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Η MaxMetal με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του μετάλλου και των
κατασκευών διαθέτει, από το 2008, στη ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά
βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών κατάλληλες για υπαίθριες εγκαταστάσεις
όλων των μεγεθών, με απεριόριστες δυνατότητες, με τις πιο σύγχρονες
τεχνολογίες και τον αρτιότερο εξοπλισμό.
Οι πιστοποιημένες από την TUV HELLAS βάσεις μας, διακρίνονται για την
απλότητα κατασκευής και συναρμολόγησής τους, σε άψογο συνδυασμό μεαπλότητα κατασκευής και συναρμολόγησής τους, σε άψογο συνδυασμό με
την σταθερότητα και στιβαρότητα της κατασκευής. Έχουν σχεδιαστεί
αποκλειστικά από την εταιρεία και συνοδεύονται από στατική μελέτη,
βάσει Ευροκώδικα 1,3,9 και Ε.Α.Κ.2003 .
Οι διαστάσεις και η επιλογή του συστήματος στήριξης καθορίζονται
συγκεκριμένα για κάθε έργο έπειτα από λεπτομερή ανάλυση κάθε πεδίου
εγκατάστασης, με βάση τα γεωτεχνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά
του.
Προσφέρονται 2 λύσεις στήριξης, με μονοπάσσαλο και διπάσσαλο σύστημα,
καθώς και 2 τρόποι τοποθέτησης των πασσάλων, πασσαλόμπηξη ή
μπετόμπηξη.



Η εταιρεία μας, την τελευταία διετία έχει προβεί σε επενδύσεις καινούργιου
και αμεταχείριστου μηχανολογικού εξοπλισμού, εξειδικευμένων
μηχανημάτων , αποκλειστικά για την παραγωγή βάσεων Φ/Β συστημάτων,
και πλέον διαθέτουμε 5 γραμμές παραγωγής αποτελούμενες από τα εξής:
• 3 ραουλομηχανές CNC, για την παραγωγή προφίλ C και U πάχους 2, 2.5,
3mm
• 1 γραμμή CNC πολλαπλών λειτουργιών (αποτελείται από ανέμη, ισιώτρια,• 1 γραμμή CNC πολλαπλών λειτουργιών (αποτελείται από ανέμη, ισιώτρια,
3 πρέσες διάτρησης και ψαλίδι), η οποία μας δίνει τη δυνατότητα
παραγωγής διαφόρων προφίλ εκτός των τυποποιημένων, για αναπτύγματα
coil από 100 έως 500mm και πάχος από 2 εώς 4mm.
•1 γραμμή που αποτελείται από ψαλίδι CNC και 2 στράντζες CNC για την
παραγωγή διαφόρων εξαρτημάτων.

Η ημερήσια δυνατότητα παραγωγής είναι 2,5 MW.



Αποθήκευση πρώτων υλών



Τμήμα εσωτερικής αποθήκης και 
γραμμή παραγωγής τεγίδων



Γραμμή Παραγωγής



Τεγίδες προφίλ C

Το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ της τεγίδας
MaxMetal ξεχωρίζει στην αγορά. Πρόκειται για
την πιο ισχυρή λύση λόγω της αναδίπλωσης
των φτερών και της νεύρωσης στο ύψος του
κορμού. Είναι διάτρητες σε όλο το μήκος τους
για την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Παράγονται σε οποιοδήποτε μήκος απαιτεί το
έργο.
Υλικό: S320 Z275



Μονοπάσσαλη Βάση



Διπάσσαλη Βάση



Διπάσσαλη Βάση



Ολοκληρωμένο έργο



Έργο σε έδαφος μεταβαλλόμενων κλίσεων



Ειδικές κατασκευές βάσεων Φ/Β



Παραλαβή Υλικών



Φορτοεκφορτώσεις



Αγωγός τηλεθέρμανσης



Chutes για Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας



Ταινιόδρομος για τη Μονάδα V ΑΗΣ 
Πτολεμαΐδας



Μεταλλικά κτίρια




