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Bakü Şah Deniz 2’de 1028 tonluk montaj 

B akü Şah Deniz 2 projesinde görev yapmaya devam eden hareket, iki adet 
off-shore platform inşaatının en ağır parçasının montajını tamamladı. 
PR platformun 05 numaralı 1028 ton ağırlığındaki parçasını (weather deck) 
4 adet 600 ton kapasiteli  Demag CC 2800-1 paletli vinç ile kaldıran hareket, 
1028 tonluk parçayı 130 metre yürüttü ve 30 metre yüksekliğe başarıyla monte 

edilmesini sağladı.



2

2015 SAYI : 17

Gelenbe RES’te türbin  
montajı tamamlandı  
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Akbük RES’te görev tamamlandı

Ü lke çapında RES kurulumlarına hız kesmeden 
devam eden hareket, Kıyıköy RES projesi 
kapsamındaki taşıma ve montaj operasyonlarına 
devam ediyor. 15 adet 3 MW’lık Delta N117/R91 
tipi kuleleri ve 57,5 m.’lik kanatları İzmir TPİ’den, 

5 set kuleyi Balıkesir Gesbey’den ve 10 set kuleyi Gemlik 
Çimtaş’tan teslim alan hareket, bu malzemeleri Kırklareli 
Kıyıköy’de bulunan RES şantiyesine teslim etti. Ayrıca yurt 
dışından Tekirdağ Limanı’na gelen 6 set nacelle, hub, drive train 
gibi diğer malzemeler de şantiye alanına taşınırken, bunlara ek 
olarak 9 set malzeme de karayoluyla Almanya’dan Kırklareli’ye 
nakledildi. Taşıma operasyonlarının yanı sıra montaj çalışmalarını 
da gerçekleştiren hareket, proje kapsamındaki ön dikimler 
için 500 ton kapasiteli Liebherr LTM 1500 ve 200 ton kapasiteli 
Demag AC 200-1 mobil vinç kullanıyor. Projenin devamında ise 
ana vinç olarak Demag CC 2800-1 veya NT paletli vinç kullanacak 
olan hareket, deneyimli ekibiyle tüm elektrik ve mekanik 
montajlara da imza atacak. 8 Haziran 2015’te başlayan projenin, 
2015 yılı sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor. 

Kıyıköy RES montajları tüm hızıyla devam ediyor

Balıkesir Gelenbe RES projesinde 
görev alan hareket, yeni bir 
anahtar teslim türbin montajına 
daha imza attı. Projeye ait 
kuleleri Gemlik Çimtaş, 

diğer ekipmanları ise Çanakkale Kepez 
Limanı’ndan teslim alan hareket, başarılı 
bir taşıma operasyonunun ardından 
2,5 MW’lık N90 / R80 Gamma model 
türbinin montaj işlemlerini de tecrübeli 
ekibiyle tamamladı. hareket, kaldırma 
ve taşıma operasyonlarında 600 tonluk 
Demag CC 2800-1 paletli vinç, 200 tonluk 
Demag AC 200 ve 120 tonluk Liebherr LTM 
1120 mobil vinç, 3 adet 5 dingil ve 5 adet 
6 ila 8 dingil hidrolik dorse kullandı. 

T ürkiye’nin dört bir yanında RES taşıma ve montajlarına devam eden hareket, Akbük RES projesi 
kapsamında 4 adet 2.4 MW’lık N117/ R91 Gamma model rüzgar türbin montajını tamamladı. hareket, 
türbin kulelerini Gemlik Çimtaş’tan, kanatları İzmir TPİ’den, diğer parçaları ise İzmir Aliağa Limanı’ndan teslim 
aldı ve Akbük’e taşıdı. Nakliyenin ardından montaj işlemlerini de tamamlayan hareket, proje kapsamında 
600 ton kapasiteli Demag CC 2800-1 paletli vinç, 200 ton kapasiteli Demag AC 200 ve 120 ton kapasiteli 

Liebherr LTM 1120 mobil vinç,  3 adet 5 dingil ve 5 adet 6 ila 8 dingil hidrolik dorse kullandı.
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380 tonluk römorkör  
havuza taşındı

2 adet gemi bloğu nakledildi 

hareket, Gölcük Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Uzmar Tersanesi 
tarafından üretilen 25x10x7 metre ebatlara ve 380 ton ağırlığa 
sahip römorkörü, tersanedeki imalat yerinden alarak tersane 
bünyesinde bulunan havuza taşıdı. Proje kapsamında 16 dingil 
buçuklu hidrolik dorse kullanan hareket, römorkörü başarıyla 

havuza indirerek teslim etti. 

I rak’ta devam eden enerji yatırımlarına ağır nakliye desteği vermeye 
devam eden hareket, ağırlığı 9 ila 11 ton arasında değişen 3 adet 
çelik baca nakliyesi gerçekleştirdi. hareket, uzunluğu 6 metre, 
genişliği 6 metre, yüksekliği de 5 metreyi bulan çelik bacaları 
İskenderun Assan Limanı’ndan teslim alarak, Irak Süleymaniye 

Bazian şantiyesine teslim etti. hareket, taşıma operasyonunda 5 dingil 
Faymonville Variomax havuz dorse ve çift çeker Volvo çekici kullandı.  

hareket, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde önemli taşımalara 
imza attı. İki adet gemi bloğunu Tuzla Orhanlı Deri 
Organize Sanayi’den teslim alan hareket, Tuzla Tersaneler 
Bölgesi’nde bulunan Sanmar Denizcilik’e teslim etti. En 
büyüğü 12 metre uzunluk, 7.5 metre genişlik, 6.5 metre 

yükseklik ve 65 ton ağırlığa sahip olan gemi bloklarını başarıyla teslim 
eden hareket, taşıma operasyonları esnasında toplam 16 adet 
sokak aydınlatmasının çevrilmesini, 4 adet sokak aydınlatmasının 
sökümünü ve 18 adet trafik levhasının sökümünü gerçekleştirdi. 
hareket, operasyonlarında 1 adet 8 dingil Goldhofer hidrolik dorse 
ve 1 adet 4 dingil Tırsan hidrolik dorse kullandı. 

Çelik bacalar Irak’a taşındı
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hareket, IC50 2015 
sıralamasında  
49. sırada yer aldı

hareket, SPMT parkını  
82 dingile çıkardı

I rak enerji projeleri kapsamında taşımalarına devam 
eden hareket, Erbil Doğalgaz Çevrim Santrali’ne 
165 ton ağırlığındaki 2 adet trafoyu nakletti. 
Trafoları ABB’nin İstanbul Kartal’da bulunan 
merkezinden teslim alan ve gemiye yüklenmek 

üzere karayolu ile Derince Limanı’na taşıyan hareket, 
trafoların denizyolu ile İskenderun Assan Limanı’na 
ulaşmasının ardından yeniden teslim alarak, Irak Erbil’e 
başarıyla taşıdı. 4.85 metre yüksekliğe sahip olan 
trafoların taşıması esnasında hem Türkiye, hem de Irak 
güzergahı üzerinde birçok by-pass uygulaması yapan 
hareket, şantiye sahasında trafoları spindle jack gantry 
sistem ve kaydırma kızağı aracılığıyla monte etti. Proje 
kapsamında hareket, İstanbul Kartal – Derince Limanı 
arasında 2 adet 8 dingil havuz dorse, İskenderun Assan 
Limanı – Irak Erbil arasında ise 2 adet 14 dingil hidrolik 
dorse kullandı. 

hareket, International Cranes tarafından dünyanın 
en iyi ağır vinç hizmet firmalarının listelendiği IC50 
listesinde yer aldı. Dünyanın en büyük firmalarının 
listelendiği sıralamada 96.993 index puanıyla 
değerlendirilen hareket, 49. sırada yer alarak önemli 

bir başarıya imza attı. 

Y atırımlarıyla hem kaldırma hem de taşıma ekipmanlarını 
güçlendirmeye devam eden hareket, son alımlarıyla beraber 
68 olan SPMT dingil sayısını 82’ye çıkardı. hareket, 14 dingillik 
SPMT yatırımında Goldhofer markasını tercih ederken, yatırım 
içeriğinde 1 adet 6 dingil SPMT, 2 adet 4 dingil SPMT ve 1 adet 

Power Pack bulunuyor. 

Trafolar Erbil’e nakledildi 
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