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experiência

o mecascrew foi desenvolvido pela mecasolar, uma das empresas com maiores garantias e experiência em sistemas de 
orientação solar e estruturas fixas, com mais de 400 mw instalados. 

o desenvolvimento dos parafusos mecascrew, pela mecasolar, oferece uma alternativa aos sistemas tradicionais de 
cimentação.

o mecascrew é um sistema de cimentação válido para a colocação de qualquer tipo de estrutura de orientação solar, e permite, 
além disso, uma adaptação a quase todo o tipo de terreno, sem necessidade de utilizar betão; facilitando a instalação da estrutura e 
reduzindo os trabalhos de construção civil.

os parafusos de cimentação são fabricados em aço galvanizado a quente de acordo com a norma iso 1461, o que oferece ao 
parafuso uma durabilidade máxima.
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 vantaGens competitivas

CoMpAtiBiLidAdE CoM todo o tipo dE tERREno
este parafuso de cimentação pode ser adaptado à maior parte dos terrenos e 
orografia, evitando trabalhos de nivelamento do terreno.

CiMEntAção SEM BEtão
não é necessária a utilização de betão, reduzindo assim os prazos de 
instalação.

tRABALho dE ACondiCionAMEnto do tERREno MiniMizAdo
as afeções ao terreno são mínimas, o que permite uma poupança importante 
na construção civil.

CoMpAtiBiLidAdE CoM todo o tipo dE EStRUtURAS FiXAS E 
SiStEMAS dE oRiEntAção SoLAR
este produto adapta-se a múltiplas aplicações e situações graças ao design 
à medida da cabeça do parafuso.

FACiLidAdE dE EXtRAção E RECiCLAgEM
os parafusos de cimentação da mecasolar oferecem uma possibilidade 
de extração fácil, reduzindo assim o impacto ambiental e minimizando 
os custos de desinstalação. ao serem fabricados em aço, são facilmente 
recicláveis.

tEMpo dE inStALAção
2 mw com 1 máquina em 1 semana, dependendo do tipo de estrutura e do 
terreno.
 
gARAntiA
certificado da mecasolar de 25 anos contra corrosão para terrenos 
com pH superior a 6 e resistência óhmica superior a 800 ohm·cm. 

9.000 kg

7.000 kg

5.000 kg

3.000 kg

1.000 kg

0 kg
Brando médio firme muito firme duro

10.000 kg

8.000 kg

6.000 kg

4.000 kg

2.000 kg

0 kg
mole médio denso muito denso

tERREno CoESiVo 
carga máxima de arrancamento (tração)

tERREno gRAnULAR 
carga máxima de arrancamento (tração)

produto testado pela 
mecasolar para diferentes 
tipoloGias de terreno



www.mecasolar.com

versatilidade adaptável a qualquer tipo de estrutura do mercado, tipo de 
terreno e orografia do mesmo 

material aço s275

tratamento cobertura superficial através de galvanização a quente (aplicado 
após fabricação), de acordo com a norma iso 1461

máxima carga de
arrancamento

8.800 kg (indicativo conforme o tipo de terreno)

tempo de instalação 2 mw numa semana, dependendo do tipo de estrutura e do 
terreno.

diâmetro cabeça cabeça adaptável a qualquer tipo de estrutura.

comprimento variável de 1.250 mm a 3.000 mm

Garantia certificado de 25 anos contra corrosão para terrenos com pH 
superior a 6 e resistência óhmica superior a 
800 ohm·cm.
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 características técnicas

 esquema da estrutura
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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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