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Førende europæisk O&M-tjenesteudbyder på
markedet for havmøller indgår rammeaftale om
udskiftning af vindmøllekomponenter med DONG
Energy
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ZITON A/S har indgået en treårig rammeaftale med DONG Energy om
at levere ydelser i relation til udskiftning af hovedkomponenter på
havmøller, som er uden for garantidækning.
ZITON vil stille rederiets jack-up-kranskibe til rådighed til udskiftning af
hovedkomponenter på danske vindmølleparker, som drives af DONG
Energy, og som ikke længere er dækket af en OEM-garanti. Den
treårige aftale omfatter andre af DONG Energys vindmølleparker i
Danmark og Storbritannien og kan forlænges til fem år.

Telefon: +45 8744 4410
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OM ZITON
ZITON A/S ejer og driver et rederi med tre
jack-up-fartøjer og er specialiseret i at

Typiske O&M-opgaver vil omfatte udskiftning af vinger, rotorer,
vingelejer, hovedlejer, gearkasser, generatorer og transformere samt
andre opgaver, hvor der er behov for en stabil hejseplatform.
Projekterne vil omfatte leverance af projektledelse, udarbejdelse af
projektplaner (herunder analyser, driftsplaner og hejseplaner for den
enkelte park), hejsning og supervision samt design og fremstilling af
lastsikringsløsninger.
Thorsten Jalk, adm. direktør for ZITON, udtaler:
"O&M spiller en afgørende rolle for fremtidens havvindbranche. I takt
med at garantien på havmøller udløber, er det naturligt for ejere som
DONG Energy at kaste et nærmere blik på deres O&M-strategier. Vi
har mange års erfaring inden for alle aspekter af O&M-planlægning og håndtering, og denne aftale er en tydelig anerkendelse af vores evne til
at hjælpe havmølleparker med at reducere driftsomkostningerne."
Thorsten Jalk forklarer betydning af aftalen for havvindbranchen:
"Rammeaftaler af denne type er vigtige for hele branchen, fordi de
skaber en kommerciel ramme, som tjenesteudbydere kan udnytte til at
anlægge et langsigtet perspektiv, der kan bidrage til en bæredygtig
reduktion af omkostningerne."
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levere drifts- og vedligeholdelsesydelser til
producenter og ejere af havmølleparker.
ZITON har omfattende erfaring med
udskiftning af hovedkomponenter på
vindmøller fra mere end 500 projekter i
mere end 23 forskellige havmølleparker og
fokuserer på at levere omkostningseffektive
og fleksible udskiftningsløsninger samt
strategiske planlægningsydelser, som kan
reducere havmølleparkers
driftsomkostninger.
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