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Stativer til frilandsmontage : 

Vi har en del andre muligheder end tag montage af solcellepaneler. Vi har bl.a.stativer til 

friland , da ikke alle  har et sydvendt tag eller  ikke vil have solcelle paneler på taget. 

Vi har specialiseret os i at levere og opstille frilands anlæg så det klart til tilslutning af sol 

paneler. Det vil sige,  vi kan komme og nedbore jordskruer og opstille stativer med skinner så 

det er klart når I kommer ud. Vi har flere modeller på lager men kan også levere modeller efter 

kundens ønsker. 

Vi er lagerførende på frilands spær (med 15-30 grader ) til jordskruer eller til nedgravning. De 

findes til 1,2, eller 3 rækker  sol paneler i varmt galvaniseret stål og med c-profiler 80x40, som 

solcelle panelerne monteres på. 

Ens for alle frilands stativer er, at de er beregnet statisk, FEM beregnet og CE mærket. Det 

gælder også fundaments beregninger,  derved ved vi,  hvad de enkelte jordskruer skal kunne 

klare.  

Eksempler fra reference liste: 

 Anlæg med vores stativer til 2 rækker med 37 Grader på jordskruer Ø76 x 2000 mm.  / 175 mm.  

På 7 KW. 

 

 

 

 

 

 

 

Anlæg med K2 stativer til 2 rækker med 30 grader på jordskruer Ø76 x 1400 og 2000 mm. 

længde.   På 20 KW   
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Anlæg med vores stativer til 2 rækker i 25 grader på 100 Kw. 

  

Anlæg med vores stativer til 2 rækker i 30 grader og 

på jordskruer ved Grenaa Varmeværk.

 

 

 -    Stolligvej 6, 6200 Aabenraa. Anlæg 30 grader med  alt  som støbt model. 

-  

- Adelvej 7A, 6823 Ansager . Anlæg 30 grader med alt som støbt model 

-  

- Mallevej 33. 6800 Varde. Anlæg 30 grader med alt som støbt model 

-  

- Firehuse 21, 7441 Bording Anlæg 30 grader kun med vores jordskruer. 
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-  

- Roslev Vandværk 7870 Roslev Anlæg 15 grader med alt og jordskruer 

-  

- Dynes sps. 8680 Ry . Anlæg 15 grader med alt og jordskruer  

-  

- Mosevej hammel Anlæg 30 grader kun med vores jordskruer 

-  

- Houvej 5, 9500 Hobro Anlæg 30 grader med alt som støbt model 

-  

- Jordkærvej 4, 8600 Silkeborg Anlæg 30 grader kun med vores jordskruer. 

-  

- Hyrupvej 7, 7140 Stouby, Anlæg 30 grader med alt som støbt model. 

-  

- Lindgjergvej 47, 6870 Ølgod Anlæg 30 grader med alt som støbt model. 

-  

- Skorkærvej 9. 6990 Ulfborg. Anlæg 30 grader med alt som støbt model 

-  

- Bøgepaken 22, 5792 Årslev Anlæg 37 grader med alt og jordskruer. 

-  

- Gørlevhallen , Kalundborg Kommune Anlæg 30 grader med alt og jordskruer 45 KW 

-  

- Gram Varmeværk. 6510 GRAM . Anlæg på skråning 30 grader på jordskruer og 80x40 

skinner  660 stk. sol paneler   

-  
-  


