ODESSOS TERSANESİ

Odessos Tersanesi Varna’da Karadeniz ile Varna gölünü birletiren eski ye yeni kanalın
ortasında kalan alanın 320.000 m2 lik bölümünde kurulu bulunmaktadır. Tersanemiz ABB
Servis Istasyonu olmanın yanı sıra Warstila’nın resmi ‘’ pervane onarım’’ yetkisine sahiptir. Çelik
atölyemizde karine onarımlarının yanı sıra her türlü ambar kapagı yenilenmesi Boiler tamiratları
baarı ile yürütülmektedir. Boru atölyemizde en son teknolojiye sahip CNC tezgahlar ile 500 mm
çapa kadar boru prolleri hatasız hazırlanabilmektedir. Elektrik atölyemizde ise 400 KW’ ye
kadar her türlü motor, kompresör, dümen dolabı motorları bakım ve tamir ilemleri
yürütülmektedir.

Bulgaristan'daki en büyük ve en iyi ekipmanlarla donatılmış olarak 70,000 DWT'na kadar olan
gemilerinize her türlü hizmeti verir ve 150.000 DWT’na kadar her türlü rıhtım tamir hizmetleri
verilebilir.
Toplam rıhtım uzunluğu 1200 metre olan tersanemizde 8 x 16 ton , 1x10 ton vinçlerimizin Yanı
sıra 100 tonluk yüzer vinç hizmetimizde mevcuttur.

- Yüksek basınçlı tatlı su , mekanik raspa , tel fırça ve grit raspası ile S.A 2,5 a kadar yüzey
temizliği
- Her türlü boya işleri
- Her türlü çelik / sac işçiliği
- Diesel makinalar , kompresörler , pompalar , ısıtıcılar ve kazanların tamiri
- Yüksek basınç yakıt pompaları ve nozullarının tamiri ve ayarlanması
- Her ölçüdeki "white metal" ile kaplı yatakların aşınmış olan yerlerinin "white metal" ile
kaplanması
- ABB turbochargerlerinin pervane kanat temizliği , yeni pervane yapımı ,dişlilerinin
yenilenmesi ve balansa alınması için özel İsviçre ABB yetkili servisi
- Gemilerin karbondioksit , oksijen , propan tüplerinin tamiri , testi ve sertifikalandırılması
- Makina / aksam detaylarının onarımı
- 16 mt uzunluğa kadar saft
- 720 mm çapına kadar dişliler ile 3500 mm çapına kadar diğer işler
- 8000 kg'a kadar tezgaha bağlama
- 300 mm çapına kadar boruları bükme , delme , yenileme
- Ahşap aksamın tamiri ve yeniden yapılması
- 3000 mm kadar vulkanizasyon işleri
- Elektrikli aletler , 400 kw 'a kadar elektrik motorları , her çeşit pompalar ve kompresörlerin
tamiri
- Demir , aliminyum , pirinç ve bronz dökümleri ,imkanının yanı sıra , oksijen ve asetilen
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fabrikalarına sahiptir.

HAVUZLAR

EBADLAR

VİNÇ KAPASİTELERİ

Taş Havuz

240 x 27 x 10 m

1 x 30t, 2 x 15t, 1 x 10t

Yüzer Havuz 2

160 x 27 x 5.80 m
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2 x 15t

Yüzer Havuz 3

219 x 36 x 7 m

2 x 20 t
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