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Standard-eftersyn og garantieftersyn

Filterundersøgelser

Møller under 500 kW
Møller fra 500-1499 kW
Møller på 1500 kW og derover

In-line-filter (excl. levering)
In-line-filter Arlon (excl. levering)
In-/off-line-filter (excl. levering)

6.200 kr.
10.150 kr.
12.600 kr.

Udvidet konsulentaftale
med et eftersyn hvert år
Møller under 500 kW
Møller fra 500-1499 kW
Møller på 1500 kW og derover

Inspektion med endoskop
9.500 kr.
13.400 kr.
18.900 kr.

med et eftersyn hvert andet år (prisen gælder for to år)
Møller under 500 kW
11.250 kr.
Møller fra 500-1499 kW
15.850 kr.
Møller på 1500 kW og derover
21.200 kr.

Kun for medlemmer, incl. transport og op til 3 timers
opfølgning pr. år. Betales ved indgåelse af aftale.
Vælges ét eftersyn hvert andet år, løber aftalen i to år.

Kontrolinspektion
Møller til og med 750 kW
Møller over 750 kW

3.850 kr.
4.850 kr.

En inspektion (tillægspris ved udvidet konsulentaftale
med eftersyn hvert år)
Møller til og med 750 kW
3.480 kr.
Møller over 750 kW
4.700 kr.
Tre inspektion (tillægspris ved udvidet konsulentaftale
med eftersyn hvert andet år)
Møller til og med 750 kW
9.900 kr.
Møller over 750 kW
12.650 kr.

Driftsleder på transformer
Standard mølle, første år
Efterfølgende lige år
Efterfølgende ulige år

Møller med transformer i nacelle, første år
Efterfølgende år
Andre

2.950 kr.
1.300 kr.
1.650 kr.

2.950 kr.
2.400 kr.

Få tilbud

Komponenteftersyn
Møller under 1.500 kW
Møller på 1.500 kW og derover

5.585 kr.
6.900 kr.

Indriftsættelseseftersyn
Standardmøller (for andre møller få tilbud)

1.620 kr.
2.140 kr.
2.140 kr.

8.600 kr.

Tillægspris til minimum et komponenteftersyn
Møller under 1.500 kW
5.400 kr.
Møller på 1.500 kW og derover
6.900 kr.
Gear med to planettrin
8.000 kr.

Vingeinspektion
Møller over 20 år
Rotordiameter på højest 40 m
Rotordiameter over 40 m

5.500 kr.
6.250 kr.
7.100 kr.

Ekstraomkostning kan forekomme i visse mølletyper, hvor
to personer er påkrævet for korrekt parkering af rotor.
Ved samtidigt andet eftersyn gives en rabat på 1.500 kr.

Møller i udlandet
Medlemmer samme priser som i Danmark
Ikke-medlemmer
Møller under 1.500 kW
13.050 kr.
Møller på 1.500 kW og derover
16.600 kr.
Hertil timer og omkostninger for transport fra grænsen

Ikke-standardopgaver
Timepris for medlemmer
Timepris for ikke-medlemmer
Timepris i udlandet
Rejsetid
Olieanalyser
Kørsel efter statens takster
Rejseomkostninger

985 kr.
1.399 kr.
1.399 kr.
580 kr.
1.160 kr.
3,54 kr./km
Efter bilag

Priserne er excl. moms
Når intet andet er nævnt er transport inkluderet.

Hastetillæg:
Bestil i god tid. God planlægning holder priserne nede.
Ønskes eftersyn inden en måned fra bestilling tillægges
1.500 kr.

Når ikke andet er oplyst er priserne medlemspriser.
Ikke-medlemmer (og møller, der ikke er registreret hos os)
betaler 30 % ekstra.
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