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65 günlük taşıma başarıyla tamamlandı
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00 ton ağırlığa ve 32.45 x 7 x 7.05 m. ebatlara sahip olan Autoclave’i
İzmir Petkim Limanı’ndan teslim alan hareket, çetin şartlar altında 65
günlük taşıma gerçekleştirerek, Gördes’te 1500 m. rakımda bulunan
nikel şantiyesine nakletti. Gemi vinçleri vasıtasıyla 22 dingil ve 3 file
Goldhofer marka PST/SL-E model SPMT üzerine yüklenen Autoclave,
toplamda 11 köprü by-pass’ı, 2 üst geçit sökümü ve yeniden montajı, 250 adet
kablo ve elektrik kablosunun kaldırılması, 16 adet trafik lambasının sökümü ve
yeniden montajı, toplamda 1.7 km.’lik yolun genişletilmesi gibi ciddi çalışmalar

yapılarak, toplamda 180 km. olan Petkim-Şakran-Bergama-Soma-Akhisar-Gördes
güzergahı üzerinden teslimatın gerçekleştiği şantiyeye taşıdı.
Autoclave’i zorlu yolları aşarak şantiye alanına nakleden ve şantiye içerisindeki
destekler üzerine başarıyla indiren hareket, 2 adet 6 dingil 4 file (side
by side) konfigürasyonuyla SPMT’yi montaja uygun hale getirdi. Gerekli
hesaplamaların yapılmasının ardından yeniden konfigüre edilen SPMT
üzerine alınan yük, 6 saat süren çalışmanın ardından temel üzerine monte
edildi ve müşteriye teslim edildi.
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Romanya’da
RES montajları
tamamlandı

h

areket, Romanya’nın Köstence Topolog bölgesinde kurulan RES projesinin montaj işlemlerinde görev aldı. 72 m. anabom, 54 m. fly bom konfigürasyonu ile 600 ton kapasiteli Terex CC 2800-1 paletli
vinç kullanan hareket, 3 MW kapasiteli 22 adet 120
metre yüksekliğinde kulelerin kullanıldığı Vestas rüzgar türbin
montajlarını 2 aydan kısa bir sürede tamamladı.

Temriuk Limanı’nda
çalışmalar devam ediyor

h

areket, Rusya’nın Temriuk Limanı’nda
en ağırı 170 ton olan, muhtelif sayı
ve tonajdaki materyallerin indirilmesi
görevinde yer alıyor. Projeye 2013
Ağustos ayı içerisinde başlayan hareket,
makine parkına yeni dahil ettiği 400 ton kapasiteli
Liebherr LR 1400 paletli vinci kullanıyor.
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Santral ekipmanları
Erbil’e nakledildi

355 ton ağırlığındaki platform
ayağı limana indirildi

I

rak Erbil’de yapılmakta olan doğalgaz dönüşüm santraline ait 55 ton ila 158
ton ağırlığında 48 adet HRSG modülü, 2 adet 236 ton ağırlığında jeneratör,
2 adet 222 ton ağırlığında trafo, 2 adet 94 ton ağırlığında ST Buhar Türbini ve
2 adet 65 ton ağırlığında rotor ve ekipmanlarından oluşan parçalar, hareket
tarafından İskenderun Limanı’ndan teslim alındı ve Irak Erbil’e nakledildi.

h

areket, 355 ton ağırlığındaki petrol platform ayağını bakım
yapılmak üzere havuzdan alarak, parça için özel hazırlanan
çelik konstrüksiyon üzerine indirdi. Operasyonu İstanbul
Tuzla Gemi Tersanesi’nde gerçekleştiren hareket, proje
kapsamında 72 m. anabom konfigürasyonu ile 600 ton
kapasiteli Terex CC 2800-1 paletli vinç kullandı.
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hareket, 150 ton
ağırlığındaki yatı
SPMT ile nakletti

h

areket, Su Marine firması tarafından imal edilen 150 ton ağırlığında,
36x8,7x8,3 m. ebatlarında ve yat tipindeki tekneyi Orhanlı OSB’den teslim
alarak, Tuzla RMK Tersanesi’ne taşıdı.
Taşıma projesini başarıyla gerçekleştiren hareket,
16 dingil Goldhofer PST/SL-E model SPMT dorse
ve 490 HP Power Pack kullandı.

750 ton
kapasiteli
Liebherr LG 1750
göreve hazır

V

inç filo yatırımlarına devam eden
hareket, 750 ton kapasiteli
Liebherr LG 1750 kafes bomlu
mobil vinci makine parkına katarak
gücüne güç kattı. Sıfır olarak satın
alınan 2013 model Liebherr LG 1750, 105 m.
anabom, 6 m. jib bom’a sahip.

55 metrelik kanat dorseleri geldi

D

orse parkına yaptığı yatırımlarına hız kesmeden devam eden hareket, gerçekleşen
son yatırımda 4 ve 8 dingilli modellerden oluşan 6 adet Faymonville dorseyi bünyesine dahil etti. 8 dingilli dorseler 18 m. kapalı uzunluk, 37,5 m. maksimum uzunluk,
100.540 kg. taşıma kapasitesine, 4 dingilli dorseler ise 16,8 m. kapalı uzunluk, 55 m.
maksimum uzunluk ve 55.330 kg. taşıma kapasitesine sahip. Bu yatırımların ardından
uzatmalı low-bed parkına güç katan hareket, 16 adet 8 dingil, 2 adet 6 dingil, 7 adet 5 dingil ve 15
adet 4 dingil uzatmalı low-bed parkına ulaştı.

hareket’in
vinç filosu
büyüyor

h
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areket, 400 ton kapasiteli Liebherr LR 1400 paletli vinci
makine parkına dahil etti. Sıfır olarak satın alınan 2013 model
Liebherr LR 1400, 84 m. anabom, 6,5 m. jib bom, 28m. derrick
bom ve 63 m. fly bom’a sahip.

hareket, BreakBulk 2013’te yer aldı
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8-21 Kasım 2013 tarihleri
arasında Intercontinental
İstanbul Hotel’de düzenlenen BreakBulk 2013 Turkey
Konferansı, yerli ve yabancı
olmak üzere sektörün önemli oyuncularını bir araya getirdi. Bu önemli etkinlikte sponsor olarak yer alan hareket,
sektörün diğer oyuncuları ve müşterileriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Konferans dahilinde düzenlenen panelde konuşan Hareket Genel Müdürü Engin Kuzucu, hareket’in enerji
santrali montaj çalışmaları hakkında bilgi verdi ve merak edilen soruları
cevapladı.

