Irak'ın petrolünü taşıyacak vagon tankları Bakan Varank uğurladı
- Kocaeli'de faaliyet gösteren Cryocan tarafından Irak Demiryolları için üretilen vagon tankların
sevkiyatına başlandı
- Irak'a gitmek üzere Kocaeli'den yola çıkan ilk vagon tanklar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank tarafından uğurlandı
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Irak Demiryolları için Kocaeli'de üretilen ve ilk
parti teslimatı başlayan vagon tankları yolcu etti.
Dilovası'nda kurulu Cryocan firması tarafından Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan
üretimi tamamlanan 50'sinin sevkiyatına başlandı.
Firma 2021 sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak'a teslim etmeyi
hedefliyor.
Kocaeli'de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının
karayollarindan demiryoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, söz konusu tank vagonların üretildiği Dilovası'ndaki fabrikayı
ziyaret etti.
Ziyarette firmanın yönetim kurulu başkanı Tekin Urhan'dan bilgi alan Varank, daha sonra üretim
tesislerini gezerek, üretimi tamamlanan vagon tankları inceledi.
Irak'a gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıkan ilk vagonları uğurlayan Varank, ...
Bakan Varank, ...
- "Üretim 400 adede kadar devam edecek"
Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan da 10 yıldır Dilovası'nda kriyojenik ve basınçlı kaplar
imal ettiklerini söyledi.
Ürünlerinin likit sanayi gazlarının depolanmasında kullanıldığını belirten Urhan, tasarım, Ar-Ge ve
üretimi tamamen Dilovası'ndaki tesislerde gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Urhan, Irak'ın toplam 2 bin vagon tankla petrol taşımacılığını demiryoluna kaydırmayı planladığı
bilgisini vererek, şöyle devam etti:
"Irak Demiryolları şuanda petrol taşımacılığını karayolundan demiryoluna kaydırmak üzere _bir proje
yürütüyor,Irak Demiryollari bu projede yoluna vagon tanklari aliminda Cryocan ile yurumeye karar
verdi. Şu anda 50 tankın ilkini gönderiyoruz. 400 adede kadar devam edecek bu üretim. 2022 yılının
sonuna kadar teslimatlarımız devam edecek."
- "Yıl sonuna kadar 100 vagonun daha teslimatını yapacağız"
Bu yıl sonuna kadar 100 vagonun daha teslimatını yapmayı hedeflediklerini aktaran Urhan, "Şu anda
ilk vagon tankımızın teslimatını yapıyoruz. Sanayi Bakanımız bizimle beraber. Bunun heyecanı
içerisindeyiz. Bugün itibariyle ilk vagon tankı uğurluyoruz. Karşı tarafta da Irak Ulaştırma Bakanı
karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Urhan, Irak için ürettikleri tank vagonlarda fuel oil, crude oil depolandığı bilgisini vererek, "Tamamen
yine tasarımı bize ait. Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlayıp üretiyoruz. İkinci adim olarak LPG
nin demiryollarinda taşınmasına yönelik projeler için LPG vagon tank üretimine başladık. İlk Prototip
hazır" dedi.
Şili Peru’dan Bangladeş’e, İzlanda Almanya’dan Nijerya’ya Dünya’nın her yerinde tank ve
tankerlerinin çalıştığını vurgulayan Urhan, ürünlerinin % 90 ini 66 ülkeye ihraç ettiklerini sözlerine
ekledi.
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