Op 21 januari 1993 werd een donut
van meer dan 1500 kg opgediend door
medewerkers van Hemstrought’s
Bakeries, Donato’s Bakery en het
radiostation WKLL-FM (alle VS) in
Utica, New York, VS.

De Belg Mathias Willemijns teelde een
pompoen van 1190,49 kg, op 9 oktober
2016 in Ludwigsburg, Duitsland,
bevestigd door de pompoenvereniging
Great Pumpkin Commonwealth (GPC).

Volgens Off-Highway Research is de meer
dan 14 miljoen kg zware graafwielbagger
Bagger 293 de zwaarste machine die zich
op eigen kracht kan voortbewegen. Deze
door TAKRAF in Leipzig, Duitsland, gemaakte
grondverzetmachine wordt gebruikt in
een dagbouwmijn in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen. Hij is 220 meter lang en
94,5 m hoog en in staat 240.000 m³ aarde per
dag te verplaatsen.

Download deze poster: guinnessworldrecords.com/2018

Saturnus V (VS) was
niet de krachtigste
raket, maar wel de
grootste. Met het
ruimteschip Apollo
aan de bovenkant
bevestigd had hij op
het lanceerplatform
een lengte van 110,6
m en een gewicht
van bijna 3 miljoen
kg. Saturnus V had
een stuwkracht van
3.447.000 kg. De eerste
Saturnus V werd in
1967 gelanceerd; de
13e en laatste steeg in
1973 op.

Raket
2.903.000 kg

Landvoertuig
14.196.000 kg

De door General Dynamics Land
Systems (VS) geproduceerde
gevechtstank M1A2 Abrams
heeft een operationeel gewicht
van 63.000 kg en is hiermee
momenteel de zwaarste tank
in gebruik. Hij is uitgerust met
een 120mm-kanon en heeft een
topsnelheid van 68 km/u.

Een door de wetenschap
beschreven walvishaai
(Rhincodon typus) die op 11
november 1949 werd gevangen
bij Baba-eiland in de buurt
van Karachi, Pakistan, woog
21.500 kg. Met een lengte
van 12,65 m was het ook de
grootste vis. De skeletten van
kraakbeenvissen bestaan uit
kraakbeen in plaats van uit
het harde bot van veel andere
vissoorten.

> 600.000 kg

Tank (modern)
63.000 kg

Kraakbeenvis
21.500 kg

7000–600.000 kg

Donut
1695 kg

Pompoen
1190,49 kg

1000–7000 kg

Een galapagosschildpad
(Chelonoidis nigra) met de
naam Goliath had een lengte
van 135,8 cm, een breedte
van 102 cm, een hoogte van
68,5 cm en een gewicht van
417 kg. Goliath woonde van
1960 tot 2002 in het Life
Fellowship Bird Sanctuary
in Seffner, Florida, VS.

Schildpad
417 kg

‘Trichobezoar’ is de medische term voor
een haarbal, die ontstaat na trichofagie
(het eten van je eigen haar). De grootste
operatief uit een mens verwijderde
haarbal had een gewicht van 4,5 kg. Deze
trichobezear zat in de maag van een niet
nader genoemde 18-jarige vrouw die in
november 2007 werd behandeld in Rush
University Medical Center in Chicago,
Illinois, VS. Hij had een formaat van 37,5 x
17,5 x 17,5 cm.

Uit de maag verwijderd object
4.5 kg

Op 15 december 2011 woog
sumoworstelaar Sharran
Alexander (GB) 203,21 kg.

Sportvrouw
203,21 kg

100–1000 kg

Chisato Iwasaki (JPN) teelde
een appel van 1,849 kg in
zijn boomgaard in Hirosaki
City, Japan. Het record is
bevestigd op 24 oktober
2005.

Appel
1,849 kg

0–100 kg

Het voormalige Huis
van het volk, nu het
Parlementspaleis in
Boekarest, Roemenië,
wordt beschouwd als
het zwaarste gebouw ter
wereld. Het bevat 700
miljard kg staal en brons in
combinatie met 1 miljoen
m³ marmer, 3,5 miljoen
kg kristalglas en 900.000
m³ hout.

Gebouw
703.500.000 kg

De blauwe vinvis (Balaenoptera
musculus) weegt zo’n 160.000 kg
en heeft een gemiddelde lengte van
ongeveer 24 m. Een enorm exemplaar
dat op 20 maart 1947 in de Zuidelijke
Oceaan, Antarctica, werd
gevangen, woog 190.000 kg en
had een lengte van 27,6 m.

Dier
190.000 kg

De Panzerbike, gebouwd door Tilo en Wilfried Niebel van
Harzer Bike Schmiede in Zilly, Duitsland, woog meer dan
4500 kg op 23 november 2007.

Op 23 september 1980 meldde de NAVO
de lancering van de eerste Russische
onderzeeër van de 941 Akula-klasse (door
de NAVO ‘Typhoon’ genoemd) vanaf een
geheime overdekte scheepswerf aan de
Witte Zee. De duikboot had naar vermeld een
waterverplaatsing onder water van 26.500 ton
en een lengte van 171,5 m. Zie blz. 211 voor
		
meer informatie.

Onderzeeër
26.500.000 kg

De klok van Mingun weegt
92.000 kg, met een diameter van
5,09 m. De klok bevindt zich
dicht bij Mandalay, Myanmar,
en wordt met een staaf
van teak aan de buitenkant
geluid. Hij werd tegen het
einde van het bewind
van koning Bodawpaya
(1782–1819) gegoten.

Werkende klok
92.000 kg

Er zijn exemplaren van de maanvis
(Mola mola) bekend die meer dan
2000 kg wogen en een hoogte
van 3 m hadden tussen de
vintoppen.

Berijdbare motorfiets
4749 kg

‘s Werelds grootste bruidstaart
woog meer dan 6500 kg en werd
gemaakt door koks van het
Mohegan Sun hotel en casino
in Uncasville, Connecticut, VS.
De taart werd op 8 februari
2004 gemaakt voor een
bruidstentoonstelling.

Bruidstaart
6818 kg

In 1960 werd een ijsbeer van ongeveer
900 kg ontdekt op een ijsschots in de
Tsjoektsjenzee ten westen van Kotzebue
in Alaska, VS. Zijn omvang werd geschat
op 3,5 m van neus tot staart langs de
lichaamscontouren, 1,5 m rond het lichaam
en 43 cm rond de klauwen.

Vleeseter op land
900 kg

In 2009 gebruikten astronomen de
ruimtetelescoop van NASA’s satelliet Swift
voor het meten van de massa van het
zwarte gat in het midden van de quasar
S5 0014 + 81, aan de hand van de extreme
helderheid. De resulterende massa van ca.
40 miljard zonsmassa’s maakt dit zwarte
gat ongeveer 10.000 keer groter dan het
superzware zwarte gat in het midden van
de Melkweg.

Zwart gat
7,9 x 1040 kg

Het vliegtuig met het hoogste maximale startgewicht
is de Antonov An-225 ‘Mriya’ (droom). Oorspronkelijk
woog het toestel 600.000 kg, maar tussen 2000
en 2001 werd de vloer versterkt, wat resulteerde in
het hogere maximale startgewicht van 640.000 kg.
Slechts twee van deze kolossen werden ooit gebouwd.

Vliegtuig (ooit)
640.000 kg

Jeff Peeters (BEL) bouwde een fiets met
een gewicht van 860 kg en reed er op
19 augustus 2015 mee rond in Mechelen,
België. Het voertuig bestond volledig
uit hergebruikte materialen.

Jon Brower Minnoch (VS, 1941-1983) kampte al
sinds zijn kindertijd met obesitas. Hij had in 1963
een lengte van 185 cm en een gewicht van 178 kg,
wat in 1966 opliep tot 317 kg en in september 1976
tot 442 kg. in maart 1978 werd Minnoch opgenomen
in het University Hospital in Seattle, VS, waar
endocrinoloog dr. Robert Schwartz vaststelde
dat hij meer dan 635 kg woog. Een groot
deel hiervan bestond uit vochtophoping,
veroorzaakt door congestief hartfalen.

Beenvis
2000 kg

Berijdbare fiets
860 kg

De koritrap (Ardeotis kori) leeft in
zuidelijk en oostelijk Afrika. Het
zwaarste bekende exemplaar was
een mannetje van 18,1 kg, dat in 1936
in Zuid-Afrika werd geschoten door
grootwildjager H.T. Glynn. Later
schonk hij de kop en nek van de vogel
aan het British Museum in Londen, GB.

Vliegende vogel
18,1 kg

Ruan Liangming (CHN)
droeg op 15 mei 2014
een bijenmantel van 63,7
kg in Fengxin, Yichun
City, provincie Jiangxi,
China. Er bevonden zich
zo’n 637.000 bijen in de
mantel, waaronder 60
koninginnen.

Bijenmantel
63,7 kg

Mens (ooit)
635 kg

Reuzin Anna Bates
(meisjesnaam Swan,
CAN) had een lengte van
241,3 cm. Op 19 januari 1879
beviel ze thuis in Seville,
Ohio, VS, van een jongen
met een gewicht van
9,98 kg en een lengte
van 71,12 cm.

Baby
9,98 kg

De zwaarste man was 63 keer zwaarder dan de zwaarste baby, maar slechts de helft
van het gewicht van de zwaarste vleeseter op land. Is de zwaarste klok zwaarder dan de
zwaarste tank? En is er iets op aarde zwaarder dan een blauwe vinvis? GWR geeft je de
antwoorden.

Zwaarste...

Afbeeldingen niet op schaal

SUPERLATIEVEN

