21. januarja 1993 so predstavniki
pekarn Hemstrought’s Bakeries,
Donato’s Bakery in radijske postaje
WKLL-FM (vsi ZDA) v Utici v New
Yorku (ZDA) postregli z 1,69-tonskim
nadevanim krofom.

Belgijec Mathias Willemijns je vzgojil
bučo, ki je tehtala 1190,49 kg, kar je
preverila organizacija Great Pumpkin
Commonwealth (GPC) v Ludwigsburgu
v Nemčiji 9. oktobra 2016.

Po podatkih podjetja Off-Highway Research
je najtežji stroj, ki se zmore premikati sam,
14.196-tonski kopač z izkopnimi žlicami
bagger 293. Stroj za zemeljska dela je
izdelalo podjetje TAKRAF iz nemškega
Leipziga. Koplje železovo rudo v dnevnem
kopu v nemški zvezni državi Severno
Porenje-Vestfalija, dolg je 220 m in na
najvišji točki visok 94,5 m. Na dan lahko
izkoplje 240.000 m³ zemlje.

Prenesite si ta plakat s strani: guinnessworldrecords.com/2018

Saturn V (ZDA)
je bil največja
raketa, čeprav
ne najmočnejša.
Z vesoljskim plovilom
Apollo na vrhu je
bila visoka 110,6 m,
na vzletni ploščadi
pa je tehtala 2903
tone. Njen potisk ob
izstrelitvi je bil
33,8 MN. Prvo raketo
Saturn V so izstrelili
l. 1967, zadnja 13. pa je
poletela l. 1973.

Raketa
2.965.000 kg

Kopensko vozilo
14.196.000 kg

Glavni bojni tank M1A2 abrams,
ki ga proizvaja podjetje General
Dynamics Land Systems (ZDA),
ima bojno težo 63 ton, zato je
najtežji tank, ki je trenutno
v uporabi. Opremljen je z enim
topom kalibra 120 mm in doseže
hitrost 68 km/h.

Znanstveno zabeležen morski
pes kitovec (Rhincodon typus),
ki so ga ujeli ob otoku Baba
blizu Karačija v Pakistanu
11. novembra 1949, je tehtal
21,5 tone. Z dolžino 12,65 m
je bil tudi največja riba.
Hrustančnice imajo okostja
iz hrustanca in ne trdih kosti
kot mnoge druge ribje vrste.

> 600.000 kg

Tank (danes)
63.000 kg

Hrustančnica
21.500 kg

7000–600.000 kg

Krof
1695 kg

Jeff Peeters (Belgija) je izdelal kolo, težko
860 kg, in se z njim 19. avgusta 2015 vozil
po Mechelenu v Belgiji. Vozilo je bilo
v celoti izdelano iz ponovno
uporabljenega materiala.

Vozno kolo
860 kg

Palača parlamenta
v Bukarešti v Romuniji
naj bi bila najtežja
zgradba na svetu.
Vsebuje 700.000 ton
jekla in brona skupaj
z 1 milijonom kubičnih
metrov marmorja,
3500 tonami kristala
in 900.000 kubičnimi
metri lesa.

Zgradba
703.500.000 kg

Sinji kit (Balaenoptera musculus)
tehta do 160 ton, v dolžino pa
v povprečju meri približno 24 m.
Ogromni primerek, ki so ga ujeli
v Južnem oceanu pri Antarktiki
20. marca 1947, je tehtal 190 ton,
v dolžino pa je meril 27,6 m.

Žival
190.000 kg

Največja poročna torta na svetu
je tehtala 6,818 tone, spekli pa
so jo kuharji iz hotela in igralnice
Mohegan Sun v Uncasvillu v
Connecticutu (ZDA). Razstavili
so jo 8. februarja 2004 na
razstavi New England Bridal
Showcase.

Poročna torta
6818 kg

L. 1960 so na ledeni plošči v Čukotskem
morju zahodno od Kotzebueja na Aljaski
(ZDA) opazili severnega medveda,
težkega približno 900 kg. Ocenili so,
da je od nosu do repa po obrisih telesa
meril 3,5 m, okrog telesa 1,5 m, okrog
šap pa 43 cm.

Kopenski mesojedec
900 kg

L. 2009 so astronomi z Nasinim vesoljskim
teleskopom za opazovanje sevanja gama na
satelitu Swift izmerili maso supermasivne
črne luknje v središču kvazarja S5 0014+81
glede na njeno ekstremno svetilnost.
Z dobljeno maso, ki znaša okrog 40 milijard
sončnih mas, je ta črna luknja približno
10.000-krat masivnejša od supermasivne
črne luknje v središču galaksije Rimska cesta.

Črna luknja
7,9 x 1040 kg

Letalo z največjo običajno maksimalno vzletno težo
je antonov An-225 ‘Mrija’ (Sanje). Sprva je tehtalo
600 ton, med letoma 2000 in 2001 pa so okrepili
njegovo dno, zato se je njegova maksimalna vzletna
teža povečala na 640 ton. Zgradili so samo dva
takšna orjaka.

Letalo (vseh časov)
640.000 kg

Panzerbike, ki sta ga izdelala Tilo in Wilfried Niebel iz muzeja
Harzer Bike Schmiede v Zillyju v Nemčiji, je 23. novembra 2007
tehtal 4,749 tone.

Vozni motor
4749 kg

23. septembra 1980 je Nato najavil splavitev
prve izmed 941 ruskih podmornic razreda
akula (Nato ima zanje oznako ‘typhoon’)
iz skrivne pokrite ladjedelnice v Belem morju.
Izpodriv potopljenega plovila naj bi znašal
26.500 ton, merilo pa naj bi 171,5 m.
Več izveste na str. 211.

Podmornica
26.500.000 kg

Mingunski zvon tehta 92 ton,
v premeru ob ustju pa meri
5,09 m. Visi blizu Mandalaja
v Mjanmarju, po njem pa
po zunanji strani udarjajo
s palico iz tika. Ulili so ga
pri Mingunu proti
koncu vladavine kralja
Bodavpaje (1782–1819).

Zvon (še vedno v uporabi)
92.000 kg

Nekateri primerki morskega meseca
(Mola mola) so tehtali približno
2 toni, od konice zgornje plavuti
do konice spodnje pa so
merili 3 m.

Kostnica
2000 kg

Jon Brower Minnoch (ZDA, 1941–83) je že od otroštva
bolehal za debelostjo. L. 1963 je bil visok 185 cm in je
tehtal 178 kg. L. 1966 se je njegova teža povzpela na
317 kg, septembra 1976 pa na 442 kg. Marca 1978 so
Minnocha sprejeli v bolnišnico University Hospital
v Seattlu v ZDA, kjer je endokrinolog-konzultant
dr. Robert Schwartz izračunal, da verjetno tehta
več kot 635 kg. Velik del teže je predstavljala
voda, ki se je nabrala zaradi zastojne srčne
odpovedi.

Galapaška velikanka
(Chelonoidis nigra),
imenovana Goliath, je merila
v dolžino 135,8 cm, v širino
102 cm in v višino 68,5 cm
ter je tehtala največ 417
kg. Goliath je živel v Life
Fellowship Bird Sanctuaryju
v Seffnerju na Floridi (ZDA)
med l. 1960 in 2002.

Buča
1190,49 kg

1000–7000 kg

Človek (vseh časov)
635 kg

Orjaška droplja (Ardeotis kori) živi
v južni in vzhodni Afriki. Najtežji
zabeležen primerek je bil samec,
težek 18,1 kg. L. 1936 ga je v Južni
Afriki ustrelil lovec na veliko divjad
H. T. Glynn. Njegovo glavo je pozneje
izročil Britanskemu muzeju
v Londonu (VB).

Ruan Liangming
(Kitajska) je imel 15. maja
2014 v okrožju Fengšin
(mesto Jičun) v provinci
Džjangši na Kitajskem na
sebi 63,7 kg težek plašč
iz čebel. Po ocenah ga
je sestavljalo kakšnih
637.000 čebel, vključno
s 60 maticami.

Velikanka Anna Bates
(rojena Swan, Kanada) je bila
visoka 241,3 cm. 19. januarja
1879 je na svojem domu
v Sevillu v Ohiu (ZDA)
rodila fantka, težkega
9,98 kg in dolgega
71,12 cm.
Leteči ptič
18,1 kg

Plašč iz čebel
63,7 kg

Novorojenček
9,98 kg

Želva
417 kg

‘Trihobezoar’ je medicinski izraz za kepo
las ali dlak, ki je posledica trihofagije –
uživanja lastnih las ali dlak. Največji
trihobezoar, ki so ga operativno odstranili
iz človeka, je bil 4,5 kg težka kepa las in
dlak, ki so jo našli v želodcu neimenovane
18-letne ženske v bolnišnici Rush
University Medical Center v Chicagu
v Illinoisu (ZDA) novembra 2007. Izrezani
trihobezoar je meril 37,5 x 17,5 x 17,5 cm.

Predmet, odstranjen iz želodca
4,5 kg

Sumo borka Sharran Alexander
(VB) je 15. decembra 2011
tehtala 203,21 kg.

Športnica
203,21 kg

100–1000 kg

Čisato Ivasaki (Japonska)
je 24. oktobra 2005 v svojem
sadovnjaku v Hirosakiju na
Japonskem pridelal jabolko,
težko 1,849 kg.

Jabolko
1,849 kg

0–100 kg

Najtežji moški je bil 63-krat težji od najtežjega dojenčka, kar pa je samo polovica
teže najtežjega kopenskega mesojedca. Ampak ali je najtežji zvon težji od
najtežjega tanka? In ali je lahko kar koli na Zemlji težje od sinjega kita? Mi vemo.

Najtežji …

Slike niso v sorazmerju.

PRESEŽNIKI

