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Demir cevheri ve kömür boşaltma 

amacı ile kullanılacak vinç, malzemenin fabrika 

içerisine taşınmasını sağlayan üç ayrı 

konveyörden herhangi birine boşaltma yapmak 

üzere tasarlandı. Bünyesinde birçok özel 

sistemi barındıran vinç kendi içinde bir tesis 

görüntüsündedir. Hopper sistemi, üç ayrı şüt ile 

bir adet hareketli taşıyıcı konveyörü, belt-lifter 

sistemleri, fırtına kilitleri, otomatik yağlama 

sistemleri, çarpışma önleme sistemleri, 

pozisyon kontrol sistemleri, özel cevher ve 

kömür kepçeleri, ağırlık ölçme sistemleri, 

salınım önleme sistemi, çevreye zarar 

verilmemesi için gelişmiş toz bastırma sistemi, 

bakım kolaylıkları için özel çözümler, bu alt 

sistemlerden bazılarıdır. Tasarım, imalat, 

montaj ve devreye alma çalışmalarında tüm 

ilgili EN standartlarına uyulmuş, CE işareti 

gerekleri yerine getirilmiş, detaylı risk 

analizleri, tasarım modelleri oluşturulmuş ve 

birinci sınıf, Dünya standartlarında ve gurur 

kaynağımız olan bir ürün ortaya konulmuştur. 

Tasarım, imalat, montaj ve devreye alma 

aşamalarının tamamını IŞIK Mühendislik 

firmasının üstlendiği bu anahtar teslimi proje, 

Türkiye’de bir ilk olarak kayıtlara geçmiş 

durumda. 

 

 

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Arcelor Mittal ile 2013 yılında, 145 ton kapasiteli slab 

elleçleme vinci projesi ile tanıştıklarını ifade eden IŞIK Mühendislik Genel Müdürü Gürel Gencer,  

Arcelor Mittal’in en prestijli fabrikalarından birisi olan Gent çelik üretim tesislerine teslim ettikleri bu 

proje ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi : 

“145 ton kapasiteli slab elleçleme vinci projesi zorlu bir projeydi.  7/24 saat çalışacak bir vinç 

olması ve bu tempoda % 99,5 kullanılabilirlik şartı, operatörsüz olarak tam otomatik çalışabilme özelliği 

ve bunun getirmiş olduğu ileri teknoloji ve iş güvenliği standartları başlangıçta bizleri bu projeyle ilgili 

olarak biraz düşündürdü.  Ancak,  özel vinçler sınıfında edinmiş olduğumuz birikimlerimiz ile bu 

projenin üstesinden gelebileceğimizi düşündük ve sonuç olarak müşterimizin kendi deyimi ile 

“Avrupa’nın en gelişmiş çelikhane vinci” ‘ni tasarladık, imal ettik, devreye aldık ve 3 yıldır aralıksız 

olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu vinç o kadar yoğun çalışıyor ki, tesis ziyaretlerimizde vincin 

üstüne çıkma isteklerimizi gerçekleştirebilecek zaman aralığı bulamıyoruz. Vinç yılda 50000 km kat 

ediyor ve 24 saat çalışıyor. Buna rağmen 3 yıl içinde hiçbir müşteri şikayeti almadık. Bu proje 

sonrasında, firmamıza karşı oluşan güven,  daha önce Türkiye’de anahtar teslimi olarak  gemi boşaltma 



vinci yapılmamış olmamasına rağmen,  ArcelorMittal’in vinçler konusunda oldukça deneyimli 

kadrosunun olumlu yaklaşımını sağladı.  

 

 

 

 

İmalat sürecinin tamamını Ankara’da, 

kendi fabrikamızda tamamladık. Prova montajı 

sonrası demonte şekilde Belçika’ya 

naklettiğimiz vinci, limana yaklaşık 100 metre 

uzaklıkta tekrar monte ettik. Üst ve alt olmak 

üzere iki ana kısım olarak tasarladığımız vincin 

her iki kısmında eş zamanlı çalışabilmemiz 

montaj süremizi kısaltmış oldu. Montajın 

önemli aşamalarında birisi, üst kısmın dört adet 

mobil vinç ile kaldırılarak, alt kısmın üst kısmın 

altına sürülmesi oldu.  Dört saatten kısa bir süre 

içerisinde bu aşamayı tamamladık. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Geçici besleme ile tüm fonksiyon testleri bu 

sahada tamamlandı. Liman operasyonlarının 

kesintiye uğramaması için tercih edilen bu 

yöntem sonrasında,  SPMT’ler ile limana 

taşınan vinç yüklü testler sonrasında işletmeye 

devredildi. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


