
De kunst
van werken
met staal
Het onmogelijke 
mogelijk maken 

Mannen van Staal

Vanuit een intrinsieke motivatie houdt Mannen van Staal zich al geruime tijd bezig met de
energietransitie. Zelf elektriciteit opwekken middels zonnepanelen, verwarmen op resthout
en vervoer middels volledige elektrische auto’s en bedrijfsauto’s op “blauwe diesel”, zorgt
ervoor dat we een energie neutrale bedrijfsvoering hebben.

In lijn met deze motivatie leveren en monteren we constructies voor veldopstellingen voor
PV-panelen en carports. Middels eigen innovatie en ontwikkeling staan er sterke, robuuste
systemen die zich kenmerken door haar eenvoud. Variabel om aan alle klantwensen, -eisen
te voldoen. Vooral het feit dat thermische uitzetting opgevangen wordt in het systeem zelf
(geen dilataties) zorgt ervoor dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschik-
bare ruimte.

Er zijn meerdere opstelling mogelijk. De variaties zijn o.a.: Oost- West opstelling, Zuid-
opstelling, “portret” of “landscape”, aantal panelen boven elkaar, lengte van de rijen, 
hoek t.o.v. de zon, enz.  Vergunning, klantenwens en locatie is hierin veelal kader stellend.
De, door Mannen van Staal (MvS) ontwikkelde, constructie is in vrijwel alle variaties lever-
baar. De visie achter de constructie is dat MvS niet verwacht dat alle opstellingen eeuwig
blijven staan op dezelfde locatie: “als een park niet meer rendabel is of de locatie krijgt een
andere bestemming, kan de opstelling eenvoudig verwijderd worden”. 

Aan de hand van deze visie is de constructie ontworpen volgens de volgende principes:
•  zo weinig mogelijk materiaal, zoveel als nodig;
•  duurzame materialen (circulair)
•  eenvoudige montage.
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Knap staaltje bending & construction
Metaal zit in ons bloed. We buigen, draaien, frezen en lassen. 
Maken kunstwerken, bruggen, trappen en wat al niet meer. 
Geen uitdaging gaan we uit de weg. Geen klus te groot of te klein.
Wij zijn de Mannen van Staal. Art, Bending, Construction en 
Design. We denken in staal. In de oplossing voor uw probleem.

Mannen van Staal werkt dagelijks aan innovatieve producten

VELDOPSTELLINGEN
PV-PANELEN

CARPORTS OMVORMERHUISJES



Kwaliteit

Mannen van Staal heeft voor ruim 100 MW aan 
opstellingen gerealiseerd. Dit betreft o.a. veld-
opstellingen in Emmeloord, Appelscha, Oosterwolde,
Emmen, maar ook op voormalige stortplaatsen als
Garijp en Woltjespoor. Voor de laatst genoemde pro-
jecten is een specifieke funderingsplaat ontwikkeld
waarbij stelmogelijkheden gewaarborgd zijn voor
een super strakke opstelling. Er wordt uitsluitend
gebruik gemaakt van duurzame materialen 
(thermisch verzinkt en ZinkMagnelis 310). 

Voordelen

• Goede prijs/kwaliteitverhouding

• Goede garantievoorwaarden

• Optimale ruimtebenutting (geen dilataties) 

•  Eenvoudige en efficiënte (de-)montage

• Rapportage statische calculatie
• Super strakke opstelling 

Duurzaam bedrijf

Creëer een dubbelfunctie van uw parkeerterrein.
Parkeerterreinen zijn uitermate geschikt voor het
opwekken van zonne-energie. Naast productie van
hernieuwbare energie geeft het uw organisatie ook
een groene uitstraling. De, door Mannen van Staal
ontwikkelde carport met PV-panelen is betrouwbaar,
betaalbaar en super strak!

Voordelen

• Goede prijs/kwaliteitverhouding

• Goede garantievoorwaarden

• Optimale ruimtebenutting (geen dilataties) 

•  Eenvoudige en efficiënte (de-)montage

• Rapportage statische calculatie
• Super strakke opstelling  

Duurzaam

Het omvormerhuisjes worden vervaardigd van 
uitsluitend duurzaam materiaal (Thermisch verzinkt
en ZM310). Is modulair opgebouwd en geeft de 
mogelijkheid om vanuit elke hoek de kabels door te
voeren. Alle type’s en merken omvormers kunnen
zeer eenvoudig worden geplaatst. 

Voordelen

• Goede prijs/kwaliteitverhouding

• Goede garantievoorwaarden

• Eenvoudige en snelle montage

• Aan te passen aan lokale omstandigheden

• Afsluitbare ruimtes

ECO CarportsVeldopstellingen voor 
PV-panelen

Mogelijkheden

Geen goede locatie voor het plaatsen van
de omvormers? Dan biedt het omvormer-
huisje van de Mannen van Staal uitkomst!
Er is volop ruimte voor meerdere omvor-
mers en het op juiste wijze geleiden, bor-
gen en aansluiten van de kabels. Het open
gedeelte van de omvormers zorgt voor de
nodige ventilatie en het gesloten gedeelte
zorgt voor goede afscherming van elektra-
kasten. Beide compartimenten zijn afsluit-
baar.

Toepassingen

In de praktijk worden de omvormerhuisjes
veel toegepast bij projecten waar de 
exploitant niet de locatie eigenaar is, 
bijvoorbeeld bij agrarische bedrijven. 
De exploitant kan, zonder de locatie 
eigenaar lastig te vallen, de benodigde
(onderhoud)werkzaamheden uitvoeren. 
En mocht één omvormerruimte (type
250A) onvoldoende ruimte bieden, is het
zeer eenvoudig nog een ruimte erbij te
plaatsen (type 630A)

De constructie

Basis voor de constructie zijn de, door Mannen van Staal ontwik-
kelde, schroefpalen (zie inzet), welke gelijk als fundering dienen.
Door de specifieke vorm wordt de “uittrekkracht” substantieel
verhoogd (bij de opwaartse beweging zal de grond conisch wor-
den verplaatst) Middels de in hoogte verstelbare montageplaat 
is een super strakke, lijnrechte opstelling gegarandeerd. 
Thermische uitzetting wordt opgevangen in de constructie 
waardoor dilataties worden voorkomen waardoor de ruimte 
het meest efficiënt wordt benut.

Visie

“Simpel maar Sterk”, zo heeft Mannen van Staal een
constructie ontworpen voor veldopstellingen voor
PV-panelen. Vanuit een visie dat er gerealiseerde
parken mogelijk na een tijd weer zullen worden af-
gebroken en wellicht elders weer worden neergezet, 

is er een constructie ontwikkeld die zeer eenvoudig
te (de)-monteren is. Hiermee wordt een duurzame
en flexibele oplossing aangeboden voor elke speci-
fieke situatie.

Omvormer-
huisjes

Dubbelfunctie

“Zo weinig mogelijk materiaal maar zoveel als nodig”. Vanuit deze visie is de
ECO Carport geconstrueerd. Constructieberekeningen door een onafhankelijk
ingenieursbureau garandeert de kwaliteit en veiligheid. We werken uitsluitend
met duurzame materialen (verzinkt en ZM310). Juist door de eenvoud is de 
constructie snel opgebouwd. Carports, beginnend met een “startvak”, eindigend
met een “eindvak” en daartussen in zoveel “polonaisevakken” als gewenst, kun-
nen zowel “Oost-West” als “Zuid” georiënteerd geplaatst worden. Met een 2½
meter brede vakken en de constructie “op het eind” kan men veilig parkeren en
wordt aanrijschade voorkomen. Door de betonnen funderingsplaten bespaart u
gelijk op 10 m2 bestrating.

Klantenwens

Van projectmanagement vanaf de start van een project tot aan het O&M 
programma, Mannen van Staal kan het allemaal voor u verzorgen. 
Natuurlijk kunt u bijvoorbeeld ook alleen kiezen voor de constructie en 
montage. De ECO Carport kan uitgebreid worden met:
•  Dakplaten 
•  Waterafvoer goten
•  Laadstations electriche auto’s 
•  Verlichting
•  Rij-aanduiding 
•  Persoonlijke look door bijv. eigen logo verwerken

Type 250A

Type 630A


