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EDT Hercules - zaopatrzeniowiec o�shore

EDT Hercules to statek typu 

PSV – zaopatrzeniowiec offshore, 

przystosowany także do prac 

podwodnych – realizowany na 

zlecenie hiszpańskiej stoczni 

obejmował przebudowę oraz 

modernizację statku, w tym 

zabezpieczenie antykorozyjne, 

izolację oraz dostawę i montaż 

wyposażenia wnętrz kajut, 

mesy, przestrzeni publicznych 

nierdzewne. Dużym wyzwaniem 

było dostosowanie elementów 

wyposażenia do istniejących 

zamknięcie projektu w bardzo 

krótkim terminie. Statek został 

przystosowany do zamieszkania 

przez -osobową załogę, 

zapewniając jej zarówno komfort 

pracy jak i odpoczynku w strefie 

relaksu – siłowni oraz saunie. 

Zastosowane materiały i technologie 

pozwalają Herculesowi na pracę 

pogodowych, uwzględniając rejony 

arktyczne. W  2011 r. realizowaliśmy 

bliźniaczą jednostkę z takim samym 

zakresem prac – EDT Jane.
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EDT Hercules to statek typu PSV – 
zaopatrzeniowiec offshore, przysto-
sowany także do prac podwodnych 
– realizowany na zlecenie armatora 
EDT Offshore. Zakres prac obejmo-
wał przebudowę oraz modernizację 
statku, w tym zabezpieczenie antyko-
rozyjne, izolację oraz dostawę i mon-
taż wyposażenia wnętrz kajut, mesy, 
przestrzeni publicznych oraz kuchni i 
chłodni – meble nierdzewne. Dużym 

wyzwaniem było dostosowanie ele-
mentów wyposażenia do istniejących 
na statku stałych modułów oraz za-
mknięcie projektu w bardzo krótkim 
terminie. Statek został przystosowany 
do zamieszkania przez 50-osobową za-
łogę, zapewniając jej zarówno komfort 
pracy jak i odpoczynku w strefie relak-
su – siłowni oraz saunie. Zastosowa-
ne materiały i technologie pozwalają 
Herculesowi na pracę w bardzo nie-

korzystnych warunkach pogodowych, 
uwzględniając rejony arktyczne. W 
2011 r. realizowaliśmy bliźniaczą jed-
nostkę z takim samym zakresem prac 
– EDT Jane. Specyfikacja technicz-
na obu jednostek: długość całkowita 
88.00 m, szerokość 18,00 m i zanurze-
nie całkowita 5.70 m. Nośność statków 
to 4 540 t a waga 4 964 t.


