Den 21. januar 1993 blev en 1,69 ton
tung fyldt doughnut serveret af
repræsentanter fra Hemstrought’s
Bakeries, Donato’s Bakery og
radiostationen WKLL-FM (alle USA) i
Utica, New York, USA.

Belgiske Mathias Willemijns dyrkede
et græskar, der vejede 1.190,49 kg,
da det blev vejet af Great Pumpkin
Commonwealth (GPC) i Ludwigsburg,
Tyskland den 9. oktober 2016.

Ifølge Off-Highway Research er den tungeste
maskine, der er i stand til at bevæge sig
af sig selv, den 14.196 ton tunge Bagger
293-gravemaskine, en jordflyttende maskine
lavet af TAKRAF fra Leipzig, Tyskland. Den
arbejder i en åben kulmine i den tyske stat
North Rhine-Westphalia og er 220 m lang
og 94,5 m høj. Den er i stand til at flytte
240.000 m³ jord om dagen.

Download plakaten: guinnessworldrecords.com/2018

Saturn V (USA) var
verdens største
raket, på trods af
at den ikke var den
mest kraftfulde.
Den var 110,6 m høj
med Apollo-fartøjet
fastgjort på toppen
og vejede 2.965
ton, da den stod på
affyringsrampen.
Saturn V havde
en lettekraft på
3.447 ton. Den første
Saturn V blev affyret i
1967, og den trettende
og sidste fløj i 1973.

Raket
2.903.000 kg

Landkøretøj
14.196.000 kg

M1A2 Abrams-kampvognen er
produceret af General Dynamics
Land Systems (USA) og har en
kampvægt på 63 ton, hvilket gør
den til den tungeste tank, der i
dag kan køre ud på slagmarken.
Den er bevæbnet med en 120
mm kanon og har en topfart på
68 km/t.

En hvalhaj (Rhincodon typus)
fanget ud for Baba Island,
nær Karachi, Pakistan den
11. november 1949 vejede
21,5 ton. Med sin længde på
12,65 m var den også den
største fisk. Bruskfiskenes
skeletter består af brusk, i
modsætning til det hårde
ben, som de fleste andre fisks
skelet består af.

> 600.000 kg

Kampvogn (til i dag)
63.000 kg

Bruskfisk
21.500 kg

7.000-600.000 kg

Doughnut
1.695 kg

Parlamentspaladset i
Bukarest, Rumænien
anses som den tungeste
bygning i verden. Den
består af 700.000 ton stål
og bronze kombineret
med 1 million m³ marmor,
3.500 ton krystalglas og
900.000 m³ træ.

Bygning
703.500.000 kg

Blåhvalen (Balaenoptera
musculus) kan veje op til 160 ton
og har en gennemsnitlig længde på
omtrent 24 m. Et enormt eksemplar
fanget i Sydhavet, Antarktis den 20.
marts 1947 vejede 190 ton med en
anslået længde på 27,6 m.

Dyr
190.000 kg

Verdens største bryllupskage
vejede 6,818 ton og blev lavet af
kokke på kasinoet og hotellet
Mohegan Sun Hotel i Uncasville,
Connecticut, USA. Kagen
blev fremvist på deres
bryllupsudstilling i New
England den 8. feb. 2004.

Bryllupskage
6.818 kg

I 1960 blev et isbjørnelig identificeret i en
frossen isklump i Chukchi Sea vest for
Kotzebue i Alaska, USA. Den vejede 900 kg.
Ud fra liget blev det anslået, at isbjørnen
havde været hele 3,5 m lang, 1,5 m bred, og
at dens poter havde en omkreds på 43 cm.

Kadaver på land
900 kg

I 2009 målte astronomer ved hjælp af
NASA’s Swift gammastråle-rumteleskop
massen i centrum af et supermassivt sort
hul til at være S5 0014+81 på baggrund af
dens ekstreme lysstyrke. Den resulterende
masse på 40 milliarder sole gør dette sorte
hul omtrent 10.000 gange mere massivt
end det supermassive sorte hul i centrum
af mælkevejsgalaksen.

Sorte hul
7,9 x 1040 kg

Flyet med den højeste standard lettevægt er Antonov
An-225 “Mriya” (Drømmen). Det vejede oprindeligt
600 ton, men mellem 2000 og 2001 blev flyets gulv
styrket, hvilket resulterede i en forøget standard
lettevægt på 640 ton. Der blev kun bygget to af disse
giganter.

Fly (nogensinde)
640.000 kg

Jeff Peeters (BEL) byggede en 860 kg
tung cykel og cyklede på den i Mechelen,
Belgien den 19. august 2015. Køretøjet
blev bygget udelukkende af
genbrueligt materiale.

Anvendelige cykel
860 kg

Pansercyklen, bygget af Tilo og Wilfried Niebel
fra Harzer Bike Schmiede i Zilly, Tyskland, vejede den 23.
november 2007 4.749 kg.

Anvendelige motorcykel
4.749 kg

Den 23. september 1980 annoncerede NATO
affyringen af den første af Ruslands 941 ubåde
i Akula-klassen (kaldt “Tyfon” af NATO) fra et
hemmeligt skibsværft i Hvidehavet. Fartøjerne
skulle angiveligt have en nedsunket vægt på
26,500 ton og have målt 171,5 m i længden.
Læs mere på side 211.

Ubåd
26.500.000 kg

Mingun-klokken vejer 92 ton og
har en diameter på 5,09 m ved
den nedre ring. Klokken
findes i Mandalay i Burma,
og bliver anslået af en
teaktræsbjælke udefra.
Den blev støbt i Mingun
i slutningen af Kong
Bodawpayas (1782-1819)
regeringstid.

Klokke stadig i brug
92.000 kg

En solfisk (Mola mola) er blevet
anslået til at have vejet 2 ton og målt
til at have været 3 m bred fra finne
til finne.

Benfisk
2.000 kg

Jon Brower Minnoch (USA, 1941–83) var overvægtig
allerede fra barndommen. Han var 185 cm høj og
vejede 178 kg i 1963, hvilket steg til 317 kg i 1966
og 442 kg i september 1976. I marts 1978 blev
Minnoch indlagt på University Hospital i Seattle,
USA, hvor endokrinologen dr. Robert Schwartz
bekendtgjorde, at han måtte veje mere end 635 kg.
Meget af vægten stammede fra vandsamling
som en konsekvens af hans hjertefejl.

Galápagos-skildpadden
(Chelonoidis nigra) kaldet
Goliath var 135,8 cm lang,
102 cm bred, 68,5 cm høj og
vejede, da han var tungest,
417 kg. Goliath boede i Life
Fellowship Bird Sanctuary
i Seffner, Florida, USA fra
1960 til 2002.

Græskar
1.190,49 kg

1.000-7.000 kg

Mand (nogensinde)
635 kg

Koritrappen (Ardeotis kori) lever
i Syd- og Østafrika. Det tungeste
dokumenterede eksemplar var en
han, som vejede 18,1 kg. Den blev
skudt i Sydafrika af vildtjægeren
H. T. Glynn i 1936. Senere overrakte
han dens hoved og hals til British
Museum i London, UK.

Ruan Liangming (Kina)
havde den 15. maj 2014
i Fengxin County, Yichun
City, Jiangxi Provins,
Kina en 63,7 kg tung
bikappe på. Kappen
bestod af omtrent
637.000 bier, deriblandt
60 bidronninger.

Giganten Anna Bates (født
Swan, CAN) var 241,3 cm
høj. Den 19. januar 1879
fødte hun en dreng, der
vejede 9,98 kg og var
71,12 cm lang. Hun fødte
hjemme hos sig selv i
Seville, Ohio, USA.
Flyvende fugl
18,1 kg

Kappe af bier
63,7 kg

B aby
9,98 kg

Skildpadde
417 kg

“Trichobezoar” er det medicinske navn
for en hårbolle, som er et resultat af
trichophagia – at spise sit eget hår. Den
største menneskelige trichobezoar, som
blev opereret ud, var en hårbolle med
en vægt på 4,5 kg hos en unavngiven
18-årig. Operationen fandt sted på Rush
University Medical Center i Chicago,
Illinois, USA i november 2007. Den store
hårbolle målte 37,5 x 17,5 x 17,5 cm.

Objekt fjernet fra en mave
4,5 kg

Sumobryderen Sharran
Alexander (UK) vejede d. 15.
dec. 2011 203,21 kg.

Sportskvinde
203,21 kg

100-1.000 kg

Chisato Iwasaki (JPN)
dyrkede et æble på sin
æblefarm i Hirosaki, Japan,
der d. 24. oktober 2005
vejede 1,849 kg.

Æble
1,849 kg

0-100 kg

Den tungeste mand var 63 gange tungere end den tungeste baby, men kun halvt så
tung som det tungeste kadaver på land. Men vejer den tungeste klokke mere end
den tungeste kampvogn? Og er det tungeste på jorden en blåhval? GWR har svarene.

Tungeste ...
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