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hareket’li
GUNDEM.

hareket 
dünya 
sahnesinde... 

A vrupa’da faaliyet gösteren vinç şir-
ketleri ve proje taşımacılığı firmaları 
derneklerini bir çatı altında toplayan 
ESTA, her yıl düzenli olarak organize 
ettiği ESTA Awards’ın 2012 adayla-

rı listesini açıkladı. hareket 10 farklı kategoride 
açıklanan ESTA 2012 Ödül Aday Listesi’nde “Kafes 
Bomlu Vinç Operasyonları” ve “120 Ton Üstü Trey-
lerli Yük Taşıma” kategorilerinde Mammoet, Sarens 
ve ALE gibi dünya devleriyle birlikte ödüle aday 
gösterildi. 
hareket, Bakü Azerbaycan’da 4 adet 600 tonluk 
vinç ile gerçekleştirdiği 1126 tonluk modül monta-
jı işi ile “Kafes Bomlu Vinç Operasyonları” kategori-
sinde, Türkmenistan’da gerçekleştirdiği 4 adet 566 
tonluk amine absorber ve 4 adet 136 tonluk amine 
regenerator’un 1250 km. tek konvoyda taşınması 
işi ile de “120 Ton Üstü Treylerli Yük Taşıma” katego-
risinde ödüllere aday gösterildi.
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122 ton ağırlığındaki kazan 
Autoport Limanı’na taşındı

h areket, yurt içinde gerçekleştirdiği ağır taşımalara bir yenisini daha 
ekledi. Son olarak İstanbul Sancaktepe’den 17,00 x 5,93 x 6,34 m. 
ebatlarında ve 122 ton ağırlığındaki kazanı Autoport Limanı’na ta-
şıyan hareket, taşımada; 1 adet Volvo 480 model çekici ve 1 adet 
12 dingilli Faymonville marka hidrolik treyler kullandı. 

2000 km’lik trafo nakliyesi 
gerçekleştirildi

İskenderun Limanı’ndan yüklenen 8,89 x 3,93 x 5,35 m. ebatlarında ve 
148 ton ağırlığındaki 1 adet trafo hareket tarafından Irak’ın başkenti 
Bağdat’a nakledildi. Toplam 2000 km’lik taşıma sonucunda Bağdat’a 
ulaştırılan trafo, 2 adet çekici ve 8 dingilli havuzlu dorse ile taşındı. 
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T ürkmenistan’ın Güney Yoleten Gaz 
Geliştirme Bölgesi’nde yapımına 
devam  edilen  doğalgaz-sülfür 
ayrıştırma tesislerinde Ağustos 
2011 tarihinden bu yana hizmet 

veren hareket, bu projede 50 ton ila 300 ton ara-
sı değişen kapasiteli 20 adet vinciyle borulama ve 
çelik konstrüksiyon montajlarını gerçekleştiriyor. 
Türkmenistan’ın önemli yatırımlarından biri kabul 
edilen bu projenin tahmini bitiş tarihi ise Ocak 2013 
olarak öngörülüyor. 

Bakü’de hareket’e devam

G eçtiğimiz  aylarda Chirag Oil Project-West Chirag (WC-PDQ) Petrol Platformu Projesi’nin en ağır parçası olan 1.126 tonluk delici modülün 
(DSM) montajını başarıyla gerçekleştiren hareket, bu projenin ikinci ayağı olan ve toplamda 528 ton ağırlığa sahip olan ikinci modülü 
koordinasyonlu bir çalışma sonucunda yerine yerleştirdi. 
İlk modülün montajında dört adet Demag CC 2800-1 kullanan hareket, bu kaldırmada 600 ton kapasiteli 2 adet Demag CC 2800-1 paletli 
vinci 300’er ton süperlift ağırlıkları ve Tele-SL ataşmanları ile birlikte kullandı.

hareket Türkmenistan’da
desülfirizasyon tesisi 
montajında 20 adet vinç ile 
çalışıyor 
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6 adet  trafo 
Derince Limanı’na 

nakledildi

h areket, Dilovası Antrepo’dan yüklenen 109 ton ağırlığında 8,30x3, 25x4,50m. 
ebatlarında 6 adet  trafonun taşıma görevini başarıyla gerçekleştirdi. 
hareket’in sahip olduğu 500 tonluk Liebherr LTM 1500 mobil vinç vasıtasıyla 
8 dingilli dorselere yüklenen trafolar, toplamda 30 km’lik güzergahta taşındı. 

Araç parkımıza 5 adet 
500 HP gücünde 6x4 
Volvo çekici eklendi

F ilo genişletme yatırımlarına devam eden hareket, 5 adet 
500 HP gücünde 2012 model Volvo marka çekiciyi bün-
yesine kattı.  Bu ilave ile hareket’in toplam çekici sayısı 
53 oldu.

Y urt içi ve uluslararası pro-
jelere aralıksız devam 
eden hareket, makine 
parkını her geçen gün 
geliştiriyor. hareket, 

5 adet Faymonville marka 8 dingilli 
uzatmalı dorse satın alarak makine 
parkını daha da güçlendirdi. hareket, 
bünyesine kattığı dorseleri rüzgar 
santrallerinin kule ve nacelleleri ile  
trafo taşımaları ve diğer ağır taşıma-
larda kullanacak. Bu dorselerin ilavesi 
ile hareket’in 8 dingilli uzatmalı dorse 
sayısı 11 oldu.

5 adet 8 dingilli Faymonville marka 
uzatmalı dorse parkımıza katıldı


