Siemens Wind Power

Opgaven
I takt med at vindmøllerne skal være mere effektive bliver de større og større. Vokseværket
påvirker mange processer også udstyr til
transport. Blaaholm A/S har tidligere udviklet
og produceret transportløsning til vinger. Her
var opgaven en løsning til 75 meter vinger. ”Det
var derfor naturligt at Blaaholm blev kontaktet,”
udtaler Head of
Equipment development,
Lifting, transportation and installation Aage
Mastrup og fortsætter” Projektet var i udbud
ved tre leverandører. Vi ønskede at finde en
løsning, der gør transport af vingerne effektiv,
enkel og med stor sikkerhed. Blaaholm vandt på
kvalitet, tilbudsprocessen og den rigtige pris.”

Processen
Om processen udtaler Aage Mastrup: ”Allerede
i tilbudsprocessen havde vi en meget konstruktiv dialog med god feedback. Den fortsatte i
udviklingsfasen, hvor der skulle tages hensyn
til interfaces til en række andre produkter og
under review af konstruktionen – der var en
meget givtig sparring. Blaaholm var meget
lydhøre overfor vores krav. Projektlederen fra
Blaaholm var god til at spørge hvad Siemens
ønskede og komme med løsninger på vores
behov og ønsker. Samtidig var han god til,
at se begrænsningerne i konstruktionen og
løsningerne. Processen var en meget positiv
oplevelse.”
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Siemens Wind Power A/S er en international virksomhed under Siemens
AG koncernen. Virksomheden har hovedsæde i Brande, Danmark.
Siemens Windpower beskæftiger sig
med udvikling, salg, produktion og servicering af vindmøller og vindmølleparker. Siemens AG opkøbte 1. december
2004 det tidligere Bonus Energy A/S,
hvorefter Siemens efter overtagelsen
har øget vindmølleproducentens aktiviteter betydeligt. Alene i Danmark er
der omkring 5.300 ansatte.

Løsning
”Vi har fået en løsning, der lever op til de krav
vi stillede, i en høj kvalitet og til den aftalte
pris,”siger Aage Mastrup.

Samarbejdet
”Vi havde en åben og kvalificeret dialog.
Blaaholm er konstruktive og har en høj grad
af viden og erfaring. De holder hvad de lover.
Prisen holder og de står ved deres aftaler uden
diskussion.
Vi kan anbefale Blaaholm A/S som samarbejdspartner.”
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