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PSA ANTWERP EN MPET BREIDEN HUN FACILITEITEN VERDER UIT
Op 23 maart 2017 is de MS ‘Zhen Hua 24’ in de haven van Antwerpen aangekomen met vier
mega kranen aan boord. Twee hiervan zijn bestemd voor de PSA Antwerp Noordzee
Terminal, de andere twee voor de MSC PSA European Terminal (MPET).
De nieuwe kranen hebben een hijshoogte van 50 meter en een reikwijdte van 25 containers
breed, waardoor ze perfect in staat zijn om de grootste containerschepen ter wereld te
behandelen. Deze dual hoist kranen kunnen per hijsbeweging gelijktijdig twee 40-voetcontainers of vier 20-voet-containers behandelen.
De voorbereiding voor het lossen van de kranen is ondertussen begonnen. De kranen worden
verwacht operationeel te zijn tegen mei 2017.
Vandaag heeft een tweede partij van vier kranen van hetzelfde type aan boord van de ‘MS
Zhen Hua 20’ de reis aangevangen naar de Antwerpse haven. Deze kranen, waarvan er
opnieuw twee bestemd zijn voor Noordzee Terminal en twee voor MPET, worden in
Antwerpen verwacht in mei 2017.
De nieuwe kranen voor de Noordzee Terminal maken deel uit van een algemeen upgrading
programma. Met de vier nieuwe kranen en de verdiepingswerken die vorig jaar werden
afgerond, zal de Noordzee Terminal volledig uitgerust zijn om te voldoen aan de behoeften
van de scheepvaartallianties en om meerdere mega-schepen gelijktijdig te kunnen
behandelen. Daarnaast zullen binnenkort ook werkzaamheden van start gaan om de
kaaimuur met 140 meter te verlengen.
Met de installatie van de vier nieuwe kranen op MPET, komt dit relocatie- en upgrading project
stilaan tot voltooiing. MPET beschikt dan over 41 containerkranen en versterkt hiermee verder
zijn status als grootste container terminal in Europa. MPET is één van de belangrijkste hubs
in de regio voor de 2M Alliance waarbij minimale doorlooptijden worden geboden aan de
partners.
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Over PSA International
Als één van de toonaangevende havengroepen wereldwijd, participeert PSA in een 40-tal
terminals in 16 landen doorheen Azië, Europa en Amerika, met vlaggenschipactiviteiten in PSA
Singapore Terminals en PSA Antwerp. PSA streeft ernaar zijn havennetwerk voortdurend uit
te breiden in nauw overleg met alle partijen en zo de uitverkoren partner worden voor het
havengebeuren over de hele wereld.
www.globalpsa.com.
Over PSA Antwerp & MPET
PSA baat drie containerterminals uit in de haven van Antwerpen, alle drie gelokaliseerd voor
de sluizen: MPET (joint venture met TIL) aan het Deurganckdok en Noordzee en Europa
Terminal. MSC PSA European Terminal (MPET) is de grootste container terminal in de haven
van Antwerpen. Om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende behoeften van zijn
klanten, heeft MPET, aanvankelijk gelegen op de rechteroever van de Schelde, zijn operaties
overgeheveld naar de nieuwe locatie op linkeroever.
PSA stelt 3.000 personeelsleden te werk in de Antwerpse haven.
www.psa-antwerp.be

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met:
Naam : Caroline Creve, Manager Corporate Communication
Tel
: +32 3 260 61 26
Mobile: +32 475 48 14 07
Email : Caroline.Creve@globalpsa.com

