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Sektörün en önemli ödülü olan ESTA 2012 Mükemmeliyet Ödülü’ne iki 
farklı kategoride aday gösterilen hareket, ESTA jürisi tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda “120 Ton Üstü Treylerli Yük Taşıma” kate-
gorisinde 2012 yılı ESTA Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü. Aynı ka-
tegoride ödüle aday gösterilen Mammoet, ALE ve Fagioli gibi dünyaca 

ünlü rakiplerini geride bırakarak ödülü kazanan hareket, böylece Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirmiş oldu. hareket’i “120 Ton Üstü Treylerli Yük Taşıma” kategorisinde 
başarıya götüren projede hareket, Türkmenistan’da 4 adet 566 ton amine absorber 
ve 4 adet 136 tonluk amine regenerator’u tek bir konvoyda, 1250 km. boyunca 60 
köprü by-pass ederek, 46 noktada panel köprü uygulaması yaparak 62 günde taşı-
mıştı.
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R üzgar türbinlerinin taşımaları ve montajlarına ülke genelinde devam eden hareket, Mayıs 2012’de 
Amasya’da 16 adet 2,5 MW’lık Nordex rüzgar türbininin ve Metristepe Bozüyük’de 16 adet 2,5 MW’lık 
Nordex rüzgar türbininin taşıma ve montajlarını tamamladı. Tamamlanan bu projeler ile hareket’in 
taşıma ve montajını gerçekleştirdiği rüzgar enerji santralleri 804,7 MW’a ulaştı.

Amasya ve Metristepe’de 
32 adet Nordex rüzgar türbininin 
kurulumu tamamlandı

Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali 
için gemi tahliyeleri ve türbin 
montajlarına başlandı

h areket, Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali’nin taşıma ve montajlarına Mayıs 2012’de başladı.Taşıma ve montaj 
işlemlerinin hareket tarafından gerçekleştirileceği projede, 2,75 MW’lık türbinlerden toplamda 52 adet 
türbin montajı gerçekleştirilecek. Projede 2 ana vinç (Demag CC 2800 NT, Demag CC 2400-1), diğer yar-
dımcı vinçler ve 2 montaj ekibi ile çalışılıyor.Taşımalar Bandırma Limanı’ndan ve Balıkesir Gönen’de bulu-
nan GESTAMP Fabrikası’ndan gerçekleştiriliyor. 
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h areket, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te inşa 
edilen Tiflis Adalet Sarayı’nda 350 tonluk 
Demag CC 2200-1 vinci kullanarak çatı 
montajını gerçekleştiriyor. 1 Mayıs 2012 
tarihinde başlayan projenin 30 Temmuz 

2012 itibariyle sona ermesi tahmin ediliyor. 

Tiflis Adalet 
Sarayı’nın 
çatısı monte 
ediliyor 

187 tonluk trafo 
nakli... h areket tarafından Balıkesir Best Trafo Fabrikası’ndan yüklenen 

8,6x3,56x4,7m. ebatlarında ve 187 ton ağırlığındaki trafo, 14 dingil 
hidrolik dorse ile 225 km.’lik taşıma neticesinde İÇDAŞ Limanı trafo 
merkezine nakledildi. İÇDAŞ Limanı’na nakledilen trafo, liman içeri-
sine kurulan gantry sistem ve döner tabla yardımı ile yerine indirildi. 
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hareket,  ICCI 2012 Fuarı’ndaydı

h areket, Türkiye’de 1994 yılından itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
uluslararası enerji etkinliği olan ICCI 2012’de yer aldı. Enerji sektöründe gerçekleş-
tirilen pek çok projede görev alan hareket, enerji ile ilgili olarak kamu, özel sektör 
ve akademik kurumları bir araya getiren bu fuarda  müşterileriyle buluşma fırsatı 
yakaladı. 

ESTA Mükemmeliyet Ödülü’nün 
başarı hikayesi anlatıldı

h areket Genel Müdürü Engin Kuzucu, taşımacılık sek-
törünün en önemli ödülü sayılan ESTA Mükemmeliyet 
Ödülü’nü getiren projeyi Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
Uluslararası Vinç ve Taşımacılık Konferansı’nda tüm detay-
larıyla anlattı. Türkmenistan’da gerçekleşen başarı hikaye-

si, 5 Haziran 2012 tarihinde İstanbul WOW Otel’de gerçekleşen etkinlikte 
Engin Kuzucu’nun sunumuyla anlatılırken katılımcılar tarafından büyük 
ilgi gördü. 

Engin Kuzucu

h areket, 52 dingil elektronik dümenleme kontrollü Goldhofer marka THP/SL-E tip hidrolik dorseler 
alarak Türkiye’ye ilk defa bu araçların girmesini sağladı.Bu araçların en önemli özellikleri büyük yükleri 
çekici olmadan kendinden tahrikli dingilleri ile taşıyabilmesi ve manevra kabiliyetinin çok yüksek 
olması. Ayrıca, araçların manevra kabiliyeti diğer konvansiyonel hidrolik dorselere göre çok gelişmiş 
ve birçok manevra modundan herhangi biri seçilerek istenen manevra yapılabiliyor.

6 adet 6 dingil THP/SL-E ve 4 adet 4 dingil THP/SL-E ‘den oluşan bu dorselerin toplam taşıma kapasitesi 2600 ton 
olup, dingil başına 50 ton istiap haddine sahip. hareket’in elinde mevcut olan Goldhofer marka 52 dingil THP/SL 
dorseler ile kombine olabilen bu araçlarla, tek parçada taşınabilecek yük,  toplam 4.600 ton.
Bu araçlar özellikle tersanelerde gemilerin bir taraftan bir tarafa nakliyesi, rafinerilerde büyük yüklerin taşınması ve 
petrol sahalarında petrol platformlarının taşınmasında kullanılmakta. Kasım 2012’de teslim alınacak bu araçlar ile 
hareket,  Türkiye’deki  büyük yatırımlara destek verecek.

Kendinden tahrikli 52 dingil 
modüler treyler siparişi verildi


