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UNITED SHIPPING GROUP etablerer fa. United Heavy Transport og åbner kontor i Houston
Hamborg/Houston. United Shipping Group annoncerer hermed grundlæggelsen af det specialiserede sværtransportfirma UNITED
HEAVY TRANSPORT. Med en flåde på fem (5) specialbyggede, højtavancerede såk. semisubmersible (halvt nedsænkende) skibe, der har
været i drift siden 2018 i henhold til en partneraftale mellem Guangzhou Salvage, GS Pango og UNITED HEAVY LIFT, planlægger virksomheden at fokusere på tørbugseringsmarkedet. UNITED HEAVY TRANSPORT vil repræsentere flåden kommercielt på vegne af Guangzhou
Salvage og GS Pango.
Virksomheden opererer fra UNITED SHIPPING GROUPs hovedkvarter i Hamborg og et kontor i Houston, Texas, der er åbnet pr. 1. maj
2020. Med den nyligt tiltrådte Anthony Perez har virksomheden fået åbnet op for den tunge industri inden for skibssektoren. Han har
mere end 11 års erfaring inden for søtransportbranchen og skal lede Houston-operationerne som regionsdirektør for det amerikanske
kontinent. Virksomheden i Hamborg ledes af Andreas Rolner og et dedikeret projektteam. Philipp Mehringer vil være ansvarlig for området forretningsudvikling. “Vi glæder os over at kunne præsentere vores nye virksomhed, der specifikt skal fokusere på markedet for tung
søtransport“, udtaler administrerende direktør for UNITED HEAVY TRANSPORT, Andreas Rolner. “Vores stærke team sammenholdt med én
afde mest moderne halvt nedsænkende flåder i branchen tilbyder skræddersyede løsninger til krævende projekter.“
De tilbudte tjenester inkluderer tungløfttransport af offshoreplatforme, faststående og flydende produktionssystemer, opmudrings- og
konstruktionsskibe, modultransport af onshore-LNG-anlæg, flydende installationer fra topside i samarbejde med UNITED ENGINEERING
SOLUTIONS og logistiske styringsløsninger til offshorevindmøller sammen med UNITED WIND LOGISTICS.

Om UNITED SHIPPING GROUP
United Shipping Group med base i Hamborg består af fire nært beslægtede virksomheder: UNITED HEAVY LIFT (UHL), UNITED WIND
LOGISTICS (UWL), UNITED ENGINEERING SOLUTIONS (UES) og vort nyeste skud på stammen UNITED HEAVY TRANSPORT (UHT).
UNITED SHIPPING GROUP blev grundlagt i 2015 og tilbyder one-stop-løsninger for tungløfttransport til søs. Vores interne eksperter og
datterselskaber indenfor sværgods-, ingeniørs- og vindkraftprojekter tilbyder skræddersyede løsninger til krævende projekter.
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Om UNITED HEAVY TRANSPORT
UNITED HEAVY TRANSPORT er en specialiseret entreprenør indenfor sværtransport og installationer til søs, som hjælper kunder fra
offshoreolie- og gasindustrien, onshore-LNG- og petrokemiske anlæg, vedvarende energi samt havnedrift og skibsfart. Med én af de
yngste flåder i branchen opererer vi med 5 højtavancerede og specielt til formålet konstuerede halvt nedsænkende skibe, som hver især
er forsynet med et dynamiske positioneringssystem og flytbare overbygninger.
Læs mere på: http://unitedheavytransport.de

Om UNITED HEAVY LIFT
United Heavy Lift blev grundlagt i 2015 og tilbyder skræddersyede løsninger indenfor sværtransport til søs. Det meget erfarne team hos
UNITED HEAVY LIFT, bestående af ingeniører, skibsarkitekter, operatører og skibsmæglere, tilbyder kunder og ordregivere en bred vifte
af ydelser og leverer effektive, innovative og skræddersyede sværtransportløsninger, der står for, at projekterne udføres på en sikker og
omkostningseffektiv måde.
Læs mere på: http://unitedheavylift.de

Om UNITED ENGINEERING SOLUTIONS
UNITED ENGINEERING SOLUTIONS tilbyder en omfattende service til projekter indenfor skibsfart, sværgods og stykgods (breakbulk) samt
rådgivning omkring nautiske spørgsmål. Der tilbydes blandt andet udvikling af betjeningsvejledninger/metodeforklaringer, løfte- og
stuveplaner sammen med beregningen af sikker surring samt færdiggørelse og overvågning af projekter ’ude i marken’.
Vores team består af erfarne kaptajner, ledende officerer og skibsarkitekter. Vore nautiske medarbejdere har erhvervet deres viden gennem mange års aktivitet til søs på avancerede sværgodsskibe med en kombineret løftekapacitet på op til 2.000 tons i forbindelse med
en lang række krævende og komplekse projektlæsse- og -losseopgaver.
Efter ønske er vi med som partnere lige fra den indledende planlægningsfase til den vellykkede udskibning og rådgiver skibsbesætninger i forbindelse med krævende opgaver.
Læs mere på: http://united.engineering

Om UNITED WIND LOGISTICS
UNITED WIND LOGISTICS tilbyder sine kunder logistiske løsninger med alle kompetencer under ét tag. Ydelserne omfatter blandt andet
analyse af transport- og projektkrav, indkøb og sikring af passende tonnage, projektkoordinering og projektstyring.
Gennem vores hold af interne skibsarkitekter, ingeniører og projektledere er UNITED WIND LOGISTICS i stand til at tilbyde operationelle
tjenester, såsom:
• HSE-planlægning og -overvågning
• Risikoanalyse og risikovurdering
• Stuveplaner, løfteplaner og lastsikringsplaner
• Design og indkøb af riste og vægtfordeling
• Skibsplanlægning og koordinering af havenanløb, bunkere, skift af besætninger og havnemestertjenester
UNITED WIND LOGISTICS er i stand til at planlægge og overvåge hele processen incl. logistiske krav og sikre en vellykket gennemførelse
af projektet.

