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Potain’den yeni bomu hareketli vinç
Kule vinç üreticisi Potain,
Şanghay’da düzenlenen Bauma
Çin fuarında yeni bir bomu
hareketli hidrolik kule vinç
tasarımı tanıttı.
Manitowoc bünyesindeki
Potain markasının Fransız ve
Çinli mühendislik birimlerinin
işbirliği ile geliştirilen 120
ton-metre kapasiteli MCH 120,
tepe kulesiz bir tasarıma ve kısa
bir arka boma sahip. Sıkışık iş
sahalarında avantaj sağlayacak
şekilde, bomunu dik açılarla
park edebildiği belirtilen makine, kompakt
ölçüler sunma ve kurulum işlemlerini
hızlandırıp kolaylaştırma amacını taşıyor.
Bom indirme-kaldırma hareketini
hidrolik pistonla gerçekleştiren yeni
vincin, bu işlemi halat sistemiyle yapan

rakipleriyle aynı performansı ve bom
hareket hızını sunması, ayrıca zaman ve
maliyet tasarrufu sağlaması isteniyordu.
Bunu sağlamak üzere, tasarımda güçlü
bir hidrolik pompaya ve akıllı hidrolik
kumanda sistemine yer verildi. Bu

LIEBHERR TEKRAR ARAZİ VİNCİ PAZARINDA
Vinç üreticisi Liebherr,
iki yeni modelle arazi
tip mobil vinç [rough
terrain] pazarına dönüş
yapıyor.
Firma, son 20 yıldır
bu ürün tipinde herhangi
bir faaliyet yürütmemişti.
Yeni vinçlerde ağırlıklı
olarak Kuzey Amerika
pazarı hedeflendiği için,
90 ton kapasiteli LRT
1090-2.1 ve 100 ton
kapasiteli LRT 11002.1’in resmi tanıtımı,
Mart ayında Las Vegas’ta
düzenlenecek ConExpo inşaat makine fuarında yapılacak.
Almanya’nın Ehingen kentindeki tesiste imal edilmesi kararlaştırılan iki arazi
vincinin alt taşıyıcı ve dönüş rulmanı tasarımları arasında yapısal olarak neredeyse
hiçbir fark bulunmazken, bom uzunluklarında, kullanılan teleskobik açma-kapama
teknolojisinde, denge ağırlığı miktarlarında ve kaldırma kapasitesi değerlerinde
farklılıklar söz konusu.
Her iki vinçte de Cummins dizel motorları ve altı vitesli Dana powershift
şanzımanları yer alacak. Manevra yeteneğini yükselttiği belirtilen üç farklı direksiyon
modu da makinelerin ortak özellikleri arasında. Nakil işlemlerini kolaylaştıracak ve daha
düşük maliyetli hale getirecek şekilde, tamamen donatılmış haldeyken vinçlerin yüksüz
ağırlığı 55 tonun altında kalacak.
Mobil arazi vinci pazarına dönmek için neden böyle bir zaman seçtikleri
sorulduğunda, Liebherr-Werk Ehingen genel direktörü Christoph Kleiner’in yanıtı şöyle
oldu: “Bu yılki seviyenin biraz altında kalsa bile, Liebherr mobil vinçlerine ve ayrıca
sektörümüzün genelinde yönelik ilgi artışının devam edeceğini öngörüyoruz.” Kleiner,
“vinç endüstrisindeki varlığını güçlendirmek ve hatta genişletmek için” üç buçuk yıldır
arayış içinde oldukları bilgisini de verdi.
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yeni mekanizma, VVH adıyla
anılmakta.
MCH 120, dört halatlı
çalışmada 8 ton kaldırabilecek
ve azami 50 metrelik kaldırma
yarıçapında da yük kapasitesi 2
ton olacak. Arka bom uzunluğu 7
m olan vincin ana bomu yaklaşık
88 derece açıyla park edilebiliyor
ve bu durumda toplam yarıçap
değeri 13,5 m olarak ölçülüyor.
Kule kısmında, MCR 160 ve
MCT 205 modellerinde olduğu
gibi 1,6 m’lik L48 kule parçaları
kullanılabildiği gibi, 2 m’lik kule parçaları
da tercih edilebiliyor. Vietnam, Tayland ve
Filipinler, MCH 120’nin hedef pazarları
arasında. Talebe bağlı olarak, daha düşük
ve yüksek kapasiteli başka modellerin de
seriye eklenebileceği belirtilmekte.

BeOne'den SPMT
eğitim paketi
Hollandalı sektörel eğitim şirketi BeOne
Development, kendinden tahrikli modüler
taşıyıcılar (SPMT) ile çalışan operatörler, saha
yöneticileri ve teknik personel için bir eğitim
kursu hazırladı.
Italya merkezli uluslararası ağır yük
kaldırma ve taşıma şirketi Fagioli için, yeni
e-öğretim iş güvenliği eğitim paketinin
SPMT’lere özel sürümü geliştirildi. BeOne
Development yetkilisi Remko Endeman,
konu hakkında, “Bu eğitim, SPMT’lerin
iş güvenliği önceliğiyle kullanımında yeni
bir standart oluşturmak için kullanılabilir.”
açıklamasını yaptı.
Fagioli tarafından böyle bir eğitim
talep edilmesinin ana nedenlerinden biri,
SPMT’lerin düz platformlu treylerler ile
taşınmasındaki iş güvenliği ve mevzuat
kurallarına yönelik bilginin standart
hale getirilmesiydi. Endeman şunları
ekliyor: “Fagioli, bu eğitim sayesinde
kendini geliştirebilecek ve ticari tekliflerle
denetimlerde kullanılmak üzere, nesnel bilgi
akışı sağlayabilecek.”
Avrupa Standart Dışı Yol Taşımacılığı
ve Mobil Vinç Derneği (ESTA) tarafından
hazırlanan ve BeOne Development eğitim
paketiyle birlikte kullanılan SPMT’lerin
Güvenli Kullanımı Için EN Iyi Uygulama
Kılavuzu da SPMT uygulamalarında bir
temel başlangıç noktası sunma amacını
taşıyor.

TEREX MÜŞTERİLERİNE
300 TONLUK YENİ PALETLİ VİNÇ

Leduc TP şirketinin temel uzmanları, Fransa’da son derece sınırlı alanda yürütülen bir projede
palplanşların yerleştirilmesi için yeni bir Sennebogen 653 vincinden faydalandılar. Paris’in
güney banliyölerinden birindeki projede, 50 ton kapasiteli teleskobik bomlu paletli vincin,
komşu binalar yakınında, kaldırım ile yol arasında çalışması gerekiyordu. Palplanşlar, yeraltı
çöp ve atık konteynırlarının yerleştirilmesi için bir çukurun oluşturulmasında kullanıldı. Yeni
vinç, çelik elemanları kaldırıp yerleştirirken, aynı zamanda titreşimli şahmerdan yardımıyla
kazıkları çaktı. Leduc TP genel direktörü Etienne Brenckmann, proje hakkında şunları söyledi:
“Sennebogen teleskobik vinçlerinin dayanıklı yapısı ve güçlü bomu, temel projelerinin sıkışık
alanlarda rahatça yürütülebilmesini sağlıyor ve makine, yükle birlikte güvenli bir şekilde
manevra yapabiliyor.”

Vinç ve taşımacılık hizmetleri tedarikçisi Schmidbauer,
bir açık deniz rüzgâr çiftliğinde kullanılacak parçaların
elleçlenmesi projesinde çeşitli güçlükleri aşmak
zorundaydı. Alman vinç kiralama ve taşıma şirketi,
monokazık temellerin kaldırılması amacıyla bir
çözüm geliştirdi. Projede Cuxport GmbH için çalışan
Schmidbauer, 600 ton kapasiteli Liebherr LR 1600/2
kafes bomlu paletli vinci ve Modulift yük traversinden
faydalandı. İki vinç kullanılması gereken işlemlerde bir
köprü vinçten yardım alındı. Modulift yük traversi, 45
m uzunluğunda bir kirişle birleştirilerek köprü vince
ve paletli vince takıldı ve 750 ton ağırlığındaki temel
kazıkları, Almanya’nın Kuzey Denizi kıyılarındaki Cuxhaven’de dubaların üzerinden alındı.
Kazıklar, Nordsee One deniz rüzgâr çiftliği için imal edildi. Çalışmada, kazıkların üzerindeki
özel yüzey kaplaması dikkate alınmak zorundaydı. Bu kaplama nedeniyle, halatlar ve diğer
ekipmanların bağlanabileceği noktalar sınırlıydı. Alandaki yüksekliğin kısıtlı olması ve köprü
vinç kancaları arasında 10 m mesafenin bulunması da soruna yol açabilirdi. Uzunluğu 45
m olan kaldırma kirişinin orta kısmındaki bağlantı halkaları arasında 4,75 m gibi uygun bir
mesafe bulunuyor, ancak bu halkalar ters yöne bakıyordu. Schmidbauer küresel projeler
satış müdürü ve açık deniz projeleri kilit müşteri yöneticisi Philipp Verges, normalde üç
ayaklı temelleri kaldırmak için imal edilmiş kirişte, halkaların 90 derece ters yöne baktığını
belirtti. Verges şöyle devam etti: “Sapanları 600 ton kapasiteli kanca bloğunda birleştirerek,
öncelikle monokazıkları döndürme işlemini tamamladık. Kazıkları çevreleyen halatların
kısa tutulması gerektiği için, uzunluğu özel olarak belirlenmiş, 125 ton kapasiteli Polytex
sapanlar kullandık.” Kazıkların kaldırılması işlemleri beş ay sürdü. Daha küçük bir vinç,
ikinci kazık istif sırasında ulaşmak için gerekli uzanma mesafesinde yeterli yük kapasitesini
sunamaz ve bu nedenle dubayı çevirmek gerekebilirdi. Nordsee One rüzgar çiftliğinde 54
türbin ve bir deniz trafo platformu bulunuyor.

Terex Cranes, mevcut HC ve CC serileri
arasında konumlanacak şekilde, dünya
pazarlarına yönelik yeni bir paletli vinç
serisi geliştiriyor.
Serinin ilk modeli olarak hazırlanan
LC 300 tüm dünya pazarlarında satışa
sunulurken, Kuzey Amerika için LC 330US
adlı ayrı bir model bulunacak. Yayına
hazırlandığımız günlerde, Demag tarafından
hazırlanmış olan üç prototip, çeşitli testlere
tabi tutulmaktaydı. Üretilecek ilk makineler,
bu sınıftaki paletli vinçlere dönük güçlü
bir talebin dikkat çektiği Kuzey Amerika
pazarına gönderilecek.
Terex Cranes paletli vinçler ürün
pazarlama müdürü Guntram Jakobs’un
konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “LC
330US/LC 300 modelinin mühendislik
çalışmalarında, sektörde kendini kanıtlamış
CC Demag vinç tasarımını temel aldık.
Müşterilerimizle konuştuk ve bu sınıftaki
vinçlerde ihtiyaç duydukları özellikleri
tasarıma ekledik.”
Jakobs’a göre, vincin tasarımında altı
özellik öne çıkyor: nakil verimliliği, kurulum
kolaylığı, denge ağırlığı verimliliği, operatör
konforu, düşük işletme maliyetleri ve son
teknoloji operatör destek sistemleri.
Bom sisteminde ise üç farklı seçenek
sunuluyor: SH konfigürasyonunda 24
ila 84 m uzunluğunda ana bom, SH+LH
konfigürasyonunda 12 ila 30 m’lik sabit jib
ve SW konfigürasyonunda 24 ila 72 m’lik
döner jib.
LC 330US, uygulanan konfigürasyona
ve karayolu mevzuatına bağlı olarak,
en uzun ana bom ve denge ağırlığı da
içinde bulunmak üzere, nakil sırasında 16
kamyona sığacak. Bom parçalarının iç içe
geçebilmesi, bu nakil kolaylığında önemli
pay sahibi. Alt taşıyıcı makine 44,8 ton
ağırlığında ve 3,16 m yüksekliğinde.
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Cranes & Project Transport (CPT) is a dedicated crane and specialized
transport magazine for Turkey and the surrounding region, including the
Middle East and North Africa. English translation has been added to the
magazine due to the increasing circulation outside Turkey where the
English language is more widely understood.
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GROWTH MARKET
n Turkey

remains one of the high growth economies of the world, having grown at
an average of 6% a year since 2010.
n IMF forecasts annual growth around 3.5% for the next five years.
n S urrounding regions of Middle East & North Africa (MENA) have seen strong
growth.
n C PT ’s circulation is detemined using the construction GDP of each country and
market knowledge.

EDITORIAL STRENGTH
n E ditorial content is taken from KHL Group’s portfolio of magazines, including
International Cranes and Specialized Transport.
n L ocal content provided by the Apa Yayincilik editorial team in Turkey.

EGYPT
LIBYA
RED
SEA

Algeria
Azerbaijan
Bosnia
Bulgaria
Bahrain
Egypt
Iran
Israel
Kazakhstan

UAE

3
6
12
12
10
20
22
11
8

Lebanon
Libya
Morocco
Qatar
Romania
Saudi Arabia
Turkey
Tunisia
UAE

TOTAL

ARABIAN SEA

10
1
4
11
12
21
3001
2
30

3,196

EDITORIAL PROGRAMME 2019
JAN-FEB

MARCH-APRIL

MAY-JUNE

JULY-AUGUST

SEPT-OCT

NOV-DEC

SPECIAL ISSUE: HEAVY
LIFTING

ROPE AND WINCHES

REMOTE CONTROLS

TOWER CRANES AND
OPERATOR HOISTS

Reports on the often-spectacular
heavy lifting sector around the
world.

Looking at ways technological
developments continue to improve
remote controls.

ARTICULATING LOADER
CRANES

ALL TERRAIN CRANES

Crucial to safe operation of a crane
are its wire rope and winches. Wire
rope has to be the correct type and
size, and properly looked after.

ROUGH TERRAIN CRANES

INDUSTRIAL LIFTING

As the workhorse of the site
in many countries and many
application sectors, the RT crane is
a commodity but not to be taken for
granted.

Equipment and methods for lifting
in industrial environments, from
electric overhead travelling cranes
to yard cranes, skates and jacks.

WIND TURBINE ERECTION
A roundup of the latest news on
projects and techniques in a busy
application area for cranes and
other lifting equipment.

BELOW THE HOOK
The latest developments in
products, including slings and
spreader beams, and procedures
below the hook and implications for
users.

REPAIR AND
REFURBISHMENT
Maximising the value and return
on investment is a priority for
crane owners. Crucial to this
is the economics of repair and
refurbishment versus replacement.

SELF ERECTING AND
MOBILE FOLDING TOWER
CRANES
Fast erection and simple operation
are key features in this sector.
Up and over lifting capability is a
valuable benefit of this crane type.

TOWER CRANES AND
OPERATOR HOISTS
In addition to reducing costs overall,
tower crane users demand shorter
erection and dismantling times,
easier transport and minimal site
space occupation from products in
this sector.

TRUCK CRANES
The ability to cover long distances
at highway speeds, plus potentially
lower maintenance costs can be a
decisive advantage of this crane
type.

TELSECOPIC CRAWLER
CRANES
What’s new in this niche market
equipment sector that has enjoyed
major expansion in recent years.

CPT looks at what is new for buyers
in this busy sector.

The five and six axle sector is most
active but developments continue
across the range.

TECHNOLOGY UPDATE

HYDRAULIC GANTRIES

The latest developments and
thinking on the impact of high
technology on the crane and
transport sector with a look at what
lies ahead.

Product news and site reports from
the sector.

TRANSPORT 50

The original and best listing of
the world’s largest crane-owning
companies keeps evolving.

The IC T50 is a ranking of the
world’s largest specialized transport
equipment-owning companies listed
according to their Transport Index
calculated using the total carrying
capacity of the fleet.

DOCKSIDE LIFTING

SPECIALIZED TRANSPORT

Investigating the trends in moving
and handling goods using, among
others, ship to shore, mobile
harbour, RTG and crawler cranes.

A review of the industry looking
at special purpose equipment for
moving oversize and overweight
loads.

WIND POWER TRANSPORT

ENGINES, POWER
SYSTEMS, POWER TRAIN
AND OTHER COMPONENTS

IC50

A special type of equipment and
particular techniques are used for
ways to transport wind turbine
components in the most efficient
manner.

Changing engine emission
regulations and other factors drive
development to produce interesting
new products

In addition to low equipment cost
it is erection time, ease of use and
low operating cost that are key for
products in this sector. CPT looks at
the news and issues.

ROPE AND WINCHES
Crucial to efficient operation of a
crane are its rope and the winches.
More powerful and faster winches
are in demand.

CRAWLER CRANES
This year’s latest models, where
they are working and the next
product developments.

OPERATOR ASSISTANCE
DEVICES
A roundup of what’s new in load
moment and rated capacity
indicators, among other equipment
to help operators work safely.
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