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hareket, 1256 ton
ağırlığında liman
vincini taşıdı

E

vyapport tarafından satın alınan 2 adet Liebherr raylı
liman vinci, Kocaeli Derince Limanı’nda kurulumun
tamamlanmasının ardından, hareket tarafından
gerçekleştirilen özel projeyle Evyapport’a nakledildi.
Her biri 75 m. yükseliğe ve 1.256 ton ağırlığa sahip
olan liman vinçleri hareket’e ait vinçler kullanılarak kuruldu
ve nakil işlemlerine uygun konuma getirildi. Liman vinçlerinin
hazır duruma gelmesinin ardından SPMT’ler aracılığıyla liman
vinçlerini karada yürüterek barge’ye yükleyen hareket, barge
ile gerçekleşen deniz yolculuğu sonunda liman vinçlerini
Evyapport Limanı’ndaki konumuna yürüttü ve ray üzerinde
teslim etti. Yükseklik/toplam ağırlık anlamında Türkiye’de
yapılmış en büyük ebatlardaki taşıma, hareket tarafından
çok önemli mühendislik çalışmaları yapılarak planlandı ve
gerçekleştirildi. Vinçlerin montajında 1 adet 600 ton kapasiteli
Demag CC 2800-1, 1 adet 300 ton kapasiteli Demag CC 1800
paletli vinç ve 3 adet mobil vinç, taşınmasında ise 2 adet
24’er aks konfigürasyonlu Goldhofer SPMT ve her biri 45 ton
ağırlığında 2 adet kiriş kullanıldı.
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Hopa’da yüklemeler
tamamlandı

h

Dev trafo gemiye
başarıyla yüklendi

areket, Türkmenistan’daki bir projeye ait olan 8,2 m. çap, 42 m. uzunluk ve
265 ton ağırlığa sahip modülün nehir gemisine yüklenmesini gerçekleştirdi.
10 ton ila 265 ton arasındaki muhtelif yükleri Artvin Hopa Limanı’nda gemiye
yükleyen hareket, proje kapsamında 600 ton kapasiteli Demag CC 2800-1
paletli vinci SSL 48m. konfigürasyonuyla kullandı.

Türkmenistan’da mega makaslar monte edildi

h

areket, Derince Limanı’nda 303 ton
ağırlığındaki bir trafoyu 600 ton kapasiteli
Demag CC 2800-1 paletli vinç ile gemiye
yükledi.

T

ürkmenistan’da yapımına devam
edilen
bir
spor
kompleksinin
çalışmalarında görev alan hareket,
proje kapsamında havuz, tenis kortu
ve yardımcı kort binalarında mega
makas montajını gerçekleştirdi. Toplam 160 ton
ağırlığında ve 94 m. x 5 m. x 7 m. ebatlarında olan
mega makasları 35 m. yükseliğe monte eden
hareket, proje kapsamında 400 ton kapasiteli
Liebherr LR 1400-2 paletli vinç kullandı.
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Hasanbeyli RES faaliyete hazır

Silivri RES taşıma
ve montajları
tamamlandı

R

ES taşıma ve montaj projelerine
devam eden hareket, Silivri RES
projesi kapsamında, Tekirdağ
Limanı, Gemlik Çimtaş ve İzmir Alke
fabrikalarından teslim aldığı 18
adet 2,5 MW’lık N100/ R80 tipi türbinleri şantiye
alanına taşıyarak, montajlarını tamamladı.
hareket, yüklerin kaldırma operasyonlarında
94 m. ana bom konfigürasyonuyla 300 ton
kapasiteli Liebherr LR 1300 SXW paletli vinç
kullandı.

G

örev aldığı RES projelerini başarıyla
tamamlayan hareket, Hasanbeyli
RES projesi kapsamında 20 adet
2,5 MW gücündeki N100/R80
tipi türbinlerin taşıma ve montaj
işlemlerini tamamladı. Türbin kulelerini Gemlik
Çimtaş ve İzmir Çiğli’de bulunan Alke
fabrikalarından, 49 metre uzunluğa ulaşan
rüzgar gülü kanatlarını ise Mersin Taşucu
Limanı’ndan teslim alarak Hasanbeyli’ye
taşımalarını gerçekleştiren hareket, montajları
ise profesyonel montaj ekibi ve uygun vinçlerle
tamamladı.
Hasanbeyli
RES
Projesi’nde
geniş bir makine parkıyla yer alan hareket,
projede ana vinç olarak 300 ton kapasiteli
Liebherr LR 1300 SXW, 600 ton kapasiteli
Demag CC 2800-1 NT paletli vinç, yardımcı vinç
olarak ise 120 ton kapasiteli Demag AC 120,
160 ton kapasiteli Demag AC 160-2, 200 ton
kapasiteli Demag AC 200, 100 ton kapasiteli
Liebherr LTM 1100-2 mobil vinç ve 75 ton
kapasiteli araç üstü vinç kullandı.

210 tonluk yat teslim edildi

h

areket, yat nakliye projelerine devam ediyor. Son
olarak 38 m. uzunluk, 7,40 m. genişlik, 8 m. yükseklik
ve 210 ton ağırlığa sahip olan özel yatın kaldırma
ve nakliyesini gerçekleştiren hareket, proje
kapsamında özel kaldırma aparatlarının yanı sıra 1 adet
500 ton kapasiteli Liebherr LTM 1500 ve 1 adet 700 ton kapasiteli
Demag AC 700 mobil vinç kullanarak hidrolik dorse üzerine yükledi.
İşlemin her safhası için özel lifting planları hazırlayan hareket,
planlara uygun olarak 210 ton ağırlığındaki yatı Orhanlı’dan Tuzla
RMK Tersanesi’ne taşıyarak teslim etti.
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Irak’a sevkiyatlar devam ediyor

T

ürkiye’nin yanı sıra yurtdışında da önemli projelere imza atan hareket, Irak Süleymaniye’de inşa edilen
enerji santrali için İskenderun Limanı’na gelen malzemeleri teslim alarak karayolu ile şantiye alanına
taşıyor. Haziran ayında başlayan ve 6 ay boyunca devam etmesi beklenen projedeki taşımalarına hız
kesmeden devam eden hareket, sevkiyatlar kapsamında 16 adet 157 ton, 16 adet 145 ton, 16 adet
54 ton HRSG modül, 2 adet 230 ton buhar türbini jeneratörü, 2 adet 220 ton trafo, 2 adet 70 ton rotor
ve çeşitli boyuttaki malzemeleri, İskenderun Limanı’ndan Irak Süleymaniye’ye taşıyacak.

Alstom trafolar Mersin’e taşındı

h

areket, 119 ton ağırlığındaki Alstom trafoları, Gebze Alstom Fabrikası’ndan teslim
alıp, Mersin Trafo Merkezi’ne nakletti. Her biri 7,8 m. uzunluk, 3,36 m. genişlik ve
3,9 m. yüksekliğe sahip olan trafoları 12 dingilli Goldhofer THP/SL hidrolik dorse ve
Volvo 680 çekiciler kullanarak nakleden hareket, teslim yerinde 4 adet 100 tonluk
kriko ve kızaklar yardımıyla araçtan tahliye etti ve temel üzerine monte etti.

Zorlu projenin başarı
hikayesi anlatıldı
hareket, ICCI 2014
Fuarı’ndaydı

h

areket, Türkiye’de 1994 yılından
itibaren her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen uluslararası enerji
etkinliği olan ICCI 2014’de bu yıl
da yerini aldı. Enerji sektöründe
gerçekleştirilen önemli projelerde görev
alan hareket, enerji ile ilgili olarak kamu,
özel sektör ve akademik kurumları bir araya
getiren ICCI 2014 Fuarı’nda müşterileriyle
buluşma fırsatı yakaladı.
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BreakBulk’ın Belçika
ayağı tamamlandı

A

ğırlıklı olarak ağır ve proje taşımacılığı firmalarının katılım
gösterdiği BreakBulk konferanslarının Belçika ayağı
hareket’in de katılımıyla tamamlandı. 12-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında
gerçekleşen etkinlikte Avrupalı müşterileriyle
buluşma fırsatı yakalayan hareket, düzenli olarak katıldığı BreakBulk konferanslarının
Avrupa ayağında da yer almış oldu.

h

areket, 8 Mayıs 2014 tarihinde
ikincisi düzenlenen Uluslararası Vinç
ve Taşımacılık Türkiye Konferansı’nda
sunum ve stant alanıyla yer
aldı. Konferansın en ilgi çekici
bölümlerinden birini Hareket Operasyon Müdürü
Samet Gürsu tarafından gerçekleştirilen proje
sunumu oluştururken, 580 tonluk yükün İzmir
Aliağa Limanı’ndan Gördes Nikel şantiyesine
yaklaşık 1,5 ay süren taşıma hikayesi adım adım
anlatıldı. hareket tarafından geçtiğimiz yıl
gerçekleştirilen proje, ESTA 2014 ödüllerinde
SPMT kategorisinde aday gösterildi.

