
L136 4.0-4.5MW 
Najlepsza lądowa  
turbina wiatrowa

Doświadczenie
Lagerwey to holenderski producent bezprzekładniowych 

turbin wiatrowych. Wciąż rozbudowujemy naszą organizację 

na bazie 37 lat doświadczenia w rozwoju innowacyjnych turbin 

wiatrowych. Na świecie zainstalowano już ponad 1200 turbin 

wiatrowych Lagerwey, a wiele naszych technologicznych 

rozwiązań można odnaleźć w innych produktach dostępnych na 

rynku. Naszym celem jest nieustanne obniżanie kosztu za kWh 

energii wiatrowej.

Maszt/dźwig – integracja
L136-4.5MW może być budowana na dużej wysokości (166+ m) 

dzięki użyciu naszej pomysłowej modułowej wieży stalowej 

(Modular Steel Tower – MST). Ten system stalowych płyt, który 

montuje się na miejscu, umożliwia budowanie coraz wyższych 

wież przy zachowaniu niskich kosztów dodatkowych. Wieża 

modułowa jest dodatkowo rozbudowana o wyjątkowy dźwig. 

Dźwig Lagerwey ułatwia montaż turbin wiatrowych i dodatkowo 

obniża koszt za kilowatogodzinę.

Generator – wysoki moment obrotowy, niski 
poziom hałasu
Przemyślany projekt naszego bezprzekładniowego generatora 

z trwałymi magnesami (Direct Drive Permanent Magnet – DDPM) 

nie wymaga stosowania dużych systemów chłodzących ani 

przekładni. Wydajność generatora jest bardzo duża i wynosi 

około 97% zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu. 

Ponieważ nasz generator DDPM zawiera niewiele części 

ruchomych, wykazuje on zdecydowanie mniejszą zużywalność 

w porównaniu z innymi turbinami wiatrowymi. Dzięki temu jest 

on niezwykle wytrzymały i przystosowany do ciężkich warunków 

zarówno w ciepłym, jak i zimnym klimacie.

Odciążenie klientów
Nasze turbiny wiatrowe dostarczamy „pod klucz” oraz projektujemy 

i wytwarzamy je we własnej fabryce w Holandii. Nasze działy 

inżynierii, produkcji i serwisu dbają o wysoką jakość w zakresie 

projektu i produkcji, niezawodność i optymalną wydajność. 

Odciążamy w ten sposób naszych klientów, oferując wyjątkowe 

podejście w celu pomyślnej realizacji projektów wiatrowych.

L136 to turbina wiatrowa o mocy 4.0-4.5 MW stworzona na bazie udanej platformy L100. Model L136-4.5MW zaprojektowano 
na potrzeby lokalizacji klasy IIa wg normy IEC, co wyróżnia go od pozostałych turbin tego typu, które przy tej wielkości 
podlegają w większości klasie III IEC. Solidna konstrukcja sprawia, że model L136-4.5MW nadaje się do użycia w miejscach, 
w których występują duże turbulencje i znaczne różnice pionowego uskoku wiatru. Dzięki temu model L136 jest najlepszą 
turbiną wiatrową dla obszarów przybrzeżnych, w których występują silne wiatry, ale także sprawdza się na lądzie, gdzie w 
wyniku zabudowy lub zalesienia powstaje duża różnica między natężeniem wiatru na maksymalnej i minimalnej wysokości 
wirnika.

PRZEWAGA POPRZEZ PROSTOTĘ



DANE PODSTAWOWE
Moc znamionowa 
Średnica wirnika 
Klasa wiatru IEC
Typ turbiny

4.0-4.5 MW
136 m
IIA
Bezprzekładniowa, zmienna 
prędkość obrotowa, zmienny kąt 
wychylenia łopat, pełen konwerter 
mocy

WIRNIK
Typ
Powierzchnia wirnika 
Regulacja mocy 

Konstrukcja łopat 

Zabezpieczenie 
odgromowe 

wirnik 3-śmigłowy, „na wiatr”
14,655 m2

Elektryczna regulacja wychylenia 
łopat
Włókno szklane/żywica 
epoksydowa
Zintegrowane w łopacie, 
bezpośrednie połączenie
z konstrukcją

GENERATOR
Typ 

Wzbudzenie 
Łożysko główne 
Chłodzenie

Lagerwey synchroniczny, 
wielopolowy
Magnesy trwałe
Dwurzędowe, stożkowe
Naturalny przepływ powietrza 
wokół zewnętrznej części 
generatora (żebra chłodzące)

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Typ 3 niezależne silniki składania łopat 

wyposażone w źródła zasilania 
awaryjnego

KONWERTER MOCY
Typ

Sterowanie 
Rodzaj chłodzenia 

Pełen konwerter mocy  
AC-DC-AC
IGBT
Cieczą

ZAKRES PRACY
Prędkość załączenia
Prędkość wyłączenia 
Współczynnik mocy 

2,0 m/s
25 m/s
Regulowany

WYPOSAŻENIE
Hamulec serwisowy 
Blokady 

Smarowanie 

Standard
Wirnika, obrotu gondoli i 
napędu
Automatycznie regulowane 
smarowanie łożyska i trybów 
obrotu

WIEŻA
Typ 

Wysokość 

Stalowa wieża modułowa 
(Modular Steel Tower – MST)
120 / 132 / 144 / 166 m
(Inne wysokości wieży na 
zamówienie)

OPCJE
Winda serwisowa 
Zestaw ewakuacyjny 
Tryb redukcji hałasu 
Oświetlenie/oznakowanie 
ostrzegawcze 
System odladzania wirnika 
System migotania cienia 

W standardzie
W standardzie
W standardzie
Opcjonalne

Opcjonalne
Opcjonalne
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L136 4.0-4.5MW 
Dane techniczne


