1993. január 21-én a Hemstrought’s
Bakeries, a Donato’s Bakery és
a WKLL-FM rádióadó (mind USA)
munkatársai egy 1,69 tonnás töltött
fánkot szolgáltak fel a New York
állambeli Uticában.

A belga Mathias Willemijns 1190,49 kg-os
sütőtököt termesztett, az óriási termést
a Great Pumpkin Commonwealth
(GPC) ludwigsburgi (Németország)
rendezvényén hitelesítettek 2016. 10.
9-én.

Az Off-Highway Research adatai szerint
a legnehezebb, saját erejéből haladni képes
gép a 14 196 tonnás Bagger 293-as exkavátor,
melyet a lipcsei (Németország) Takraf
gyártott. A 220 m hosszú, 94,5 m széles
munkagépet egy észak-rajna-vesztfáliai
külszíni szénbányában használják, s naponta
akár 240 000 m³ földet is meg tudnak
mozgatni vele.

Töltsd le ezt a posztert: guinnessworldrecords.com/2018

A Saturn–V (USA) volt
minden idők
legnagyobb rakétája,
ha nem is a legerősebb.
Az Apollo űrhajóval
a csúcsán a magass ága
110,6 méter volt,
tömege pedig
az indítóállásban
2903 tonna. Az első
Saturn–V-öt 1967-ben
indították útnak,
míg az utolsó,
13. felszállásra
1973-ban
került sor.

Rakéta
2 903 000 kg

Szárazföldi jármű
14 196 000 kg

Az amerikai General Dynamics
Land Systems által gyártott
M1A2 Abrams 63 tonnás
tömegével a jelenleg hadrendben
álló legnehezebb harckocsi.
Fegyverzetét egy 120 mm-es
ágyú alkotja, végsebessége
68 km/h.

A legnagyobb tudományosan
megvizsgált porcos hal
egy 21,5 tonnás cetcápa
(Rhincodon typus) volt,
amelyet a pakisztáni
Karacsihoz közeli Babaszigeten fogtak ki 1949.
november 11-én. 12,65 m-es
hosszával a legnagyobb
ismert halnak is számít. A
porcos halak vázrendszere
nem kemény csontokból,
hanem porcszövetből épül fel.

> 600 000 kg

Tank (jelenleg használt)
63 000 kg

Porcos hal
21 500 kg

7000–600 000 kg

Fánk
1695 kg

A világ legnehezebb
épületének a bukaresti
Parlamentet tartják,
a felépítéséhez 700 000
tonna acélt és bronzot,
2,7 millió tonna márványt,
3500 tonna
kristályüveget és 700 000
tonna fát használtak fel.

Épület
4 098 500 000 kg

A kék bálna (Balaenoptera
musculus) tömege elérheti a
160 tonnát, átlagos hosszúsága 24
méter. Egy az Antarktisz közelében,
1947. március 20-án kifogott
hatalmas példány 190 tonnát
nyomott, hossza pedig elérte a
27,6 métert.

Állat
190 000 kg

Zillyben (Németország) a Harzer Bike Schmiede munkatársai
Tilo és Wilfried Niebel által megépített Panzerbike a 2007.
november 23-án végzett mérés alapján 4,749 tonnás.

1960-ban egy 900 kg-os jegesmedvét
ejtettek el a Csukcs-tenger egyik
jégtorlaszán az alaszkai Kotzebue-tól
nyugatra. Az állat teljes hosszát a test
kontúrjai alapján 3,5 méterre becsülték,
törzsének körfogata 1,5 m, a mancsáé
pedig 43 cm volt.

Szárazföldi ragadozó
900 kg

2009-ben a NASA Swift gammaűrtávcsövével dolgozó kutatók
kiszámították az S5 0014+81 jelű
kvazár középpontjában található
szupernagy tömegű fekete lyuk tömegét.
A Tejútrendszer közepén található
szupermasszív fekete lyuk tömege a Nap
tömegének negyvenmilliárdszorosa –
ami tízezerszer több a mi galaxisunkénál.

Fekete lyuk
7,9 × 1040 kg

A legnagyobb maximális felszállótömegű repülőgép
az Antonov An–225 „Mrija” (álom). A gép eredetileg
600 tonnás volt, de 2000 és 2001 között
megerősítették a padlólemezét, 640 tonnára növelve
a felszállótömeget. A légi behemótból mindössze két
darab készült.

Valaha épített repülőgép
640 000 kg

A világ legnagyobb, 6,818 tonnás
esküvői tortáját a Mohegan Sun
hotel és kaszinó (Uncasville,
Connecticut, USA) szakácsai
készítették el és egy New
England-i esküvői kiállításon
mutatták be 2004. február
8-án.

Esküvői torta
6,818 kg

Jeff Peeters (BEL) építette azt a 860 kg-os
kerékpárt, amellyel 2015. 08. 19-én tette meg
első próbaútját a belgiumi Mechelenben.
A jármű teljes egészében újrahasznosított anyagokból készült.

Működőképes kerékpár
860 kg

Működőképes motorkerékpár
4749 kg

A NATO 1980. szeptember 23-án jelentette be,
hogy a Fehér-tenger partján fekvő egyik titkos
kikötőben a szovjet haditengerészet vízre
bocsátott több 941 Akula osztályú tenger
alattjárót (NATO-kódja: Tájfun osztály).
A 171,5 m hosszú vízi járművek vízkiszorítása
26 500 tonna volt. További részleteket
a 211. oldalon találsz.

Tengeralattjáró
26 500 000 kg

A minguni (Mandalay közelében,
Burma) harang 92 tonnás, átmérője
pedig 5,09 méter. A harangot
egy tíkfa kalapáccsal lehet
kívülről megszólaltatni.
A harangot Mingunban
öntötték Bodawpaya
király (1782–1819)
uralkodásának vége felé.

Ma is használatban lévő harang
92 000 kg

A holdhal (Mola mola) egyes
példányainak súlya elérheti a 2
tonnát, hosszuk pedig a 3 métert.

Csontos hal
2000 kg

Jon Brower Minnoch (USA, 1941–83) gyermekkorától
kezdve elhízástól szenvedett. 1963-ban 185 cm
magas és 178 kg-os volt; 1966-ra 317 kg-ra hízott,
1976 szeptemberében pedig már 442 kg-ot nyomott.
1978 márciusában, amikor Minnochot a seattle-i
Egyetemi Kórházba szállították, dr. Robert
Schwartz endokrinológus úgy számította, hogy a
testtömege már meghaladhatta a 635 kg-ot.
Ennek nagy részét a szívbetegsége miatt a
testében felgyülemlett víz tette ki.

Egy Goliath nevű galápagosi
óriásteknős (Chelonoidis
nigra) a mérések tanúsága
szerint 135,8 cm hosszú,
102 cm széles, 68,5 cm
magas és 417 kg-os volt.
Goliath a seffneri (Florida,
USA) Life Fellowship
Madárrezervátumban élt
1960-tól 2002-ig.

Sütőtök
1190,49 kg

1000–7000 kg

Valaha élt férfi
635 kg

A Dél- és Kelet-Afrikában honos
óriástúzok (Ardeotis kori)
legnagyobb ismert hím példánya
18,1 kg-ot nyomott. Az állatot egy H.
T. Glynn nevű vadász ejtette el DélAfrikában 1936-ban. Később a madár
nyakát és fejét a londoni British
Museumnak ajándékozta.

2014. május 15-én
Yichun városában (Kína)
Ruan Liangming (CHN)
egy 63,7 kg-os méh
köpenyt vonzott magára,
amely nagyjából
637 000 méhből
– köztük 60 királynőből
– állt.

Az óriásnövésű, 241,3 cm
magas Anna Bates (sz. Swan,
CAN) 1879. január 19-én egy
9,98 kg-os, 71 cm hosszú
újszülöttet hozott világra
seville-i (Ohio, USA)
otthonában.
Repülni képes madár
18,1 kg

Méhköpeny
63,7 kg

Újszülött
9,98 kg

Teknős
417 kg

Trichobezoár az orvosi neve annak
a hajcsomónak, ami a trichofágiában
(kényszeres hajevésben) szenvedők
gyomrában alakulhat ki. A valaha sebészi
úton eltávolított legnagyobb hajgubanc
4,5 kg-os volt: egy 18 éves nőből
operálták ki a chicagói (Illinois, USA) Rush
Egyetem klinikáján, 2007 novemberében.
A hajcsomó mérete 37,5 × 17,5 × 17,5 cm
volt.

Gyomorból eltávolított tárgy
4,5 kg

A brit szumóbirkózó, Sharran
Alexander testsúlya 2011. 12.
15-én 203,21 kg volt.

Sportolónő
203,21 kg

100–1000 kg

Ivaszaki Csiszato (JPN)
Hiroszakiban (Japán)
található gyümölcsösében
egy 1,849 kg-os alma
termett, 2005. 10. 24-én
mérték le.

Alma
1,849 kg

0–100 kg

A legnehezebb férfi 63-szor volt súlyosabb a legnehezebb újszülöttnél, de csak
feleannyit nyomott, mint a legnehezebb szárazföldi ragadozó. De vajon mi lehetett
nehezebb: a legnagyobb harang vagy a legnagyobb tank? S vajon létezik bármi
a Földön, ami nehezebb egy kék bálnánál? A GWR tudja a válaszokat.

A legnehezebb…

A képek nem méretarányosak
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