Off-Highway Araştırma’ya göre, kendi
gücüyle hareket edebilen en ağır makine,
Almanya’nın Leipzig kentindeki TAKRAF
tarafından üretilen ve yerden hareket eden, iş
makinesi, 14.196 tonluk Bagger 293 küreme
tekerli ekskavatördür. Almanya’da Kuzey
Ren-Vestfalya Eyaleti’nde açık bir kömür
madeninde kullanılan bu aracın uzunluğu 220
m, yüksekliği 94,5 m’dir ve günde 240.000 m³
toprak taşıma kapasitesine sahiptir.

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

Satürn V (ABD) her
ne kadar en büyük
olsa da, en güçlü
roket değildi. Üzerine
Apollo uzay aracı
monte edildiğinde,
fırlatma platformunda
yüksekliği 110,6 m,
ağırlığı ise 2.903
tondu. Satürn V’in
kalkış itme kuvveti
3.447 tondu. Satürn
V’lerin ilki 1967’de,
13. ve sonuncusu ise
1973’de fırlatıldı.

Roket
2.903.000 kg

Kara aracı
14.196.000 kg

Amerikan General Dynamics
Land Systems tarafından üretilen
M1A2 Abrams ana savaş tankının
tam donanımlı ağırlığı olan
63 ton, bu tankı operasyonel
hizmette olan en ağır tank yapar.
Maksimum 68 km/s’lik bir hıza
sahip olan tank, bir adet 120
mm’lik silah ile donatılmıştır.

11 Kasım 1949’da Pakistan’ın
Karachi yakınlarındaki Baba
Adası açıklarında yakalanan
ve bilimsel olarak kaydedilen
balina köpekbalığı (Rhincodon
typus) 21,5 ton ağırlığındaydı.
Bu balık, 12,65 m’lik boyu ile de
aynı zamanda en büyük balıktı.
Kıkırdaklı balıkların, diğer pek
çok balık türünün aksine, sert
kemikten ziyade iskeletleri
kıkırdaktandır.

> 600.000 kg

Tank (günümüz)
63.000 kg

21 Ocak 1993’de, 1,69 tonluk içi
doldurulmuş bir donut, Hemstrought’s
Pastaneleri, Donato’s Pastanesi ve
radyo istasyonu WKLL-FM (hepsi
Amerikalı) temsilcileri tarafından Utica,
New York, ABD’de servis edildi.

Donut
1.695 kg

Bükreş, Romanya’daki
Parlamento Sarayı,
dünyanın en ağır binası
olarak kabul edilir. Bina
700.000 ton çelik ve
bronz ile 1 milyon m³
mermer, 3.500 ton
kristal cam ve
900.000 m³ ahşap
içermektedir.

Bina
703.500.000 kg

Mavi balina’nın (Balaenoptera
musculus) ağırlığı 160 tona kadar
olabilir ve ortalama uzunluğu 24
m’dir. 20 Mart 1947’de, Güney
Okyanusu, Antarktika’da yakalan
bir devasa örneğinin ağırlığı 190
ton ve kaydedilen uzunluğu
27,6 m’ydi.

Hayvan
190.000 kg

Almanya’nın Zilly kentindeki Harzer Bike Schmiede’den Tilo
ve Wilfried Niebel tarafından 23 Kasım 2007’de yapılan The
Panzerbike’ın ağırlığı 4,749 tondu.

Uncasville, Connecticut, ABD’deki
Mohegan Sun Otel ve Kumarhanesi
ahçıları tarafından pişirilen
dünyanın en büyük düğün
pastasının ağırlığı 6.818 tondu.
Pasta, 8 Şubat 2004’te New
England düğün fuarında
sergilenmiştir.

Düğün pastası
6.818 kg

1960’da, ABD’nin Alaska kentinde
Kotzebue’nin batısındaki Chukchi
Denizi’ndeki bir buz kütlesinin üzerinde
yaklaşık 900 kg’lık bir kutup ayısı tespit
edildi. Burnundan kuyruğuna kadar
boyunun 3,5 m, vücut çevresinin, 1,5 m ve
pençelerinin etrafının 43 cm olduğu tahmin
edilmektedir.

Kara etoburu
900 kg

2009’da, NASA’nın Swift gama-ışını
uzay teleskopunu kullanan gökbilimciler,
aşırı ışık bazında, kuasar S5 0014+81’in
merkezindeki süper büyük kara deliğin
kütlesini hesapladılar. Yaklaşık 40 milyar
solar kütleye karşılık gelen kütlesi ile
bu kara delik, Samanyolu galaksisinin
merkezindeki süper büyük kara delikten
yaklaşık 10.000 kat daha büyüktür.

Kara delik
7,9 x 1040 kg

En yüksek standart maksimum kalkış ağırlıklı uçak
Antonov An-225 “Mriya”dır (Rüya). Orijinal ağırlığı
600 tonken, 2000 ile 2001 arasında yapılan taban
güçlendirmesiyle maksimum kalkış ağırlığını 640 tona
çıkmıştır. Bu dev uçaklardan şimdiye kadar yalnızca iki
adet üretilmiştir.

Uçak (tüm zamanların)
640.000 kg

Jeff Peeters (BEL) yaptığı 860 kg
ağırlığındaki bisikleti 19 Ağustos 2015’de
Mechelen, Belçika’da sürdü. Bisiklet
tamamen kullanılmış materyallerden
yaratılmıştı.

Binilebilir bisiklet
860 kg

Binilebilir motosiklet (The Panzerbike)
4.749 kg

23 Eylül 1980 tarihinde, NATO, Rusya’nın 941
Akula-sınıfı denizaltısının (NATO tarafından
“Tayfun” olarak adlandırılan) ilkinin, Beyaz
Deniz’de, üstü kapalı, gizli bir tersaneden
denize indirildiğini duyurdu. Bu denizaltılarının
dalış su yer değişimleri 26.500 ton ve genel
uzunlukları 171,5 m olarak bildirilmiştir. Daha
fazla bilgi için bkz. s.211.

Denizaltı
26.500.000 kg

Mingun çanının ağırlığı 92 ton
ve açık ucunun çapı 5,09 m’dir.
Mandalay, Burma
yakınlarındaki tik ağacından
yapılma bu çan, dışarıdan
bir tokmakla çalınmaktadır.
Çanın dökümü Kral
Bodawpaya (1782–1819)
devrinde Mingun’da
yapılmıştır.

Hâlen kullanılan çan
92.000 kg

Ay balığı’nın (Mola mola) yaklaşık 2
ton ağırlığında ve yüzgeç uçları arası
mesafelerinin 3 m olduğu örnekleri
kaydedilmiştir.

Kemikli balık
2.000 kg

Jon Brower Minnoch (ABD, 1941–83) çocukluğundan
beri obezite ile savaşmıştır. 1963 yılında boyu 185 cm,
ağırlığı 178 kg; 1966’da 317 kg ve Eylül 1976’da 442 kg’a
kadar ulaşmıştı. Minnoch, 1978 yılında ABD’de Seattle
Üniversite Hastanesi’ne yatırıldığında, danışman
endokrinolog Dr. Robert Schwartz, Jon’un 635
kg’dan daha ağır olduğunu hesaplamıştı.
Kilosunun büyük bir kısmının nedeni
konjestif kalp yetmezliğine bağlı su
birikimiydi.

Boyu 135,8 cm, eni 102 cm
ve 417 kg ağırlığa kadar
ulaşmış olan Goliath adlı
bir Galápagos kaplumbağası
(Chelonoidis nigra),
1960’dan 2002’ye kadar
Seffner, Florida,
ABD’deki Life Fellowship
Kuş Sığınağı’nda
yaşamıştı.

Kıkırdaklı balık
21.500 kg

7.000–600.000 kg

Belçikalı Mathias Willemijns, 9 Ekim
2016’da, Almanya’nın Ludwigsburg
kentindeki Büyük Bal kabağı Topluluğu
(GPC) tarafından onaylanmış olan
1.190,49 kg ağırlığında bir bal kabağı
yetiştirdi.

Bal kabağı
1.190,49 kg

1.000–7.000 kg

Erkek (tüm zamanların)
635 kg

Kori toy kuşu (Ardeotis kori) Güney
ve Doğu Afrika’da yaşar. Büyük
hayvan avcısı H T Glynn tarafından,
1936’da Güney Afrika’da öldürülen
ve bugüne kadar kaydedilmiş en ağır
örneği olan bu kuş 18,1 kg’dı. Glynn
kuşun kafası ile boynunu İngiltere,
Londra’daki Biritsh Müzesi’ne
bağışlamıştır.

Çinli Ruan Liangming,
15 Mayıs 2014’te, Çin’in
Jiangxi Eyaleti, Yichun
Şehri’nin Fengxin
ilçesinde, 63,7 kg’lık bir
arı mantosu ile donandı.
Manto, 60 kraliçe
dahil olmak üzere
toplam 637.000 arıdan
oluşmaktaydı.

Dev kadın Anna Haining
Bates’in (önceden Swan,
Kanadalı) boyu 241,3 cm’ydi.
Anna’nın 19 Ocak 1879’da,
ABD, Ohio, Sevilla’daki
evinde doğurduğu oğlu
71,12 cm ve 9,98 kg
idi.
Uçan kuş
18,1 kg

Arı mantosu
63,7 kg

Doğum
9,98 kg

Kaplumbağa
417 kg

“Trikobezoar”, insanın kendi saçını yemesi
olan trikofajinin sonucunda oluşan
saç yumağının tıbbi adıdır. Bir insanın
midesinden, cerrahi olarak çıkarılan
en büyük saç yumağının ağırlığı 4.5 kg
idi. 37,5 x 17,5 x 17,5 cm boyutlarındaki
trikobezoar, Kasım 2007’de Chicago,
Illinois, ABD’de, Rush Üniversitesi Medikal
Merkezi’nde tedavi edilen, adı gizli 18
yaşında bir kadından çıkarılmıştır.

Mideden çıkarılan nesne
4,5 kg

Sumo güreşçisi İngiliz Sharran
Alexander, 15 Aralık 2011’de
203,21 kg ağırlığındaydı.

Sporcu kadın
203,21 kg

100–1.000 kg

Japon Chisato Iwasaki,
25 Ekim 2005’te, Hirosaki
City, Japonya’daki elma
çiftliğinde 1.849 kg’lık bir
elma yetiştirdi.

Elma
1,849 kg

0–100 kg

Karadaki en ağır etoburun yarısı kadar olmakla birlikte en ağır adam, en ağır bebekten
63 kat daha ağırdır. Ancak en ağır çan, en ağır tanktan daha mı ağır? Ve dünyadaki
herhangi bir şey bir mavi balinadan daha ağır olabilir mi? GWR bunları cevaplıyor.

En ağır...

Görselle ölçekli değildir.

EN’LER

