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H mecascrew έχει σχεδιασθεί από την mecasolar,  μία από τις εταιρείες με τις μεγαλύτερες εγγυήσεις και εμπειρία σε ηλιοστάτες 
και σταθερές βάσεις στήριξης, με εγκατεστημένα συστήματα ισχύος πάνω από 400 MW. 

Η ανάπτυξη της βίδας mecascrew, από την mecasolar προσφέρει μία εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά συστήματα 
θεμελίωσης.

Η mecascrew είναι ένα σύστημα στερέωσης κατάλληλο για την εδραίωση παντός είδους δομών ηλιακής παρακολούθησης και, 
επιπλέον, μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε σε όλα σχεδόν τα είδη εδαφών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε σκυρόδεμα, 
διευκολύνοντας έτσι την εγκατάσταση της βάσης και μειώνοντας τις ανάγκες εκτέλεσης έργων πολιτικού μηχανικού.

Οι βίδες θεμελίωσης είναι κατασκευασμένες από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461, γεγονός που 
εγγυάται την μέγιστη ανθεκτικότητά τους.
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 συΓκριτικα πΛεονεκτηΜατα

συΜΒατοτητα Με εΔαΦη παντοσ τυπου
Αυτή η βίδα θεμελίωσης μπορεί να προσαρμοσθεί σε όλους σχεδόν τους 
τύπους και ορογραφίες του εδάφους, χωρίς την ανάγκη να γίνουν ισοπεδώσεις.

ΘεΜεΛιΩση ΧΩρισ σκυροΔεΜα
Δεν είναι αναγκαία η χρήση σκυροδέματος, με την επακόλουθη οικονομία στο 
χρόνο εγκατάστασης.

εΛαΧιστη ερΓασια προετοιΜασιασ του εΔαΦουσ
Οι αλλοιώσεις του εδάφους είναι ελάχιστες, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομίες σε χωματουργικά έργα.

συΜΒατοτητα Με παντοσ τυπου σταΘερεσ Βασεισ και ηΛιοστατεσ
Το προϊόν αυτό προσαρμόζεται σε πολλαπλές εφαρμογές και συνθήκες χάρη 
στο σχεδιασμό κατά παραγγελία της κεφαλής της βίδας.

ευκοΛια αποσυρσησ και ανακυκΛΩση
Οι βίδες θεμελίωσης της mecasolar προσφέρουν τη δυνατότητα εύκολης 
εξαγωγής, περιορίζοντας τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας 
τα κόστη απεγκατάστασης. Επιπλέον, μπορούν να ανακυκλωθούν, γιατί είναι 
κατασκευασμένες από ατσάλι.

Χρονοσ εΓκαταστασησ
Για 2 MW με 1 μηχάνημα χρειάζεται μία εβδομάδα, ανάλογα με το είδος της 
Βάσης και το Έδαφος. 

εΓΓυηση
Πιστοποιητικό της mecasolar για εγγύηση 25 ετών κατά της διάβρωσης 
σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 6 και ωμική αντίσταση μεγαλύτερη από 800 
Ohm.cm. 
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συνεκτικο εΔαΦοσ 
Όριο Φορτίου Αποκόλλησης (Έλξη)

Μη συνεκτικο εΔαΦοσ 
Όριο Φορτίου Αποκόλλησης (Έλξη)

προϊον ΔοκιΜασΜενο απο την 
MECASOLAR Για ΔιαΦορετικεσ 
τυποΛοΓιεσ εΔαΦουσ



www.mecasolar.com

Προσαρμοστικότητα Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε είδος βάσης της αγοράς καθώς 
και τύπο και ορογραφία εδάφους. 

Υλικό Ατσάλι S275.

Επεξεργασία Επιφανειακή επικάλυψη μέσω γαλβανισμού εν θερμώ 
(εφαρμοσμένου μετά την κατασκευή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
1461.

Μέγιστο φορτίο 
αποκόλλησης

8.800 kg (προσεγγιστικό, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους)

Χρόνος εγκατάστασης Για 2 MW χρειάζεται μία εβδομάδα, ανάλογα με το είδος της 
βάσης και τον τύπο του εδάφους.

Διάμετρος κεφαλής Κεφαλή προσαρμοζόμενη σε οποιοδήποτε είδος βάσης.

Μήκος Μεταβλητό, από 1.250 mm ως 3.000 mm

Εγγύηση Πιστοποιητικό 25 ετών κατά της διάβρωσης για εδάφη με pH 
μεγαλύτερο από 6 και ωμική αντίσταση μεγαλύτερη από 800 
Ohm/cm.
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 τεΧνικα Χαρακτηριστικα

 σΧεΔιαΓραΜΜα τησ Βασησ
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HEADQUARTERS 
Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, Navarra 
ESPAÑA 
Tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

GRECIA 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
Tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

INDIA 
Ground floor, Ismail Building,
D. N. Road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
INDIA 
Tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

USA - CANADA 
3410 Industrial BLVD, Suite 102 
West Sacramento, 95691 CA 
USA 
Tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com
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