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hareket, Garabogaz
Gübre Fabrikası’nda
montajlara devam ediyor

B

irbirinden farklı projelere imza atmaya devam eden hareket , Türkmenistan Balkan Velayeti Garabogaz
Şeherçesi’nde GAP İnşaat’ın üstlenmiş olduğu gübre fabrikası inşaatında önemli çalışmalara imza
atıyor. hareket , proje kapsamında 34 metre çapında, 191 ton ağırlığında ve 5 metre yüksekliğindeki
tank kapağını 25 metre yukarıya kaldırma operasyonunu başarıyla tamamladı. Çalışma sırasında
600 tonluk Demag CC 2800 paletli vinç kullanıldı. hareket , proje için ayrıca 16 mobil vinç, 1600 tonluk
Demag CC 8800 paletli vinç, muhtelif manlift-platform sağlamış, aynı zamanda projede lifting engineering ve rigging
hizmetleri de vermiştir. 2016 yılının Eylül ayında ekipman montaj çalışmalarına başlayan hareket , bugüne kadar 30 ton
üzeri toplam 114 ekipmanın montajını başarılı bir şekilde tamamladı.
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Ankara
ulaşımına
hareket geldi

h

areket, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 72 metro
vagonunun taşıma, kaldırma ve ray üzerinde teslim çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar Ankara Metrosu’nun
yurtdışından sipariş ettiği 57 metro vagonunu Haydarpaşa
Limanı’ndan teslim alan hareket , bu vagonların gümrük

işlemlerinin tamamlanmasının ardından, karayoluyla Ankara’ya nakliyelerini
gerçekleştirdi. Her biri 40 ton ağırlığa, 23 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe
ve 3,65 metre yüksekliğe sahip vagonların kaldırılmasında, 200 tonluk
Demag AC 200 mobil vinç kullanıldı. hareket , vagonların taşıma sürecinde
8 dingil Faymonville marka hidrolik dorse kullanıyor. Bugüne kadar
57 vagonun taşındığı proje kapsamında toplam 72 vagon taşınacak.

130 tonluk okyanus tarama
gemisi taşındı

h

areket, Dilovası Sanayi Bölgesi’nde 130 ton ağırlığında, 17x8,9x7,5 metre ebatlarındaki okyanus tarama
gemisinin taşımasını başarıyla gerçekleştirdi. Dilovası Sanayi Bölgesi’nde bulunan gemi, krikolama yöntemi ile
kaldırılıp 12 dingil Goldhofer dorseye yüklendi ve iki çekici ile UDH Limanı’na taşındı. Dilovası-Tuzla UDH Limanı
arasında karadan taşınan okyanus tarama gemisi, UDH Limanı’ndan Haydarpaşa’ya barge ile taşındı ve gemiye
yüklenerek Norveç’e gönderildi. 19 Şubat 2017 tarihinde başlayan operasyon, 27 Şubat tarihinde tamamlandı.

210 tonluk yat taşıması

P

roje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin lider kuruluşu
hareket, Aydınlı Deri Sanayi Bölgesi’nde 210 ton ağırlığında ve
39x7,5x9,6 metre ebatlarındaki yatı, 500 ve 700 tonluk mobil vinçle 18 dingil
Goldhofer PST/SL-E SPMT üzerine alarak Tuzla RMK Tersanesi’ne taşıdı. 2017 Şubat
ayında gerçekleştirilen projede hareket , çalışmaları iki günde tamamladı.
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hareket,
Umurlar RES’i de
tamamladı

R

üzgar enerji santralleri kurulumunda
Türkiye’nin önemli projelerine imza atmaya
devam eden hareket, Balıkesir’de devam
eden Umurlar RES projesi için taşıma
operasyonlarını gerçekleştirdi. Her biri
3.3 MW olan 8 set (87 metre yüksekliğinde 5 set kule,
117 metre yüksekliğinde 3 set kule) V126 rüzgar türbinlerinin
nacelle, hub, drive train ve 62 metrelik kanatları yurtdışından
Bandırma Limanı’na geldi ve limandan şantiyeye taşındı.
Kuleler ise İzmir’de bulunan Ateşçelik firmasından şantiyeye
taşındı. 2016 Kasım ayında başlayan proje, 2017 Mart ayında
tamamlandı.

hareket, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katıldı

STAR Rafineri projesinde
taşımalar sürüyor

İ

T

ürkiye’de ve yurtdışında gerçekleşen etkinliklerde yer almaya
devam eden hareket , BreakBulk Çin ve 4. Uluslararası Nükleer
Santraller Zirvesi’ne katıldı. Proje taşımacılığı, ağır kaldırma,
vinç kiralama ve deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren
firmaların yer aldığı BreakBulk konferanslarının Çin ayağında yer
alan hareket , 13-16 Mart 2017 tarihleri arasında Çin’de gerçekleşen etkinlikte
müşterileriyle buluşma fırsatı yakaladı. hareket ayrıca, İstanbul’da 8-9 Mart 2017
tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’nde de yer aldı.
Etkinlikte, Türkiye’de yakın zamanda kurulumuna başlanacak nükleer santrallerin
inşaat süreci masaya yatırıldı. Enerji projelerinde zorlu taşıma, kaldırma ve montaj
operasyonlarında Türkiye’nin lider kuruluşu konumunda bulunan hareket ,
etkinlikteki firmalara gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

zmir Aliağa’da devam eden STAR Rafineri projesinin taşıma ve
kaldırma operasyonlarında yer alan hareket , 3 adet piperack modül
taşımasını gerçekleştirdi. hareket , en büyüğü 52 ton ağırlığında,
5,50x12,30x14,00 metre ebatlarındaki modülleri, 12 dingil SPMT ve
powerpack ile taşıdı. Yükler, şantiye içerisindeki modül sahasında

yapılıyor ve iskelelere taşınıyor. Projenin başlangıcından bu yana birçok
operasyonda yer alan hareket , 2016 Haziran ayında 18 modülün taşımasını
gerçekleştirmişti. 2017 Şubat ayında da 14 modül taşıması yapan hareket , yıl

içinde 14 modülün daha taşımasını gerçekleştirecek.
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hareket’ten
sıra dışı taşıma

h

areket , Türkiye’nin önde gelen eğlence parkı Vialand’da sıra dışı bir projeyi hayata geçirdi. Parkın içinde yer
alan “King Kong” eğlence ünitesini eski yerinden kaldıran hareket , üniteyi parkın farklı bir noktasına başarılı
bir şekilde taşıdı. Taşıma operasyonu iki gün sürdü. Operasyonun birinci gününde yaklaşık 35 ton ağırlığındaki
“King Kong” eğlence ünitesi, 500 ton kaldırma kapasitesine sahip Liebherr LTM 1500 mobil vinç ile kaldırılarak
10 dingil Goldhofer marka SPMT’ye yerleştirildi. hareket , operasyonun ikinci gününde park içerisinde

SPMT’ye yüklenmiş olan üniteyi yeni yerine taşıdı. Burada SPMT üzerinden vinç ile kaldırarak yeni temeline montajı başarılı
bir şekilde gerçekleştirdi.

hareket’in yatırımları hız kesmiyor

P

roje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin lider kuruluşu
hareket, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak
2017 model, 60 metre ana bom uzunluğuna, 130 ton kaldırma kapasitesine
sahip Liebherr LTM 1130-5.1 mobil vinci makine parkına katarak mobil vinç
sayısını 61’e yükselten hareket , ayrıca çekici yatırımı da gerçekleştirdi.
2017 model Mercedes Arocs 3363 LS 6x4 4 çeker 630 HP modelini araç parkına katan
hareket, 4 çeker çekici sayısını 49’a, toplam çekici sayısını ise 68’e yükseltmiş oldu.
630 beygir gücüne sahip, 3.000 Nm tork üreten, 15.6 lt hacimli Mercedes Arocs; 120 ton
çekici, 9 tonluk ön aksı ve 13.4 tonluk cerli arka aksları ile dikkat çekiyor. Araç, kendi ağırlığı ve
semi treylerin ağırlığı dahil toplam 120 ton yük çekme kapasitesine sahip.
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