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Royal IHC levert uniek J-lay schip AMAZON aan 

McDermott International 

Op woensdag 31 augustus 2022 heeft Royal IHC het J-lay schip AMAZON overgedragen aan 

McDermott International. Na een intensief en succesvol proefvaartprogramma is het  

conversieproject officieel tot een einde gekomen. Het schip kan nu aan zijn eerste opdracht in West-

Afrika beginnen. 

 

Voor dit project heeft Royal IHC AMAZON omgebouwd tot het J-lay-schip dat het nu is. Het 

gepatenteerde systeem, met een dynamische topspanningscapaciteit van 1.500 ton, kan een 

verscheidenheid aan pijpen aan, waaronder flowlines, export lines en pijp-in-pijpconfiguraties, 

variërend in diametergrootte van 4,5 tot 25 inch. Andere aanpassingen aan boord betreffen een 

geavanceerd automatiseringsproces voor verhoogde veiligheid en productie-efficiëntie. Hierdoor is 

er minder personeel aan boord nodig voor procesbegeleiding.  

 

De AMAZON heeft een capaciteit van 10.000 ton pijp en kan aan boord in de multi-joint lasfabriek 

stukken van 12 meter, zogenaamde single of double joints, aan elkaar lassen tot stukken van 72 

meter (hex joints). Met dit J-lay schip voegt McDermott een unieke aanwinst toe aan zijn vloot voor 

projecten in ultradiep water. 

 

Jan-Pieter Klaver, CEO Royal IHC: ''Het voltooien van de AMAZON-conversie was soms een uitdaging. 

We zijn echter ongelooflijk trots op dit project en de teams aan beide kanten die het mogelijk 

hebben gemaakt. Dit project vroeg ons om een uniek systeem te ontwerpen met specificaties die de 

grenzen in de pijpenlegindustrie, en het wereldwijde begrip van wat mogelijk is in ultradiep water, 

verleggen. De oplevering van de AMAZON is het resultaat van toewijding, kennis en passie van alle 

betrokkenen.’’ 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Bedrijfsprofiel 

 

Royal IHC is een toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vastbesloten om een 

leidende rol te spelen in het efficiënter en duurzamer maken van de maritieme industrie. 

 

Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis bouwt Royal IHC zijn positie als 

toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit. Met de juiste 

deskundigheid aan boord en gedreven door innovatie, biedt Royal IHC een duidelijk 

concurrentievoordeel aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-

industrie.  

 

Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen 

om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te 

maken. In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te 

vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC-medewerkers. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Hans Huigen 

Public affairs manager / Bedrijfswoordvoerder 

M +31 64 10 44 662  

E. h.huigen@royalihc.com 

 

Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.royalihc.com. 


