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hareket, yine
‘en iyi’ler arasında

h

areket, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve Avrupa’nın önde gelen vinç şirketleri ile
proje taşımacılığı firmalarının ödüllendirildiği ESTA Awards’ın 2013 Ödül Aday Listesi’nde
bu yıl da yer almayı başardı. Geçen yıl “120 Ton Üstü Treylerli Yük Taşıma” kategorisinde, ödüle layık görülen ve ülkemiz adına bir ilki gerçekleştiren hareket, ESTA 2013
Aday Listesi’nde de yer alarak başarısını devam ettirdi. hareket, 10 farklı kategoride
açıklanan ESTA 2013 Ödül Listesi’nde, “120 Ton Üstü Treylerli Yük Taşıma” kategorisinde aday gösterildi. Türkmenistan’da gerçekleşen Yolöten Desülfirizasyon Projesi kapsamında gerçekleştirdiği en küçüğü
18 ton, en büyüğü 270 ton ağırlığında 63 adet desülfirizasyon tesisi ekipmanlarının taşıma projesinin ikinci
ayağıyla ödüle aday olan hareket, ödüle ALE, Fagioli ve Ville Silvasti ile birlikte aday gösterildi.

hareket, İzmit
Tüpraş Fuel
Oil Dönüşüm
Ünitesi Projesi
montajlarında
çalışıyor

T

üpraş Fuel Oil
Dönüşüm Ünitesi
Projesi’nde 49
tondan 910 tona
kadar ağır ekipmanların Derince Limanı’ndan
şantiye sahasına taşınması ve
kaldırılması görevlerinde yer
alacak olan hareket, 600 ton
kapasiteli Demag CC 2800-1
paletli vinç ile çalışmaya başladı.
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hareket, 120 ton ağırlığa
sahip katamaranı teslim etti

L

ogos Marine tarafından imal edilen 33x9x12m. ölçülerinde ve 120 ton
ağırlığındaki Curvelle marka katamaran tipi tekne, hareket tarafından Tuzla RMK Tersanesi’ne taşındı. Logos Marine’de kriko sistemi ile
16 dingil buçuklu (3 file) Goldhofer marka hidrolik treylere yüklenen
katamaran, daha sonra Tuzla RMK Tersanesi’ne taşındı.

Erzin Doğalgaz
Çevrim Santrali HRSG
modül montajları
tamamlandı

H
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KÜNYE

atay Erzin Doğalgaz Çevrim Santrali’nde gerçekleşen projede, en ağırı 210
ton olan 2 kazandaki toplam 30 adet HRSG modül
ve en ağırı 126 ton olan 6 adet Drum’ın
montajı tamamlandı. Bu montaj işlemleri
için 90 günlük süre ile 600 ton kapasiteli
Demag CC 2800-1 paletli vinç kullanıldı.
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Erzin Doğalgaz Çevrim Santrali
Projesi’nde türbin ve jeneratör
montajları devam ediyor

h

areket, Hatay-Erzin ilçesinde yapımına devam edilen 870 Mw kapasiteli Erzin Doğalgaz Çevrim Santrali’nde 2 adet 300 tonluk gaz türbini, 2 adet 236 tonluk gaz türbin jeneratörü, 2 adet 58 tonluk jeneratör
rotorunun montaj işlemlerini gerçekleştirdi. Montaj işlemleri sırasında
36 m.’lik yürüme kızakları ve Strand Jack sistemi kullanıldı. Yapılan tüm
işlemler 2 ay içerisinde tamamlanırken, Mayıs ayı içerisinde de 1 adet 236 tonluk buhar türbini jeneratörünün 12,5 m.’lik yükseklikte bulunan temele Strand Jack sistemi
ile montajı gerçekleştirilecek.

Türkmenistan’ın
Cheleken Bölgesi’nde
40x24x24m.
ölçülerindeki platform
bacağının montajı
yapıldı

Khormala Irak Enerji Santrali’ne
ait ekipmanların taşıma ve
montaj işlemleri devam ediyor

İ

l k İnşaat tarafından Türkmenistan’ın Cheleken Bölgesi’nde yapımına devam
edilen 7000 ton ağırlığındaki Dragon Oil ZhadanowB Epic of Drilling Platform
Projesi’nde, 40x24x24m. ölçülerinde 100 ton ağırlığa sahip platform bacağı,
750 ton kaldırma kapasiteli Manitowoc 18000 paletli vinç kullanılarak yerine
monte edildi.
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adet 189,9 tonluk gaz türbini ve 3 adet 226,7 tonluk jeneratör, hareket
tarafından İskenderun Limanı’ndan teslim alındı ve Irak Erbil Khormala şantiyesine taşındı. Taşıma işleminin ardından, hidrolik gantry kaldırma sistemi kullanılarak montaj işlemi tamamlandı. Proje kapsamında, kalan 1 adet
189,9 tonluk gaz türbini ve 1 adet 226,7 tonluk jeneratörün de İskenderun
Limanı’nda gemiden tahliyesi yapılarak, Irak Erbil Khormala santiyesine taşınacak ve burada hidrolik gantry kaldırma sistemi kullanılarak montaj işlemi
tamamlanacak.
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231 tonluk
trafo
Gebze’den
İzmir’e taşındı

İ

zdemir Projesi kapsamında
231 tonluk trafo Alstom
Gebze Fabrikası’ndan teslim
alınarak, 16 dingil hidrolik
dorse ile İzmir İzdemir’e
taşındı. Burada, hidrolik gantry
sistemi kullanılarak dorse üzerinden
indirilen trafo, kaydırma kızakları ile
temeldeki yerine monte edildi.

hareket,kendinden
tahrikli 58 dingil modüler
treyleri teslim aldı
hareket, 58 dingil elektronik dümenleme sistemine sahip Goldhofer marka
PST/SL-E tip hidrolik dorseleri filosuna kattı.5 adet 6 dingil, 2 adet 6 dingil split,
3 adet 4 dingil ve 1 adet 4 dingil split’den oluşan dorseler toplam 2900 ton
taşıma kapasitesine ve dingil başına 50 ton istiap haddine sahip. hareket’in
elinde mevcut olan Goldhofer marka 88 dingil THP/SL dorseler ile kombine
olabilen bu dorselerin en önemli özellikleri büyük yükleri çekici olmadan kendinden tahrikli dingilleri ile taşıyabilmesi ve manevra kabiliyetinin çok yüksek
olması. Dorse parkına ciddi bir yatırım gerçekleştiren hareket, bu araçları
tersanelerde gemilerin bir taraftan bir tarafa nakliyesinde ve rafineriler, petrokimya tesisleri, enerji santrallerinde büyük yüklerin dar alanlarda taşınmasında
kullanacak.

Çekici filosu 2013 model
Volvo’lar ile genişletildi

hareket, Eurasia Rail 2013 Fuarı’ndaydı

h

areket, Türkiye’de üçüncüsü yapılan Eurasia Rail 2013 Fuarı’nda yer aldı.
440 adet Marmaray vagonunun taşınmasında ve vinç ile Edirne, İzmit ve
Haydarpaşa’da bulunan stoklama yerlerine indirilmesinde başarı ile görev
alan hareket, raylı taşımacılık konusunda faaliyet gösteren kamu, özel sektör
ve akademik kurumları bir araya getiren Eurasia Rail Fuarı’nda müşterileriyle
buluşma fırsatı yakaladı.
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adet 600 HP, 9 Adet 540 HP, 4 adet 500 HP, 2013
model Volvo çekici yatırımı yapan hareket’in, ağır
taşımacılıktaki çekici sayısı 72 oldu.

