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EXMAR’s FLNG arrived in Argentina
EXMAR is pleased to announce that EXMAR’s Floating Liquefaction Unit (FLNG), to be renamed
Tango FLNG, has berthed in Bahia Blanca, Argentina where it will stay and produce LNG for
export for YPF over a ten-year period.
After contract signing in November 2018, the unit was transported from China to Argentina onboard a heavy lift vessel.
The next major project milestone will involve outfitting and commissioning the unit. Departure of
the first fully-loaded conventional LNG carrier is expected in the second quarter of 2019.
Tango FLNG is the first project using EXMAR’s FLNG technology and will soon become the first
FLNG to produce LNG in the Americas. This will turn Argentina into an LNG exporter. Tango FLNG
is designed to operate with a liquefaction capacity of approximately 0.5 million tons of LNG per
year and will play a key role in YPF’s endeavours to export Vaca Muerta gas reserves to
international markets.
********

EXMAR’s FLNG is aangekomen in Argentinië
EXMAR is verheugd aan te kondigen dat haar drijvende LNG-liquefactie-eenheid (Floating LNG
Liquefaction Unit - FLNG) die Tango FLNG zal heten, aangemeerd is in Bahia Blanca in Argentinië
om daar over een periode van tien jaar LNG te produceren bestemd voor export.
Na ondertekening van de overeenkomst met YPF in november 2018 werd de eenheid van China
naar Argentinië overgebracht aan boord van een kraanschip.
De volgende grote mijlpaal is de afbouw en inbedrijfstelling van de eenheid. De eerste geladen
conventionele LNG-tanker wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.
Tango FLNG is het eerste project dat dankzij het gebruik van EXMAR’s FLNG-technologie LNG zal
produceren in Amerika en zo Argentinië op de kaart brengt als LNG-exporteur. Tango FLNG heeft
een liquefactie-capaciteit van ongeveer 0,5 miljoen ton LNG per jaar en is voor YPF van
significant belang om LNG uit de Vaca Muerta reserves te exporteren naar internationale
markten.
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