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MSC-dochter MedTug breidt sleepbootvloot snel uit
# Nieuws, Scheepvaart

Stefan Verberckmoes 30 dec 2021 om 11:31
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Op tweede kerstdag is de sleepboot ‘Med Vega’ in Bremerhaven
aangekomen. Net als in Antwerpen heeft de MSC-dochter MedTug daar
nu al drie eigen slepers gestationeerd. Het sleepbedrijf is intussen al in
vier zeehavens operationeel.

De CEO van MSC, Soren Toft, bevestigde dit jaar dat de dochterrederij
MedTug als nieuwe bedrijfseenheid aan de MSC-groep werd toegevoegd. De
eerste havens waar het in Genève gevestigde sleepbedrijf aan de slag ging,
waren Sines (Portugal) en Antwerpen, waar de ‘Med Castor’ als eerste
sleepboot medio juni aan de slag ging.

In de Scheldehaven zijn intussen behalve de ‘Med Castor’ ook de ‘Med
Regulus’ (zie foto) en de ‘Med Polaris’ actief. Ze assisteren hoofdzakelijk
containerschepen van MSC bij aankomst of vertrek in of uit het
Deurganckdok, maar begeleiden af en toe ook boten van het moederbedrijf
aan de sluizen op rechteroever, zoals vorige maand nog de ‘MSC Virgo’ van
15.000 teu aan de Berendrechtsluis.

Bremerhaven

Ook in Bremerhaven heeft MedTug nu drie sleepboten. De gloednieuwe ‘Med
Vega’ vervoegt daar de ‘Med Pollus’ die met een paaltrekkracht van 83 ton
de sterkste sleepboot uit de vloot is, en de ‘Med Sirius’. Die laatste voer
vroeger onder de naam ‘Svitzer Mallaig’.

Behalve in Sines, Antwerpen en Bremerhaven ging MedTug ook al in Gioia
Tauro aan de slag, waar de ‘Med Tegmine’, sinds november schepen van en
naar de Medcenter Container Terminal begeleidt. Verwacht wordt dat
MedTug op nog meer locaties actief zal worden. Er werden al filialen
opgericht in onder andere Rotterdam, Las Palmas en intussen ook in
Barcelona. Dat zijn niet toevallig allemaal havens die door MSC als hub
gebruikt worden.
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