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SPAR TID OG PENGE PÅ SERVICE 
AF DIN MØLLE I FREMTIDEN

Kære ejer, vidste du at det faktisk kan betale sig at holde liv i dine ældre vindmøller? 
Design-levetiden for ældre møller i Danmark er 20 år og herefter har der hidtil ikke været nogen 
forventet levetid. Denne har Energistyrelsen nu ud fra en stor undersøgelse sat til at være op imod 
40 år. For dig som ejer af en Vestas V4x-mølle betyder det tryghed for, at din mølle er robust nok 
til at fortsætte produktionen af grøn energi, mange år endnu. Også uden support fra fabrikanten.

Hos GNL Service kan vi tilbyde dig en opgradering af din Vestas V4x-styring til en mere robust og effektiv 
løsning, som vil mindske behovet for reparationer og udskiftning af reservedele i fremtiden. En væsentlig 
forbedring er at vores nye løsning er godkendt til, at styre møllen uden Vestas RCC (VRCC) enheden. 
Hermed fjernes en væsentlig årsag til møllestop og tab af produktion. Du får derudover også fuld adgang 
til alt data på din mølle, som giver os mulighed for at fjernstyre din mølle i tilfælde af møllestop. 

“Den forventede levetid på 
møller på over 600 KW er 
øget til op imod 40 år” 
- Energistyrelsen, 2020

Forlænget Levetid

MED VORES LØSNING FÅR DU:

Øget Produktion Færre Reparationer

Læs mere på bagsiden
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VORES LØSNING ER GODKENDT

Med venlig hilsen

Gert Nygaard Laursen
Direktør, 
GNL Service

Vores løsning er udviklet i samarbejde med DEIF A/S, 
hvor vi bruger deres AWC 500 styring. Løsningen hvor 
vi udskifter din styring til en AWC 500 er godkendt af 
Nordic Wind Consultants (tidligere Dansk Vindmølle-
forening). Din mølle får derfor et godkendt certifikat 
efter vi har installeret den nye styring og vi sørger for 
hele processen efter installationen, uden at du behøver 
gøre noget. Din mølle er derfor i gode hænder hos os. 

Vi kan tilbyde dig en helt uforpligtende snak om dine behov, så vi kan finde den helt rigtige løsning 
for dig og dine møller. Vi tilbyder også en fast serviceaftale, reparationer, reservedele m.m. som du 

kan læse om på vores hjemmeside: www.gnlservice.dk   

GNL-Service A/S

Hesthøjvej 5, 7870 Roslev
+45 97 59 77 90
gert@gnlservice.dk

*Vestas er et registreret varemærke af Vestas Wind Systems A/S. Vores services er ikke associeret 
med deres varemærke eller kommercielle aktiviteter. 


