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Amazon Conqueror to statek 

sejsmiczny zbudowany w stoczni 

FSG we Flensburgu dla 

WesternGeco i jest przeznaczony 

do poszukiwania złóż ropy i gazu 

pod powierzchnią oceanów. 

Jednostka ma 127 m długości,  

28 m  szerokości oraz spełnia 

najwyższe wymagania dotyczące 

wydajności, komfortu, 

niezawodności i wytrzymałości 

gwarantujące bezpieczne działanie 

w każdym miejscu na świecie 

– włączając rejony polarne i inne 

o najbardziej surowym klimacie. 

Fast S.A., jako partner FSG, 

realizował prace z zakresu 

wyposażenia wnętrz w rejonach 

pasażerskich – 76 kabin, strefy 
relaksu i przestrzeni wspólnych 

– i laboratorium. Wcześniej, 

w Polsce, zrealizowaliśmy prace 

z zakresu antykorozji, izolacji oraz 

wyposażenia wnętrz w rejonie 

nadbudówki i sekcji rufowej. 

Łączna powierzchnia zabudowy 

wynosiła 4700 m2. W 2014 roku 

zrealizowaliśmy prace na bliźniaczej 

jednostce – Amazon Warrior. 

W tym samym czasie stocznia 

realizowała 3 prototypowe 

jednostki, co wymagało 

od podwykonawców dużej 

elastyczności oraz szybkiej reakcji na 

zmieniające sie wymagania Klienta. 

Mimo rozlicznych zmian w bardzo 

rozbudowanej instalacji elektrycznej 

przy wspólnym wysiłku udało się 

zrealizować projekt w terminie.
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Amazon Conqueror to statek sejsmiczny zbudowany 
w stoczni FSG we Flensburgu dla WesternGeco i jest 
przeznaczony do poszukiwania złóż ropy i gazu pod po-
wierzchnią oceanów. Jednostka ma 127 m długości, 28 m 
szerokości oraz spełnia najwyższe wymagania dotyczące 
wydajności, komfortu, niezawodności i wytrzymałości 
gwarantujące bezpieczne działanie w każdym miejscu na 
świecie – włączając rejony polarne i inne o najbardziej su-
rowym klimacie. Fast S.A., jako partner FSG, realizował 
prace z zakresu wyposażenia wnętrz w rejonach pasażer-
skich – 76 kabin, strefy relaksu i przestrzeni wspólnych – i 

laboratorium. Wcześniej, w Polsce, zrealizowaliśmy prace 
z zakresu antykorozji, izolacji oraz wyposażenia wnętrz w 
rejonie nadbudówki i sekcji rufowej. Łączna powierzchnia 
zabudowy wynosiła 4700 m2. W 2014 roku zrealizowa-
liśmy prace na bliźniaczej jednostce – Amazon Warrior. 
W tym samym czasie stocznia realizowała 3 prototypo-
we jednostki, co wymagało od podwykonawców dużej 
elastyczności oraz szybkiej reakcji na zmieniające sie 
wymagania Klienta. Mimo rozlicznych utrudnień organi-
zacyjnych przy wspólnym wysiłku udało się zrealizować 
projekt w terminie.


