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Grupa Nordex dostarczy Grupie VSB do Polski 
turbiny o łącznej mocy 42 MW 
  
Hamburg, 13 kwietnia 2021 r. W marcu Grupa Nordex 

otrzymała zamówienie od Grupy VSB na realizację dostawy 

turbin klasy 3MW w Polsce. Deweloper inwestycji zamówił 

11 turbin dla parku wiatrowego w Polsce o łącznej mocy 

zainstalowanej wynoszącej około 42 MW. Zamówienie 

obejmuje również umowę o świadczenie usług serwisowych 

Premium turbin obejmującą okres 20 lat.  

 

Grupa Nordex dostarczy i zainstaluje turbiny jesienią 2022 

roku. Uruchomienie planowane jest na koniec tego samego 

roku.  

 

„Po inwestycjach w Niemczech i Finlandii, teraz z 

przyjemnością podejmujemy się wyposażenia polskich farm 

wiatrowych Grupy VSB w naszą technologię turbin i tym 

samym przyczyniamy się do przyspieszenia transformacji 

energetycznej w Polsce” - mówi Patxi Landa, CSO Grupy 

Nordex. Dotychczas Grupa Nordex sprzedała turbiny do 

inwestycji w Polsce o mocy przekraczającej 700 MW, z czego 

ponad 240 MW jest obecnie w budowie. 

 

„Przyjemnością było pracować z Nordex nad tym ważnym 

kluczowym etapem dla naszej pierwszej w 100% własnej 

inwestycji w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na 

rozpoczęcie prac budowlanych i dostawę turbin w przyszłym 

roku” - dodał Hubert Kowalski, Dyrektor Zarządzający VSB 

Energie Odnawialne Polska sp. z o.o. 

 
Grupa VSB - profil 

VSB z siedzibą w Dreźnie jest jednym z wiodących dostawców 

kompleksowych usług w ramach energii odnawialnej. Jej 



 

 

podstawową działalnością jest opracowywanie projektów farm 

wiatrowych i parków fotowoltaicznych w kraju i za granicą, 

zarządzanie operacyjne i konserwacja, a także prowadzenie 

własnych parków. Ponadto VSB wspiera klientów działających w 

przemysłu i handlu w kwestiach wytwarzania i efektywności 

energetycznej. Od 1996 roku VSB oddała do użytku ponad 700 

elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 

zainstalowanej wynoszącej ok. 1,1 GW i wolumen inwestycji 

wynoszącym 1,7 mld EUR. VSB świadczy również usługi dla 

zainstalowanych instalacji o mocy około 1,4 GW. Grupa wraz ze 

spółkami zależnymi zatrudnia ponad 300 osób w 23 lokalizacjach. 

 
Grupa Nordex - profil 

Grupa zainstalowała ponad 32 GW mocy energii wiatrowej na ponad 

40 rynkach a w 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 4,6 mld 

euro. Firma zatrudnia obecnie ok. 8.500 osób. Wspólne moce 

produkcyjne obejmują fabryki w Niemczech, Hiszpanii, Brazylii, 

Stanach Zjednoczonych, Indiach i Meksyku. Portfolio produktów 

skupia się na turbinach lądowych klas od 4 do 5.X MW, które są 

specjalnie dostosowane do wymagań rynkowych krajów o 

ograniczonej powierzchni i regionów o ograniczonej mocy sieci. 

 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z: 
Nordex SE 
Felix Losada 
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 – 1141 
flosada@nordex-online.com 
 
 
Kontakt dla inwestorów: 
Nordex SE 
Felix Zander 
Telefon: +49 (0)40 / 300 30 – 1116 
fzander@nordex-online.com 
 


