TWC aluminiumframe

Chiko nieuw ontwikkelde TWC aluminium frame
Chico Solar hellend dak, met een vlak dak en Lawn,

gemoedsrust
Trust

kunnen wij ontwerpen en vervaardigen van

passie

hoogwaardige Seo Ra framesystemen. Voor
residentiële, openbare, landbouwgrond, het is ook
beschikbaar met betrekking tot de industrie ook op
maat gemaakte zonne-energie systeem. Als een
productiebedrijf in de industrie, het bedrijf hele
wereld van het ontwerp aan de klant, de productie,
we zijn het aanbieden van vrijwillige verkoop en
aanverwante diensten.

In het bijzonder de Verenigde Staten, Mexico,
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië,
Zuid-Korea, Thailand, Australië, Zuid-Afrika, houden

Lichtgewicht en zeer duurzame aluminium legering

we de klant en zakelijke relaties, zoals Japan.

Horizontal Vertical beide corresponderende
Solar stand bouw van meer dan 4GW is wat
ontworpen is Re' van ons in de wereld bereik.

Horizontaal: 4 stages 11

Verticaal: 2-trap 10-rijeenheid

kolommen-eenheid 4 stages 13 kolommen
drietraps
eenheid
10 rijeenheid

hoge prestaties

Het gebruik van een hoge-sterkte aluminium legering met de equivalente sterkte en staal te verzekeren.
Om bij te dragen aan de vermindering van de sterk onderhoudskosten zijn ook "rust".
verschillende zonnepaneel grootte "vrije aanpassingsfunctie frametype"

Producten CHIKO, hebben we de productie van de hoogste kwaliteitsnormen. Aluminium materiaal AL6005-T5, oppervlakteoxyde dikte

constructie Saving

Door één van de gewicht van ongeveer 3 minuten van staal, werken efficiency UP.

12-15μm. Haak en de bout SUS304 roestvrijstaal materiaal. De grond gantry systeem Q235 koolstofstaal, wordt het oppervlak verzinkt (dikte 80
[mu]).
CHIKO wordt heeft de certificering van het systeem overgenomen. Onze producten zijn ontworpen door de Europese structuur van het product standaard.

Door- unit onderdelen in het veld, het snijden, behoeft lassen.

handig assemblage

Keur een gevouwen systeem het belangrijkste punt.
Vergadering, het vouwen van het belangrijkste lid te leveren in de fabriek. Overeenkomend met

TWC aluminiumframe

3

dagen

Chikoarumi V gantry systeem
Anodische oxidatie, het materiaal van de AL6005-T5

Hoge kwaliteit uitstekende prijs

In het licht en elk van de capaciteit voor elektriciteitsopwekking cis zonne

De levertijd kort

Voorgemonteerd systeem

U kunt reageren op Temu. Sterkte om roest
Daar in de aluminium structuur, meer dan 30 jaar

twee basis

Uitleveringstoestand

Zorg voor een lange levensduur en hoge duurzaamheid

To. Garage, landbouw, Lawn, land

Betonnen fundering fundatiebout

Om te solliciteren, zoals op het dak. Als u aangepaste

Gestart met een V-vormig frame

U kunt ook ondersteunen.
Export strategie van de energieopwekking bedrijf zonne-energie

Denk aan de voordelen van aluminium
Arm legering in staat was om recycling

voltooid staat
Want na het einde van de opwekking van energie bedrijf, staal
Te koop tegen een hogere prijs dan Lumpur

Kunt u.

Tevens belast met de installatie van de stand op aanvraag.
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Zoutschade Localization

15 kW

lichtgewicht ontwerp

voldoende gevaarlijk weer of regionale gegevens en de ingestelde
belasting. Bij het bedrijf Technology Division is het ontwerp te maken
van de structuur studie van-chassis, dat zullen de producten te leveren
in de uitoefening van de veiligheid.
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