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Maintenance Partners is een onafhankelijk servicebe-
drijf voor totaal onderhoud aan onshore wind turbines 
in Europa. 

Onze activiteiten zijn: 
• preventief & correctief onderhoud, 
• voorraadbeheer van onderdelen 
 en hoofd componenten
• reparatie van generatoren, tandwielkasten 
 en transformatoren
• inspectie en diagnostiek van de complete aandrijflijn.  
 (eindegarantie en verzekerings inspecties)

We bieden de volgende service op veelvoorkomende 
tandwielkasten van 25 t/m 3500 KW:
• Kleine en grote reparaties
• Spektrum vibratie metingen
• Video-scope inspecties 
• Olie analyses
• Re-engineeren van onderdelen. 
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expertise · flexibility · customer-orientation · innovation · eagerness · dynamism

WIND

Naast het repareren van hoofdcomponenten houden we veelvoorkomende generatoren 
en tandwielkasten in voorraad. Dit leidt tot lagere downtimes en de grootst mogelijke 
beschikbaarheid voor onze klanten. 

Onze voorraad is direct beschikbaar en klaar voor gebruik. Op dit moment hebben we 
vrij beschikbaar een volledig gereviseerde Lohman Stohlterfoht GPV305/S1 tandwielkast 
die compatibel is met V52, G52 en G58 wind turbines.

In deze editie:

• Gearbox Services
• Gearboxes in voorraad

Gearbox Services

Maintenance Partners
Wind Energy Department,
 
Mr. Pascal Collin
Tel: +31 (0)652 012 306
wind@maintenancepartners.com



Your Input is Welcome. If you have ideas for future articles or suggestions  
for making this publication more useful for you, please send a message to  
wind@maintenancepartners.com

Privacy. The MP wind newsletter will be used to inform you of new and help-
ful information related to wind energy. Your information will not be sold, rented, 
leased or otherwise released to any third-party.

Unsubscribe? We respect your privacy. If you prefer not to receive future issues 
of our coil newsletter please email wind@maintenancepartners.com with  
“Unsubscribe” in the Subject Line.

Voor meer informatie, contacteer ons via telefoon +32 (0)652 012 306 of email ons 
wind@maintenancepartners.com 

Wind services kan u bereiken via 
onderstaande contactgegevens  :

Maintenance Partners
Wind Energy Department,
 
Mr. Pascal Collin
Tel: +31 (0)652 012 306
wind@maintenancepartners.com

Brand Lohmann + Stolterfoht

Type GPV 305 S1 - 850KW
Built 2002

Application V52, G52 and G58

Condition Refurbished & Available

Location Naninne - Belgium

Price On request

Gearbox on stock


