
 

  

 

Sida 1/2 

Deutsche Windtechnik och Rabbalshede Kraft tecknar fullserviceavtal för 
Enercon turbiner.  

Den svenska enheten för Deutsche Windtechnik, som är Europas största märkesoberoende 

serviceleverantör för vindkraftverk, och den svenska projektutvecklaren av förnybar energi, 

Rabbalshede Kraft, har tecknat fullservice avtal för vindkraftparken Dingle-Skogen. Avtalet omfattar 14 

Enercon E82-turbiner och har en löptid på 14 år. Servicestart är den 6 november 2019. 

"En oberoende serviceleverantör med erfarenhet av flera olika fabrikat som har en god känsla vad 
marknadspriset är för tjänsterna de erbjuder. Förutom pris var kvalitet absolut viktigast vid vårt val av 

leverantör, med Deutsche Windtechniks öppenhet med insyn i deras verksamhet kan vi konstatera att 

Deutsche Windtechnik uppfyller alla våra krav på en serviceleverantör.“, säger Lars Jacobsson, driftschef 

för Rabbalshede Kraft AB.  

”Ett komplett fullservicesavtal för vindpark Dingle-Skogen är ett viktigt steg mot att ytterligare utöka vår 
serviceportfölj för Enercon i Sverige. I en nära framtid förväntar vi oss att se ytterligare kontrakt för den 

här typen av turbiner”, säger Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik AB. Det svenska bolaget 

tillhandahåller nu service för cirka 150 vindkraftverk från tillverkarna Vestas, Siemens, Gamesa, Nordex 

och Enercon. Kompetenta serviceteam, välutrustade logistikcentra samt nära gränsöverskridande 

samarbete inom Deutsche Windtechnik-gruppen är några av de viktigaste faktorerna som möjliggör en 

lyckad hantering av flera tekniska och logistiska utmaningar.  

Bild 1 
Peter Wesslau, VD för Rabbalshede 
Kraft AB, Linus Sturesson, VD för 
Deutsche Windtechnik AB, Lars 
Jacobsson, driftschef för 
Rabbalshede Kraft AB (från vänster 
till höger). 
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Om Deutsche Windtechnik AG 

Bremen-baserade Deutsche Windtechnik AG erbjuder ett heltäckande tekniskt underhållspaket för 

vindkraftverk i Europa, USA och Taiwan. Företaget sköter om drift både på land och till havs. Mer än 4 000 

vindkraftverk servas av över 1 300 anställda världen över som en del av permanenta servicekontrakt (Bas 

och fullserviceunderhåll). Vi tillhandahåller tjänster för turbiner från Vestas/NEG Micon, Siemens/AN 

Bonus, Nordex, Senvion, Fuhrländer, Gamesa och Enercon. Mer information om den svenska enheten 

finns på deutsche-windtechnik.com/Sweden. 
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