! MIJN ACCOUNT

Mensen

Scheepvaart

Transport

Havens

Logistiek

MSC vanaf deze week met twee sleepboten actief in
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© Stefan Verberckmoes - De sleepboot 'Med Polaris' aan het werk aan de Berendrechtsluis

Het sleepbedrijf MedTug is deze week gestart met het assisteren van zeeschepen in Rotterdam.
De MSC-dochter heeft er al twee sleepboten gestationeerd, die de eerste opdrachten inmiddels
achter de rug hebben.
De sleepboot ‘Med Aldebaran’ is de laatste aanwinst in de MedTug-vloot. Het gaat om de ex'Vehintinueve', die in 2015 gebouwd werd. Met een paaltrekkracht van 91 ton is dit nu de krachtigste
sleepboot in de vloot van de MSC-dochter. De sleepboot arriveerde vorige zaterdag 30 april in
Vlissingen om daarna door te varen naar Rotterdam.
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$ Marineschilders Dirk

Flows kondigde al in augustus vorig jaar aan dat MedTug een Nederlandse vestiging had opgericht. Op

en Leon stellen werken
tentoon in
Cepagebouw

dat moment was het sleepbedrijf al met telkens twee sleepboten in de havens van Sines en
Antwerpen actief.

Antwerpen

04 mei 2022, 13:12

Samen met de ‘Med Polaris’ (paaltrekkracht 61 ton) begeleidde de ‘Med Aldebaran’ maandag 2 mei

CGM sterkste groeiers
in Far East trade

$ Evergreen en CMA

onder andere al het containerschip ‘MSC Zlata R’ van 4.112 teu in de Maashaven. De ‘Med Polaris’
vervoegde vorige zomer de Antwerpse vloot van MedTug als derde sleepboot (zie foto).

04 mei 2022, 13:04

$ Lidl verhuurt

schepen aan MSC en
Hapag-Lloyd

Dat deze sleper nu in Rotterdam aan de slag gaat, leidt niet tot een vermindering van de activiteiten in
Antwerpen. MedTug zet in de Scheldehaven nog altijd drie boten in. Behalve de ‘Med Castor’ die in juni
vorig jaar als eerste sleepboot van MedTug in Antwerpen aan de slag ging, zijn dat de gloednieuwe
‘Med Capella’ en de krachtige ‘Med Pollux’ (paaltrekkracht 83 ton).
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