstrukcja 
stalowej ramy ma kluczowe znaczenie w 
produkcji pojazdów. Etap ten jest coraz 
bardziej zautomatyzowany podczas 
naszego procesu produkcji. Zalety takiego 
podejścia przedstawiono w tym „Go to the 
MAX. 

Nasz dział homologacji stara się, by pojazdy 
naszych klientów były jak najszybciej 
gotowe do użytku. To czteroosobowy zespół, 
którego metody pracy są przedstawione w 
zaprezentowanym opisie. 

Nowe zmiany dają nowe możliwości. 
Jesteśmy przygotowani na nie. My oraz 
nasi klienci wykorzystujemy każdą okazję. 
Już dzisiaj budujemy przyszłość, kierując 
się ambicją i wymaganą znajomością 
rozwiązań.

Alain Faymonville

PRZYSZŁOŚĆ 
JEST JUŻ DZISIAJ

JEDYNA DROGA PROWADZI W 
PRZYSZŁOŚĆ!
  Dzięki BladeMAX650 grupa Faymonville transportuje łopaty turbin wiatrowych w nowatorski sposób. 
 Stosowany jest podnośnik łopat przedstawiany na Bauma, między innymi przez japońskiego klienta Nippon Express Co. Ltd. z Tokio. 

„Technologia ta była już stosowana przez nas wiele razy. Wyjaśniając 
zakres stosowania, Toshiyuki Nanma z firmy Nippon Express mówi: 
„Stosujemy BladeMAX do przewożenia łopat wirnika na farmie wiatrowej 
w Tsugaru”. Nowe rozwiązanie pokazuje swoje mocne strony w trudnych 
warunkach panujących w miejscu pracy. „W trakcie każdego przewozu 
przebywamy odległość prawie jednego kilometra”.  

Tendencja do stosowania coraz większych łopat
    Japońscy specjaliści od transportu montują urządzenie między 
modułowymi liniami osiowymi G-SL. Inni klienci decydują się korzystać 
z tego rozwiązania w pojazdach samobieżnych, w zależności od trasy 
i terenu”, mówi menedżer produktu Alessandro Giordano. „Adapter 
podnosi łopaty wirnika pod maksymalnym kątem 84°. Można je nawet 
obrócić wokół ich osi o 360°, dzięki czemu osiąga się optymalne 
ustawienie”.
Ogólnie rzecz biorąc, łopaty wirników wykazują tendencję do zwiększania 
ich rozmiarów. 
Przyporządkowanie nowych miejsc do takich farm wiatrowych jest 
coraz bardziej rygorystyczne. Z tego powodu istniejące strefy są jeszcze 
bardziej intensywne. BladeMAX stanowi odpowiedź na nowe wyzwania. 

Najważniejszym priorytetem jest 
bezpieczeństwo
Dzięki nośności sięgającej 650mT, Bladelifter stanowi 
zdecydowanie najskuteczniejsze rozwiązanie dostępne na 
rynku. Alessandro Giordano podkreśla również wyjątkowość 
rozwiązania pod względem technicznym: „BladeMAX 
stanowi opatentowane, unikalne rozwiązanie polegające na 
zastosowaniu pochylenia kinematyki. Pomysłowe rozwiązanie 
dotyczące dźwigni sprawia, że środek ciężkości jest znacznie 
bardziej stabilny niż w konwencjonalnych urządzeniach, w 
których łopata jest przemieszczana z położenia pionowego 
do poziomego”. 
Interakcja elektroniki, układów hydraulicznych i wizualnych 
zwiększa bezpieczeństwo podczas przesuwania się 
środka ciężkości w trakcie ruchu ostrza. Oznacza to, że 
rozwiązanie BladeMAX eliminuje konieczność stosowania 
dodatkowych obciążników ważących tony. Opatentowany 
system kontroli stabilności przez cały czas monitoruje 
wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem.  
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, ponieważ 
w tym rodzaju transportu wirnika występują ogromne siły.
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Pojazd jest przeznaczony do transportu ciężkich maszyn budowlanych, przenośnych urządzeń do kruszenia i transformatorów. 
Kierownik ds. produktów, Rainer Noe, podsumowuje korzyści: „Do zalet niskopodwoziowej naczepy VarioMAX Plus należą jej wysoka ładowność, 
modułowość oraz łatwa obsługa”. 

Lekka, niezawodna i łatwa do 
rozbudowy
Koncepcja jest nakierowana na przyszłość. 
Podstawą jest przetestowana technologia Joker-
Axle. „Dzięki temu można połączyć 1-osiowe 
wózki przez i/lub za naczepą niskopodłogową, 
aby spełnić wyższe wymagania w zakresie 
ładowności” mówi Rainer Noe, wyjaśniając 
aspekt techniczny, który zapewnia wyjątkową 
elastyczność naczep VarioMAX Plus. 

Wszelkie zmiany można przeprowadzić szybko i 
łatwo.  
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że pojazd 
idealnie nadaje się do manewrowania w wąskich 
obszarach budowlanych. Jego modułowa 
konstrukcja jest przyjazna dla użytkownika, dzięki 
czemu kierowcy mogą opanować funkcje nowej 
naczepy podczas krótkiej sesji szkoleniowej. 

Sprawdzona technologia osi 
wahliwej
W przypadku wózków serii VarioMAX Plus 
klienci mogą wybierać spośród wytrzymałych 
19,5-calowych lub kompaktowych 17,5-calowych 
opon. Sprawdzona i przetestowana technologia 
osi wahliwej jest używana w całej serii. „Ten typ 
osi jest specjalnie zaprojektowany do stosowania 
na nierównym terenie. Zapewnia maksymalny 
skok 600 mm i skrajny kąt sterowania do 60°”, 
mówi Rainer Noe, wskazując kilka kluczowych 
funkcji. Dzięki wahnięciom osie zapewniają 
optymalną kompensację między poszczególnymi 
osiami w przypadku nierównego podłoża i 
niskiego prześwitu nad ziemią.  

Jeśli jest to konieczne, przednie wózki można 
odłączyć od gęsiej szyi i przewozić w naczepie 
podczas jazdy bez ładunku, aby zachować 
zgodność z wymogami prawnymi Wszechstronna 
seria niskopodwoziowych naczep VarioMAX 
Plus z pokładem na koparkę, zewnętrznym 
pokładem z belkami i rozszerzanym pokładem 
typu kesselbruecke obejmuje szeroki zakres 
możliwych zastosowań.  

Dzięki zastosowaniu stali o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie, VarioMAX Plus 
może wytrzymać nawet najtrudniejsze warunki. 
Solidna, sprawdzona technologia naczepy.

1-osiowe wózki (Joker-Axle) można połączyć z oryginalną 
konfiguracją, gdy wymagana jest większa ładowność

NOWY MODEL NACZEPY  
VARIOMAX PLUS

 Niskopodłogowa naczepa VarioMAX Plus od Faymonville to nowa linia produktów dla obciążeń od 60 do 105 ton*.* 
 Nowo opracowana koncepcja łączy wszystkie zalety wypróbowanych systemów VarioMAX i CombiMAX. 
 Oznacza to, że kompaktowa konfiguracja opiera się na koncepcji modułowej. 
 Daje to więcej miejsca na różne możliwości. 

Kompaktowe, specjalistyczne urządzenie  
przeznaczone do obciążeń sięgających 105t!*

* przy obciążeniu osi wynoszącym 12t
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Firma Luxport S.A., mieszcząca się w porcie w Luksemburgu, oferuje 
swoim klientom kompleksowe rozwiązania dzięki infrastrukturze 

międzymodalnej. Centrum transportu rozwinęło się na przestrzeni lat i 
obejmuje podmioty zależne, takie jak Lorang S.A., ThesiLux S.A., MMS 

i TCT, a poza Mertert obejmuje także lokalizacje w Trier (Niemcy) i Metz 
(Francja).

Miejsce cumowania w południowo-wschodniej 
części kraju jest połączone ze wszystkimi 
głównymi drogami wodnymi w Europie przez 
Mozelę. Lokalizacja w centrum Europy oznacza, 
że miejsca docelowe są szybko osiągalne. Firma 
Lorang SA zajmuje się transportem drogowym 
w ramach lokalnej spółki operacyjnej Luxport 
Group. 

Jednym z podstawowych zadań jest przewożenie 
długich elementów stalowych. „Przemieszczamy 
się głównie z Luksemburga do Niemiec i 
krajów Beneluksu. Wykonywaliśmy również 
kursy do Francji i Szwajcarii” — mówi dyrektor 
zarządzający Stéphane Baconnier, wyjaśniając 
ten obszar działań w Lorang 

Obecnie wykorzystujemy  
24 pojazdy
Przy realizacji tych zadań stosowana jest flota 
składająca się z 24 naczep platformowych 
MAX Trailer. Luksemburczycy przygotowują 
optymalne rozwiązanie z modułowego zestawu 
konstrukcyjnego. Niektóre naczepy są kierowane 
na zasadzie tarcia, a inne za pomocą zasilania. 
„Pojazdy spełniają nasze potrzeby, a dostępne 
opcje i dodatki bardzo skuteczne je dopełniają” 
— wyjaśnia Stéphane Baconnier, doceniając 
możliwości serii.  

Lekka konstrukcja do ciężkich 
ładunków
Podczas transportu lądowego stali materiał 
poddawany jest znacznym obciążeniom. Jak 
potwierdza Stéphane Baconnier, produkty 
„MAX” biorą pod uwagę także ten fakt. „Mimo 
że ich masa własna jest bardzo niska, są solidne 
i łatwe w utrzymaniu. Dla kierowców obsługa  
jest naprawdę prosta. Dlatego mamy już  
24 urządzenia”.

Długie elementy stalowe dostarczane przez 
firmę Lorang różnym klientom końcowym są 
wykorzystywane w sektorze budowlanym, do 
zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych. 
Naczepy MAX Trailer otwierają również 
interesujące możliwości operacyjne dla podróży 
powrotnej. „Części, które są zbyt szerokie, 
pojemniki lub materiały budowlane mogą być 
również bezproblemowo przewożone ze względu 
na niską masę własną”. Dyrektor zarządzający, 
Stéphane Baconnier, twierdzi, że to idealny 
dodatek, jeśli chodzi o alokację pracy. 

CAŁY ZE STALI

 Transport multimodalny odgrywa ważną rolę w międzynarodowym przewozie towarów. 
 Na lądzie, na morzu i w powietrzu — przewóz towarów może być zróżnicowany. 
 W Mertert w Luksemburgu znajduje się suchy port, w którym wszystkie te drogi spotykają się. 
 W tym miejscu grupa Luxport od ponad 50 lat tworzy rozwiązania logistyczne. 
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Termin często stosowany w tym przypadku to 
skrót CoC oznaczający Certyfikat zgodności. 
Jest to kluczowy dokument, który pozwala 
na wcześniejszą podróż pojazdem. Aby 
móc wystawiać certyfikat CoC, Faymonville 
wprowadza swoje typy produktów zgodnie z 
różnymi regulacjami UE. „CoC jest wydawany 
zarówno dla kompletnych pojazdów, jak i dla 
poszczególnych elementów”, wyjaśnia Laurent 
Collette, szef działu homologacji w Faymonville. 

Szybka homologacja, dzięki 
której można jeszcze szybciej 
wyruszyć w drogę
Praca nad dokumentem CoC dla pojazdu stanowi 
ciągły proces. „Gdy tylko nowy komponent jest 
używany w danej gamie, certyfikat CoC jest 
odpowiednio dostosowywany i aktualizowany. 
Jest to powiązane z wewnętrznymi testami i 
akceptacją przez renomowane centrum badań” – 
mówi Laurent Collette, który jest bardzo dobrze 
zaznajomiony z tematem. 

Faymonville podejmuje te skomplikowane 
kroki, aby klient mógł pokonać przeszkody 
administracyjne. Dokument CoC to rodzaj 
paszportu, który jest uznawany w całej Unii 
Europejskiej i poza jej granicami. Właściciel po 
prostu dodaje certyfikat CoC do dokumentów 
pojazdu.  
Jeśli pojazd jest sprzedawany w innym kraju, 
certyfikat CoC ułatwia nową rejestrację. 
Certyfikat działa jako rzeczywisty „klucz do 
drzwi”. 

Nawet w przypadku rejestracji pojazdów poza 
UE zespół Faymonville posiada znakomite 
doświadczenie, aby przedstawić wszystkie 
niezbędne dokumenty. Ponadto, eksperci są 
również zaangażowani w wewnętrzny proces 
tworzenia pojazdów. Oceniają, czy nowe 
koncepcje spełniają odpowiednie standardy i czy 
mogą zostać zatwierdzone w przyszłości.

Klienci zyskują czas, energię i 
pieniądze
Dział homologacji Faymonville pomaga 
również klientom z wnioskami o zatwierdzenie. 
Wszystkie wnioski o arkusze danych lub 
specjalne raporty wymagane przez klienta na 
tym etapie są przetwarzane wewnętrznie.  Dzięki 
temu pracownicy Faymonville bardzo szybko 
reagują. Nawiązuje się bezpośrednie i dobrze 
utrzymywane kontakty z różnymi władzami 
publicznymi, czego przykładem jest uzyskanie 
dokumentu §70 w Niemczech lub dokumentu 
SERT (Special European Registration Trailer) 
w Holandii. Wszystko to ma na celu udzielenie 
klientowi szybkiej i efektywnej pomocy w 
realizacji czynności administracyjnych.

Dział homologacji Faymonville jest obsługiwany przez Laurent Collette 
(kierownik), Indra Jansen, Oswald Thelen i Sébastien Salle  
(od lewej do prawej).

UTRZYMUJEMY PEŁNĄ 
PRĘDKOŚĆ!

 Wielu właścicieli firm poświęca mnóstwo czasu na działania administracyjne związane z codzienną działalnością.
 Proces rejestracji i homologacji pojazdów jest czasochłonny. 
 Dzięki naszemu wewnętrznemu działowi regulacyjnemu Faymonville ma idealne warunki, by pomagać naszym  
  klientom w tych procesach regulacyjnych.
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Duży skok osi i użyteczne oświetlenie LED pojazdu
Wyniki pojazdów MSPE są szczególnie dobre dla zespołu Gertzen dzięki 
ułatwianiu obsługi i optymalnej charakterystyce jazdy.  Ingo Wiggelinghoff 
mówi: „Niesamowite, jak łatwo można manewrować 6-osiowym 
wózkiem i jak precyzyjnie da się obsługiwać pojazd za pomocą pilota”. 
Jego współpracownik Hermann Schmidt omawia dodatkowe zalety 
MSPE w zarządzaniu projektami: „W szczególności wysoki skok osi  
700 mm pomaga przy umieszczeniu ładunku na betonowych elementach”. 
Dobrze zaprojektowane akcesoria zapewniają bezpieczną pracę nawet w 
trudnych warunkach oświetleniowych. „Oświetlenie LED pomaga nam 
podczas jazdy do strefy odstawienia. Oznacza to, że pojazdy Cometto 
MSPE można ustawić precyzyjnie”.

 

Faymonville, MAX Trailer i Cometto: 
Gertzen korzysta z pełnego zakresu
Gertzen Krane & Transporte wchodzi w nowy wymiar z MSPE. 
Firma zaspokaja teraz także zapytania klientów z sektora pojazdów 
samojezdnych. Uzupełnia to kompleksową ofertę dla przemysłu 
ciężkiego, w którym grupa Faymonville ma znaczący udział. W ostatnich 
latach do Emsland zostały już dostarczone pojazdy z gamy Faymonville i 
MAX Trailer. Teraz dodano także pierwszy produkt Cometto, a więc firma 
Gertzen Krane & Transporte znalazła odpowiednie narzędzie do każdego 
zadania w ofercie grupy Faymonville.

 „Odpowiednie 

wyzwania”.
do każdego  

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z 
NOWYMI WYMIARAMI
 Ciężkie materiały w transporcie ciężkim: dotyczy to niemieckiej firmy Gertzen Krane & Transporte,  
  która stale rozwija swój zakres działań. 
 Dzięki 6-osiowym pojazdom Cometto MSPE dodano kolejny element układanki, który umożliwia dalszy rozwój. 

Dla dyrektora zarządzającego Wolfganga Gertzena ten nowy pojazd 
wypełnia lukę w obecnej serii. „Samojezdny pojazd MSPE daje nam 
idealną pozycję dla naszych klientów i pozwala zaoferować usługę 
‘kompleksowego transportu ciężkiego’”. Firma Cometto była oczywistym 
wyborem do produkcji tego sprzętu. „Celowo zdecydowaliśmy się na ten 
potężny system transportu. Slogan mówi sam za siebie: Propelled to the 
MAX”. Widać to w liczbach: przy obciążeniu linii osiowej wynoszącym 
40t połączenie osiąga maksymalną ładowność 212t. Elektronicznie 
sterowany pojazd MSPE jest zasilany silnikiem o mocy 129kW o 
standardzie emisji StageV/Tier4F. 

MSPE dla elementów elektrowni wiatrowych
Przed skorzystaniem z urządzenia specjaliści z firmy Cometto udali 
się do Kluse, aby przygotować zespół Gertzen do działania w terenie. 
„Rewelacja! Jesteśmy pewni, że możemy to zrobić i jesteśmy doskonale 
przygotowani do sprostania wyzwaniom zarówno w zakresie technologii, 
jak i wiedzy” — wyjaśnia pracownik Gertzen, Ingo Wiggelinghoff. 
Codzienne korzystanie z samojezdnego pojazdu związane jest z instalacją 
elementów energii wiatrowej dla GE Renewable Energy. Procesy te w 
zakresie logistyki portu są przeprowadzane podczas przygotowywania 
do wysyłki na całym świecie.    
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Transport promem do 
Skandynawii
W tym transporcie eksperci wykorzystali 
kombinację niskopodwoziową z 5+7 osiami. 
Całkowita długość ciężarówki wynosiła 36m, 
natomiast waga brutto – 170t. „CombiMAX to 
idealne rozwiązanie do takich trudnych zadań. 
Koncepcja modułowa jest imponująca, ponieważ 
zapewnia optymalny stosunek masy pojazdu do 
ładunku,”, mówi dyrektor ds. sprzedaży firmy 
Velebit, Ivica Bergovac, który wymienia zalety. 

W Słowenii takie zestawienie zastosowano 
przy transporcie do Rotterdamu. W tym 
przypadku zarezerwowano miejsce na promie 
do Skandynawii. Kierowca i jego eskorta musieli 
zachować precyzję przy wjeździe na prom. „Były 
to chwile decydujące o powodzeniu”, powiedział 
Ivica Bergovac, kiedy wszystko odbyło się zgodnie 
z planem. Osie wahliwe z wysokim skokiem  
600mm również odegrały decydującą rolę, jeśli 
chodzi o bezpieczne przejście z nabrzeża na 
prom. 

Modułowa konstrukcja i 
niezawodność
Specjaliści z firmy Velebit przeprowadzili również 
w mistrzowski sposób rozładunek w szwedzkim 
porcie w Sundsvall, wykazując się odpowiednimi 
kompetencjami. Od tego momentu konwojowi 
pozwolono na przebycie ostatnich 200km w ciągu 
dnia, co przyciągało wiele zdziwionych spojrzeń. 

Nawet w tej części trasy zespół uczestniczący 
w tym przedsięwzięciu radził sobie z każdym 
wąskim gardłem. 
Miejsce rozładunku znajdowało się w lasach 
szwedzkich, w podstacji w pobliżu Länsterhöjden.

Ivica Bergovac, dyrektor ds. sprzedaży, wraca 
myślą do innego udanego projektu, podczas 
którego można było wykorzystać mocne strony 
rozwiązania CombiMAX. Lista ukończonych misji 
jest długa: „Wykorzystujemy także koncepcję 
pojazdów modułowych firmy Faymonville do 
transportu maszyn i sprzętu dla branży”. Zespół 
zajmujący się transportem transformatora do 
Szwecji jest również zadowolony z wyniku tego 
stawiającego wysokie wymagania wyzwania. 
Zespół był w drodze przez 20 dni i jego członkowie 
byli bardzo szczęśliwi, gdy mogli wrócić do 
Chorwacji.

Firma Velebit Promet d.o.o. ma siedzibę w Dugo 
Selo (Chorwacja) i zatrudnia 58 osób. Transport 
specjalny oraz usługi realizowane z użyciem 
żurawi i podnośników są świadczone w całej 
Europie. Oprócz zestawu CombiMAX z 2+3+3+4 
osiami, flota przyczep obejmuje również wiele 
innych pojazdów firmy Faymonville. Dwie 
naczepy typu inloader PrefaMAX, trzy naczepy 
niskopodwoziowe MultiMAX, w tym wersje 
7-osiowe z obniżanymi osiami wahliwymi (PA-X), 
sześć naczep niskopodwoziowych TeleMAX i trzy 
naczepy niskopodwoziowe MegaMAX wykonały w 
ciągu ostatnich 13 lat niezliczoną ilość prac dla 
firmy Velebit. Klient znalazł również to, czego 
szukał dzięki gamie przyczep MAX Trailer, i 
do tej pory zakupił trzy inne pojazdy tej marki, 
która również znajduje się w ofercie Faymonville 
Group. 

Specjaliści ds. transportu dopracowywali trasę przez wiele godzin. Na koniec plan podróży został zatwierdzony i uzyskano wszystkie zezwolenia. W Chorwacji 
trasa początkowo wiodła do Lubljany, stolicy Słowenii, gdzie oczekiwał transformator. Został już załadowany i zważony, a jego waga była znacząca – wynosiła 
103,5t. Jego wymiary były następujące: 7,29m długości, 2,62m szerokości i 4,13m wysokości. Takie przedsięwzięcia wymagają umiejętności specjalistów, takich 
jak Velebit, którzy opierają się na rozwiązaniach CombiMAX od Faymonville. 

ZE SŁOWENII DO SZWECJI 
Z ŁADUNKIEM 103,5 TONY
 Długość przejazdów transportowych chorwackiej firmy Velebit Promet d.o.o. wynosiła łącznie 7.000km i obejmowały one całą Europę 
 Dopiero wtedy skończyły się ostatecznie przedsięwzięcia związane z transportem transformatora. 
 Było to olbrzymie zadanie, planowane w najmniejszych szczegółach przez dwa miesiące. 

1514



Roboty spawają nawet wózki
Automatyzacja montażu elementów stalowych 
w firmie Faymonville była przez długi czas 
częścią procesu produkcji. „Z jednej strony 
spawanie jest półautomatyczne. Cztery spośród 
maszyn do spawania łukiem krytym z torem o 
długości 30m znajdują się w różnych zakładach 
produkcyjnych. Roboty, takie jak te, sprawdzają 
się doskonale podczas montażu skrzyń podwozia 
przy zastosowaniu prostych spoin”. 

W ostatnich latach Faymonville Group 
zainwestowała kilka milionów euro w rozwój 
infrastruktury produkcyjnej. Koncentrujemy się 
między innymi na dalszym opracowywaniu w 
pełni zautomatyzowanej procedury spawania. 
Dzięki temu firma skraca czas produkcji 
pojazdów i wydajniej wykorzystuje zasoby. 

Carsten Faber wyjaśnia wpływ tej nowej 
technologii: „Obecnie mamy w sumie dwanaście 
robotów spawalniczych. Niektóre z nich 
wykańczają małe elementy, takie jak gniazda 
kłonicowe, pierścienie mocujące lub dźwignie 
synchronizujące do układu sterowania. Inne 
wytwarzają osie wahliwe, gęsie szyje, poprzeczki 
i rampy. Roboty spawają nawet kompletne wózki 
niektórych produktów modułowych. Ten sposób 
pracy jest unikalny w branży produkcji ciężkich 
pojazdów transportowych”. 

W przyszłości inne elementy pojazdów również 
będą wykonywane w ten sposób. „Proces 
kontrolowany przez robota jest symulowany 
i programowany na komputerze. Następnie 
konieczne jest w zasadzie przeprowadzenie tylko 
kontroli”.       

Kontrola jakości pozostaje w 
naszych rękach
W żadnym wypadku automatyzacja nie zastępuje 
pracy ludzkiej. Jest wręcz przeciwnie, podkreśla 
Carsten Faber. „W przypadku systemów 
kontrolowanych przez roboty potrzebni są 
dodatkowi operatorzy, którzy mają niezbędną 
wiedzę technologiczną o spawaniu”.  

Jeśli chodzi o spawanie, Faymonville Group 
pozostaje wierna swojej polityce prowadzenia 
wszystkich procesów w swoich zakładach 
produkcyjnych. W rezultacie sprawujemy 
całkowitą kontrolę nad jakością. Zespawane 
części są kontrolowane metodą badań 
ultrasonograficznych i demontażu próbek. 
„Klienci odnoszą korzyści płynące z tej 
wysoce nowoczesnej metody produkcyjnej”, 
mówi dalej Carsten Faber, wskazując zalety 
zautomatyzowanego spawania. „Zawsze jest 
zachowywana taka sama, wysoka jakość. 
Będzie ona identyczna – dzisiaj, jutro i każdego 
następnego dnia”.

SPAWANIE 
POŁĄCZEŃ, 
NAWET 
AUTOMATYCZNIE
 Duże obciążenia i trudne warunki terenowe stawiają wysokie wymogi wobec  
  eksploatowanych pojazdów specjalistycznych. 
 Działają na nie siły, które obciążają materiały w maksymalnym stopniu. 
 Zachowanie sprawności pojazdu wymaga jego stabilnej konstrukcji.

Podstawą tego jest precyzyjny i niezawodny proces spawania, podczas którego 
łączy się ze sobą poszczególne elementy składowe. Jednak w procesie tym 
występują znaczące różnice. Stosowana technologia jest zróżnicowana i 
sięga od klasycznych prac manualnych po produkcję przy zastosowaniu 
zaawansowanych technologii. Jak wyjaśnia Carsten Faber, inżynier 
technologiczny w firmie Faymonville: „Oryginalnym sposobem pracy jest 
spawanie ręczne. Mamy najlepszych specjalistów, którzy potrafią spawać ze 
sobą skomplikowane elementy”. 
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„Dążenie do minimalizacji ciężaru własnego pojazdu stanowi ciągłe 
wyzwanie w transporcie prefabrykowanego betonu. Celem jest 
zwiększenie ładowności” – mówi kierownik produktu Rainer Noe, 
opisując wyzwania, które należy rozwiązać. PrefaMAX służy głównie 
do transportu części prefabrykowanych do domów, budynków 
przemysłowych lub ekranów dźwiękochłonnych. Istnieją jednak inne 
specjalne zastosowania, takie jak transport pierścieni łożysk do turbin 
wiatrowych i części przemysłowych.

Lekka i mocna
Firma Faymonville szczegółowo przeanalizowała poszczególne części 
pojazdu i dołożyła wszelkich starań, aby znaleźć dodatkowe kilogramy. 
Nowa generacja PrefaMAX jest wzorem, jeśli chodzi o ciężar własny. 
Naczepa typu inloader jest teraz dostępna w wersji o masie własnej 
od 8.800kg z systemem zabezpieczenia ładunku! „Można zaoszczędzić 
łącznie około 1.000kg. Oczywiście nie jest to zrealizowane kosztem 
jakości, ale dzięki na nowo przemyślanej, modułowej koncepcji i 
uproszczonemu projektowi”, wyjaśnia Rainer Noe. 

Najważniejsza kwestia dotyczyła kilku obszarów: lżejszej ramy podwozia, 
wygiętych szyn montażowych wykonanych ze stali S700 o dużej 
wytrzymałości, lżejszego zawieszenia osi, lżejszych tylnych drzwi z opcją 
załadunku maksymalnie trzech pustych palet i systemu mocowania z 
lżejszymi elementami mocującymi. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Bezpieczeństwo pełni główną rolę w projekcie pojazdu. Załadunek 
i rozładunek są przeprowadzane szybko, bezpiecznie i niezależnie, 
bez użycia dźwigu lub wózka widłowego, ponieważ standardowa 
metalizowana naczepa PrefaMAX podnosi paletę z wykorzystaniem 
napędu hydraulicznego lub pneumatycznego.
Oprócz hydraulicznie obsługiwanych elementów mocujących, naczepa 
PrefaMAX jest wyposażona w dziewięć par pierścieni montażowych na 
bocznych belkach o maksymalnej sile mocowania wynoszącej 6.300daN 
każda. Na przedniej platformie znajdują się dodatkowe punkty. 

Elastyczne i nakierowane na przyszłość
Naczepa typu inloader jest również zaprojektowana tak, aby użytkownik 
nie był ograniczony do jednego typu ciężarówki. Wahacz hydrauliczny 
umożliwia stosowanie PrefaMAX w każdym dostępnym na rynku ciągniku. 
Sworzeń można zamocować w różnych pozycjach dla 2-osiowych i 
3-osiowych ciężarówek (6x4) – Faymonville jest jedynym producentem, 
który zapewnia standardowo taką elastyczność! Pierwsze i trzecie osie 
mogą zostać uniesione w celu zminimalizowania zużycia opon podczas 
jazdy.
PrefaMAX od Faymonville zapewnia maksymalny komfort pracy. Na 
przykład na gęsiej szyi znajduje się dużo miejsca na przechowywanie 
akcesoriów, narzędzi i innych urządzeń.

Tylko firma Faymonville zapewnia długość załadunku 
sięgającą 13,5m! 
Dzięki rozciąganiu PrefaMAX możliwe jest przewożenie prefabrykowanych 
elementów betonowych przekraczających standardowe wymiary. Pojazd 
może zostać przedłużony od 9.500mm do maksymalnie 13.500 mm.

LEKKI PIONIER W TRANSPORCIE 
PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW

  Naczepa PrefaMAX typu inloader produkowana przez Faymonville to sprawdzone i najbardziej zaawansowane rozwiązanie do transportu prefabrykowanych   
  części betonowych i innych ładunków specjalnych. Ta metoda transportu jest przełomowa i łączy doświadczenie zebrane przez dziesięciolecia z  
  najnowocześniejszą technologią — teraz dostępna jest nowa generacja.
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Zabarwiona na brązowo woda rozpryskuje się 
z każdym krokiem. Ze względu na głęboką 
glebę, trudno jest uzyskać postępy w miejscu 
budowy. Jose Borges posuwa się do przodu 
małymi krokami. Ciężka maszyna wiertnicza o 
wadze 58t, którą musi przewieźć do następnego 
miejsca jej pracy, znajduje się właśnie tutaj. 
Jego koledzy już schowali wysięgnik. Tory powoli 
przebijają się przez błotnistą ziemię w kierunku 
drogi. W tym miejscu czeka odczepiona naczepa 
niskopodwoziowa, na którą maszyna ma zostać 
załadowana. „W przypadku tej wiertnicy zawsze 
używamy z przodu wózka podpierającego 
naczepę”, mówi, wyjaśniając konfigurację 
2+4 przyjętą dla naczepy niskopodwoziowej 
MegaMAX. „W przypadku maszyn o masie 
własnej do 40t używamy tylko 4-osiowego 
pojazdu bez wózka podpierającego naczepę”.  

Transport intrygował tego 
31-latka już od dzieciństwa
A w ciągu swojego życia zawodowego nabył 
on kilka doświadczeń z pojazdami firmy 
Faymonville. „U mojego poprzedniego 
pracodawcy często korzystałem z tej marki i 
zawsze byłem zadowolony”. Z dumą wyświetla 
zdjęcia ostatnich projektów. Już od roku pracuje 
w firmie Luxembourg Construction SA z siedzibą 
w Wormeldange w Luksemburgu. Do jego 
zadań należy wewnętrzny transport maszyn i 
materiałów.   
Ogromna maszyna wiertnicza wtacza się teraz na 
naczepę niskopodwoziową. Wszystko przebiega 
płynnie. Procedury są znane, José krótko 
wymienia się ze swoimi kolegami informacjami 
na temat postępów w pracy. Rozmawiają w języku 
portugalskim. Używa tego języka ze względu na 
portugalskie pochodzenie. Ma w genach pasję 
do ciężarówek i ciężkiego sprzętu. „Mój ojciec 
był właścicielem firmy transportowej. Zdobyłem 
w tym czasie prawo jazdy”. 

Troska i pasja 
Jose Borges w młodości miał inne plany 
dotyczące przyszłości zawodowej. Rozpoczął 
studia. Jednak nadchodzący kryzys gospodarczy 
pokrzyżował jego plany. „Dziesięć lat temu 
przyjechałem do Luksemburga, gdzie przenieśli 
się niektórzy moi znajomi i członkowie rodziny”. 

W międzyczasie ten dobry mąż i ojciec 
mocno zakorzenił się w tym miejscu i stał 
się prawdziwym ekspertem w dziedzinie 
transportu specjalistycznego. Bardzo troszczy 
się o maszynę, aby zapewnić jej odpowiednie 
zabezpieczenie. Następnie ciężarówka i wózek 
podpierający naczepę są podczepiane do 
naczepy niskopodwoziowej. W tym dniu cały 
zestaw transportowy ma masę brutto wynoszącą 
95,5 tony, a jego długość to około 24m. 

W planach jest przewiezienie maszyny 
wiertniczej z Petingen na następny plac budowy 
w Kehlen. „Budowane jest tam nowe osiedle 
mieszkaniowe”, mówi José Borges, pakując 
jednocześnie niezbędne pozwolenia. „Obecnie 
kierowca jest kimś więcej niż tylko osobą 
odpowiedzialną za kierowanie ciężarówką. 
Konieczne jest dokładne zapoznanie się ze 
wszystkim przepisami prawnymi, a także 
wszystkimi normami bezpieczeństwa”. 

José Borges zdecydowanie ma całą tę wiedzę w 
małym palcu. Po trzydziestominutowej jeździe 
parkuje swój pojazd MegaMAX na dopiero 
co przygotowanym placu budowy w Kehlen. 
„Przygotuję podjazd”, woła do oczekujących 
pracowników i bierze kilka drewnianych 
podkładów, aby zabezpieczyć asfalt na drodze. 
Szybko zakłada robocze rękawice i wraca do 
pracy.

DZIEŃ  
W TRASIE Z…

... Jose Borges z firmy Entrapaulus Construction SA
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Dla Trageco, belgijskiego klienta, nowy pojazd natychmiast stał się 
głównym narzędziem pracy. Nawet po kilku przejazdach zestaw kierowcy 
Gino Brauna wciąż błyszczy jasnoczerwonym kolorem. „Lubię dbać o 
pojazdy. W końcu jadę nimi cały dzień”, mówi 37-latek zafascynowany 
swoją pracą. 

Pracuje jako kierowca od wielu lat i potrafi określić, czy pojazd naprawdę 
jest odpowiedni i nadaje się do różnych zadań w budownictwie i w 
inżynierii lądowej. 

Solidny i wszechstronny
„Po pierwszych doświadczeniach mogę to potwierdzić, jeśli chodzi 
o model MAX600 od MAX Trailer. Przyczepa jest bardzo wytrzymała, 
łatwa w obsłudze i idealnie się nią manewruje – nawet podczas 
cofania”. Gino Braun ostrożnie przygotowuje łańcuchy mocujące dla 
swojego czteroosiowego pojazdu, ponieważ czeka na niego następny 
projekt. Nowa krótka mobilna koparka o wadze prawie 19t musi 
zostać przetransportowana na pierwsze miejsce pracy w Niemczech. 
Wytrzymałe pojedyncze rampy umożliwiają szybkie i łatwe załadowanie 
maszyny. Gdy wszystko jest bezpieczne przymocowane, można ruszać.  

Płaska platforma ładowania i zawieszenie 
pneumatyczne
Jest to pierwsza podróż Gino Brauna tego dnia, a kolejne przed nim. 
„Czeka na mnie wiele różnych ładunków”. W Trageco zwrotna przyczepa 
jest używana do transportu teleskopowych ładowarek, pojazdów 
gąsienicowych, a nawet betonowych bloków. Dzięki płaskiej strefie 
załadunku można przewozić nawet materiały budowlane na paletach. Na 
wielu placach budowlanych Trageco seria MAX jest niezbędna.
  
Zawieszenie pneumatyczne MAX600 zapewnia znacznie lepsze 
osiągi podczas jazdy w porównaniu ze standardowym zawieszeniem 
sprężynowym. To kolejny plus, dzięki któremu Gino Braun może dojść do 
jednoznacznego wniosku: „Jestem naprawdę zadowolony z przyczepy. 
Można jej z łatwością używać nawet w trudnych warunkach i jest 
całkowicie niezawodna”.

NIEZAWODNE  
NARZĘDZIE
 Nazwa MAX Trailer jest obecnie powszechnie znana w budownictwie. 
 Zwrotna przyczepa MAX600 ma nowe warianty wzbogacające tę linię produktów. 
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Opisz krótko swoją ścieżkę kariery w firmie 
Faymonville.
W 1986 rok, dokładnie w dniu moich urodzin, 
zacząłem jako praktykant w odlewni w Rocherath. 
Było to zaledwie jeden dzień po poznaniu 
Bertholda Faymonville’a podczas targów 
branżowych w Libramont. Potem pracowałem 
w dziale montażu końcowego, zostając później 
jego kierownikiem. W połowie lat 90. szukałem 
nowego wyzwania i przeszedłem do Faymonville 
Service. Jestem ogólnie zainteresowany 
produktami i technologiami. Podczas różnych 
napraw wiele się nauczyłem, poznając wszystko 
aż do najmniejszej części. Następnie, na 
początku XXI w., przeniosłem się do magazynu 
i skupiłem się na dystrybucji części zamiennych. 

Jak wygląda Twój obecny dzień pracy w dziale 
dystrybucji części zamiennych?
Poświęcam czas na konsultacje dotyczące 
części zamiennych i ich cen. Jednocześnie 
jestem odpowiedzialny za zespół czterech osób 
zapewniających aktywne wsparcie klientów. 
Pomagam również w dalszym rozwoju systemu 
części zamiennych w nowych strukturach firmy, 
takich jak Faymonville Trade & Services w 
Landsberg. 

Co sprawia, że ta praca jest dla ciebie atrakcyjna?
Oczywiście jest to różnorodność. Branża 
pojazdów to moja pasja i to niezwykłe, w jaki 
sposób rozwinęła się w ciągu ostatnich kilku lat. 

Czy znasz dokładną liczbę pojedynczych części, 
które posiadasz w magazynie?
(śmiech). Jest ich wiele. W rzeczywistości mam 
tam 580.000 różnych elementów. 

Spróbuj opisać swój dział w trzech słowach.
Klient nasz pan! To nasze motto od zawsze. Nie 
ma znaczenia, jak duże jest zamówienie klienta. 
Małe zamówienia mogą później skutkować 
dużymi zamówieniami. 

Czas to kryterium o decydującym znaczeniu: 
jakie są twoje mocne strony, dzięki którym 
szybko obsługujesz klienta? 
Gdy tylko ktoś zadzwoni do nas, natychmiast 
rozpoczynamy szukanie rozwiązania. W razie 
potrzeby szukamy odpowiedzi na wszelkie 
pytania bezpośrednio w innych działach. W 
bardzo krótkim czasie części są w drodze do 
klienta. 

Przejście na cyfrową pracę jest również 
pomocne. 
Zdecydowanie. Faymonville nieustannie 
inwestuje w infrastrukturę, a także w logistykę. 
Zakup pierwszego automatycznego systemu 
Kardex z pewnością stanowił znaczący 
krok. W ciągu ostatnich kilku lat wykonano 
kilka następnych, co zapewniło kontynuację 
optymalizacji procesów.   

Co pozostało dzisiaj bez zmian w porównaniu do 
przeszłości?    
Oczywiście wiele się zmieniło, ale radość z 
pracy pozostaje taka sama. Każdy dzień to 
doświadczenie i jesteśmy dumni z tego, że 
przyczyniamy się do sukcesu firmy. W tamtym 
czasie w Rocherath pracowało nas szesnaścioro, 
a obecnie mamy 1.100 osób w pięciu krajach. 

Czy są jakieś szczególne momenty, które nadal 
chętnie wspominasz?
Jest ich wiele. Dla mnie osobiście bardzo 
szczególny moment miał miejsce 22 lata temu, 
kiedy wyprodukowaliśmy pierwszy pojazd 
wyposażony w łańcuch energetyczny dla klienta 
Junglin. Pracowaliśmy nad tym przez długi czas, 
aż w końcu się udało.   

Faymonville to dla mnie. 
druga rodzina. 

Jeszcze tylko ostatni e-mail, a później szybki telefon: Arno Schröder nieustannie komunikuje się. Klienci, partnerzy handlowi i współpracownicy kontaktują się 
z nim w sprawie dostaw części zamiennych. Ten pięćdziesięciolatek jest odpowiedzialny za tę część działalności i wkłada w nią całe swoje serce. Po 33 latach 
spędzonych w firmie Faymonville technologia i budowa pojazdów nadal są jego pasją. Jest to wystarczający powód, by przeprowadzić z nim wywiad w czwartej 
części naszej serii: „Ludzie do MAKSIMUM!” 

ORYGINAŁ JEST LEPSZY!  
Dział części zamiennych, zatrudniający pięć 
osób, zapewnia jak najszybszą dostawę 
każdej zamówionej części pojazdu do 
klienta. Dostępne są tylko oryginalne części, 
ponieważ gwarantują one najwyższą jakość i 
niezawodność. 

Wszystkie zamówienia otrzymane drogą 
elektroniczną przed godziną 14:00 są 
pakowane i wysłane tego samego dnia. 
Nasi pracownicy udzielają fachowej porady i 
dysponują konieczną wiedzą o produktach.  
Dane kontaktowe: +352 269 004 111 oraz 
spare.parts@faymonville.com

„KAŻDY DZIEŃ TO 
KOLEJNE 
DOŚWIADCZENIE”

Arno Schröder,  
osoba odpowiedzialna za sprzedaż części zamiennych.

2524



Coraz częściej w transportach „ponad-
gabarytowych” na autostradach można spotkać 
pojazdy firmy Faymonville. Marka ta zdobyła 
mocną pozycję w Ameryce Północnej i stała 
się głównym graczem w sektorze transportu 
specjalistycznego. Steve Sharp wie, dlaczego tak 
jest. „Faymonville tworzy wspaniałe produkty”, 
wyjaśnia zadowolony właściciel firmy. „Używamy 
prawie wyłącznie sprzętu firmy Faymonville w 
naszych projektach, zarówno na drodze, jak i w 
terenie”.

Pierwszy kontakt podczas 
Conexpo
Od 2002 roku firma Steve Sharp Transportation, 
Inc. z siedzibą w Hudson w stanie Kolorado 
działa w obszarze transportu specjalistycznego. 
Podstawą, dzięki której firma Faymonville 
stała się ekskluzywnym partnerem tego 
przedsiębiorstwa, było spotkanie podczas 
targów. „Mój pracownik, Jim Albus, wybrał się w 
2014 roku do Las Vegas na targi Conexpo. Jego 
celem było szukanie nowych opcji transportu. 
Spotkał tam Paula Hönena, który zarządza 
rynkiem północnoamerykańskim w firmie 
Faymonville”. To spotkanie stworzyło podstawę 
współpracy opartej na zaufaniu. 

Steve Sharp był pod wrażeniem nowego 
odkrycia. „Szybko uświadomiliśmy sobie, że te 
konkretne pojazdy rozwiążą problemy nasze 
i naszych klientów, a to naprawdę była dobra 
wiadomość dla naszej firmy!” Firma Steve 
Sharp Transportation, Inc. obsługuje przemysł 
naftowy, gazowy, wydobywczy, energetyczny i 
budowlany. Nasze księgi zamówień są pełne 
wielu zróżnicowanych zadań. „Następnie 
zamówiliśmy dziewięcioosiową naczepę 
HighwayMAX”, mówi Steve Sharp, wspominając 
początek współpracy. „Konstrukcja tego pojazdu 
umożliwia transport wielu różnych ładunków. To 
naprawdę imponujące”.  

Nowe technologie, niezawodne 
rozwiązania
Nowe technologie otwierają nowe możliwości! 
Właśnie taki kierunek obrał Steve Sharp. Wiele 
innych pojazdów firmy Faymonville zyskało do 
tej pory doskonałą reputację na całym świecie. 
Oprócz kilku naczep rozsuwanych HighwayMAX i 
TeleMAX do transportu łopat turbin wiatrowych, 
Amerykanie zainwestowali we flotę pojazdów 
modułowych, obejmującą 30 sztuk linii osiowych 
DualMAX. 

Dla Steve’a Sharpa to był właściwy wybór. 
Spotkanie podczas targów Conexpo okazało się 
prawdziwą rewelacją. Ufa niezawodności i mówi 
nam o zadowolonych klientach. „Komplementują 
nas za te pojazdy. Faymonville jest naprawdę 
znakomitym producentem”.

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI

 „Amazing technology”, takiego entuzjastycznego komentarza udzielił ostatnio użytkownik na Facebooku. 
 Tematem była prezentacja nowego pojazdu firmy Faymonville na rynek północnoamerykański. 
 Nie ulega wątpliwości, że specjalistyczne naczepy z „MAX” w nazwie odniosły niebywały sukces od Edmonton do Houston. 
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

Wydłużana naczepa niskopodwoziowa z 
dziewięcioma hydraulicznie sterowanymi 
osiami wahliwymi o dopuszczalnej ładowności 
do 77,1 t. Naczepa HighwayMAX-2 z 3-osiowym 
wzmacniaczem nitro zapewnia nawet ładowność 
wynoszącą 93 t przy 9,1 t na oś. 

Wydłużana naczepa niskopodwoziowa z trzema 
lub czterema osiami do transportu łopat 
wirników i innych długich elementów. Dodatkowe 
przedłużenie z tyłu o długości 7,3 m zapewnia 
dodatkowy zwis.

Wydłużana naczepa z sześcioma osiami na 
zawieszeniu pneumatycznym o ładowności 
sięgającej 54,4 t. Możliwość wydłużania 
zapewnia elastyczne odstępy między grupami 
osi i maksymalną długość obszaru załadunku 
sięgającą 23,5 m.

Modułowy pojazd, który można poszerzać w 
różnych stopniach od 4,27 m do 6,1 m nawet 
pod obciążeniem. Firma Faymonville nazwała 
tę wyjątkową i opatentowaną zasadę „lift&shift”. 
Układ sterowania nie wymaga przebudowy przy 
takim zastosowaniu. 

3-osiowa naczepa dwupoziomowa do transportu 
ciężkich ładunków, dostępna również z 
dodatkową osią doczepianą. Dzięki obciążeniu 
wynoszącemu 9 t na oś możliwe jest uzyskanie 
ładowności wynoszącej 43 t. Jeśli czwarta oś nie 
jest potrzebna, można ją odłączyć lub podnieść. 

Wytrzymałe moduły przeznaczone do obciążeń 
wynoszących nawet 5000 t, umożliwiające 
przewożenie ciężkich i kompaktowych ładunków. 
Obciążenie techniczne każdej linii osiowej 
sięga 45 t. Moduły od firmy Faymonville mogą 
współpracować z identycznymi pojazdami od 
innych producentów

DO UŻYTKU W  
AMERYCE PÓŁNOCNEJ

 Faymonville wprowadza nową technologię w Ameryce Północnej. 
 W międzyczasie kilka serii produktów zostało dostosowanych do wymagań specjalnych. 
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Transport krajowy i międzynarodowy
Firma naprawdę dobrze zaczęła, a wraz ze wzrostem ilości pracy do jej 
floty dołączały różne pojazdy firmy Faymonville, a później także MAX 
Trailer. W szczególności wydłużane 2- i 3-osiowe naczepy niskopodłogowe 
TeleMAX pozwoliły rozszerzyć obszar działalności do poziomu, na jakim 
ta rodzinna firma, zatrudniająca obecnie 40 pracowników, działa nadal. 
„Poza transportem krajowym, obecnie regularnie odbywamy przewozy 
do Hiszpanii, Francji, Belgii i Holandii”, wyjaśnia Xavier Berthod, 
prezentując rozszerzony obszar działalności. W celu zwiększenia 
elastyczności Szwajcarzy w międzyczasie dodali 2-osiową naczepę 
niskopodwoziową MegaMAX z przedłużeniem o długości 6 m.

Na drodze z dumą
Oprócz technologii, występuje też odpowiednia chemia. Patrick Berthod, 
brat Xaviera, mówi nam: „Faymonville Group charakteryzuje się jakością 
i szerokim asortymentem produktów. Jednak szczególną cechą jest 
nieformalny styl kontaktu. Ponowne spotkanie podczas różnych targów 
w Europie to zawsze przyjemność”. „Gen Faymonville” występuje 
również w szwajcarskiej firmie, a Patrick Berthod zauważa to także 
wśród swoich pracowników. „Wszyscy nasi kierowcy mogą być dumni z 
jazdy z naczepami firmy Faymonville. My też jesteśmy!”

SZWAJCARSCY 
WIZJONERZY

 27 lat temu firma Berthod Transports SA z Sion była pierwszym szwajcarskim  
  klientem, który postawił na markę Faymonville, będącą już wówczas na fali wznoszącej. 
 Stanowiło to fundament długotrwałej współpracy. 
 Do tej pory firma nabyła łącznie osiem pojazdów od Faymonville Group. 

„Mój ojciec był wizjonerem. Już wtedy czuł potrzebę wyróżnienia się 
spośród innych firm w regionie i podjęcia nowych wyzwań”. W ten sposób 
Xavier Berthod wyjaśnia początkowe pomysły założyciela firmy. W 
ofercie firmy Faymonville Berthod Senior znalazł dokładnie te produkty, 
które mogły mu pomóc w spełnianiu przyszłych próśb jego klientów. 
Wszystko było gotowe, zanim wypowiedziano życzenie! Pierwszym 
pojazdem nabytym w 1992 roku była 2-osiowa naczepa platformowa 
z przedłużeniem 6 m na środku i 1,5 m z tyłu. Xavier Berthod sięga 
pamięcią wstecz: „Nasi klienci byli bardzo zadowoleni. Dzięki nowej 
technologii udało im się poszerzyć swoje usługi i zaoferować nowe 
rozwiązania. Na przykład obejmowały one możliwość transportu długich 
ram ze stali lub drewna, a nawet rur aluminiowych”.
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Firma Ruiz E. bvba opiera transport na 
place budowy na rozwiązaniu MAX100

Bardzo wszechstronne i proste rozwiązania są szczególnie popularne, jeśli 
chodzi o transport maszyn w sektorze budowlanym. Zdaniem belgijskiej firmy 
Ruiz, właśnie to wyróżnia produkty MAX Trailer. Ten nowy klient z powodzeniem 
działa w sektorze rozbiórek i prac ziemnych, wykonując każdego dnia nowe i 
wymagające zadania. 4-osiowa naczepa niskopodwoziowa MAX100 z osią skrętną z 
mechanizmem tarciowym i tylnymi rampami zapewnia mu tę elastyczność. Firma 
Ruiz nie poradziłaby sobie na wielu placach budowy, gdyby nie rozwiązanie „MAX”. 
W ramach tej misji pracownicy transportowali buldożer R 936 firmy Liebherr 
o masie prawie 31 t. Inne maszyny z floty pojazdów firmy Ruiz są używane do 
przemieszczania tej naczepy wydłużanej teleskopowo między projektami.

Nowy model Cometto SYT 6/4 został zainstalowany w firmie Stocznia Szczecińska 
Sp. z o.o., gdzie będzie wykorzystywany do transportu dużych elementów statków. 
Mając zaledwie 16 m długości, ten transporter stoczniowy może przenosić 
łącznie około 414,5 t. System SYT 6/4 jest wyposażony w nowe i mocne moduły 
zawieszenia hydraulicznego, z których każdy wytrzymuje obciążenie rzędu 
40 t na oś. Elektronicznie sterowany transporter składa się z dwunastu osi, 
z których cztery są napędzane. Wymiary platformy załadunkowej wynoszą  
16 000 x 6   000  mm. Duży skok transportera umożliwia równomierny rozkład 
obciążenia na wszystkich osiach. Jest to trzeci transporter stoczniowy, który 
został dostarczony do tej polskiej stoczni. Dwa poprzednie modele znalazły się 
tam już w latach 90. XX wieku. Jeden z nich jest nadal używany po 25 latach pracy.

Transporter stoczniowy od firmy  
Cometto dla Polski

Ostatni „lot” na MegaMAX

Słoweński klient, firma Floro, niedawno transportował nietypowy ładunek. 
Specjaliści od transportu załadowali na dwuosiową naczepę niskopodwoziową 
MegaMAX samolot Bombardier CRJ 200 o długości 26,77 m i masie około 20 t. 
Ten 17-letni samolot pasażerski był wcześniej używany w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku i wreszcie w Sudanie, aż skończył swój żywot na lotnisku im. Jože 
Pučnika w Lublanie, stolicy Słowenii. Jego ostatnia podróż prowadziła z tego 
lotniska do wsi Dolenjske Toplice. Projekt ten został zainicjowany przez firmę 
FerroECOBlast, która od 55 lat tworzy zaawansowane rozwiązania i maszyny do 
obróbki powierzchni. W przyszłości ten samolot będzie wykorzystywany w pracach 
badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami dla przemysłu lotniczego.

Wiele zadań wymaga elastycznych rozwiązań. Bułgarska firma Roster OOD 
szukała uniwersalnej i przyszłościowej opcji transportu o wysokim i szerokim 
zakresie ładowności. System CombiMAX był w stanie spełnić te wymagania. 
Po raz pierwszy rozwiązanie CombiMAX powędrowało do kraju na brzegu 
Morza Czarnego. Firma Roster OOD działa w branży budownictwa i rozbiórki, 
a także zajmuje się transportem specjalistycznym, recyklingiem i gospodarką 
odpadami. Każdego dnia realizowane są różne projekty transportowe, dlatego 
klient wybrał konfigurację 3+5 z wydłużanym łożem na koparkę. Fantastyczny 
projekt zainicjowany przez naszego partnera, firmę Euromarket Construction 
JSC z Bułgarii. Po przeprowadzeniu intensywnych szkoleń, pierwsze zadania 
zostały pomyślnie wykonane. 67-tonowa koparka wyburzająca, 67 Komatsu PC 
450 HRD, została przewieziona na następny plac budowy na naczepie CombiMAX.

CombiMAX w Bułgarii

3332



PRACE GÓRNICZE W KENII
W przypadku ogólnoświatowego sektora wydobycia surowców, aby 
dotrzeć do pożądanych materiałów, wymagany jest ciężki sprzęt. W Kenii 
firma Rock Plant Ltd. poszukuje opcji transportu koparki o masie 90 t z 
jednej lokalizacji do następnej na dużym terenie górniczym.

Kopalnia Vipingo znajduje się w pobliżu portu w Mombasie. W tym 
miejscu codziennie wydobywa się 12  000 ton wapienia do produkcji 
cementu. „Na tym ogromnym terenie górniczym znajdują się różne 
tereny robocze. Są one dość oddalone od siebie, bo dzieli je dystans od 
7  km do 30  km”, mówi Pritpal Roopra, dyrektor zarządzający w Rock 
Plant Ltd., wyjaśniając ogólne warunki. 

Niska wysokość załadunku
Aby przewieźć maszynę gąsienicową, wykorzystuje on sześć modułowych 
linii osiowych z gęsią szyją i łożem na koparkę od firmy Faymonville. „Ta 
kombinacja pozwala na utrzymanie środka ciężkości maszyny na bardzo 
małej wysokości i przejeżdżanie pod liniami energetycznymi”.

Warunki panujące na placu budowy stwarzają dodatkowe wyzwania dla 
Pritpala Roopra’i i jego zespołu. „Nierówny, pagórkowaty teren wymaga 
dużej ostrożności. Kompensacja osi hydraulicznych w naczepie ModulMAX 
sprawia, że pojazd jest zawsze stabilny”.

Uniwersalność rozszerza ofertę
 Firma Rock Plant Ltd. z siedzibą w Nairobi zajmuje się przede wszystkim 
importem maszyn firmy Hitachi do krajów wschodnioafrykańskich, Kenii, 
Ugandy i Tanzanii. 

Obecnie firma Rock Plant Ltd. świadczy także specjalistyczne usługi 
transportowe dla klientów zewnętrznych. Firma wykorzystuje zdobytą 
uniwersalność, aby realizować nie tylko transport maszyn budowlanych 
i górniczych, ale również projekty obejmujące transformatory i produkty 
przemysłowe. 
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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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