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A K2 Systems expande a sua rede de distribuição e atua ainda mais no Brasil
No estande da K2 Systems na Intersolar South America deste ano, mostramos sistemas de suporte
inovadores de grande aplicabilidade no mercado brasileiro, focando bastante em nossa sólida e
confiável rede de distribuidores. Em países como o Brasil, a geração de energia está ganhando cada
vez mais importância devido à presença dos paineis fotovoltaicos, o que aumenta a demanda por
sistemas confiáveis e de qualidade. Realizada em São Paulo, esta é quarta edição deste evento
especializado que foca na América do Sul.

Sistemas de suporte adequados em nosso estande A.51
Nesta exposição brasileira, a K2 Systems apresenta produtos e novidades selecionados em um estande
próprio pela primeira vez. Um deles é o testado e comprovado sistema de trilhos compridos SpeedRail,
caracterizado sobretudo por seu telhado trapezoidal de estanho. Ele conseguiu o seu lugar no mercado
brasileiro, pois o país constrói uma grande quantidade de telhados de chapa. Além disso, o SpeedRail é
um sistema suspenso, o que possibilita uma expansão térmica controlada. O SpeedClip é parafusado
em concreto e serve de apoio para os trilhos de suporte. O processo de instalação do SpeedRail consiste
de apenas quatro etapas, sendo assim uma alternativa prática e polivalente para a montagem de
sistemas fotovoltaicos.
Outro produto clássico é o SolidRail: no Brasil, seus trilhos de suporte são muitas vezes afixados com os
ganchos de telhado Vario, prendedores solares ou parafusos de rosca dupla. Os dois últimos são
principalmente utilizados em telhados de chapa, enquanto os ganchos Vario se arrastam para debaixo
dos blocos, com altura ajustável por baixo da barra de deslizamento.
Quanto aos sistemas de telhados planos, a parceira sul-americana da K2 Systems utiliza sobretudo o SDome. Como o Brasil fica perto da linha do Equador, é uma grande vantagem o conjunto ter um telhado
voltado para um lado só, além de manuseio rápido e fácil. Ademais, o S-Dome é bastante apreciado por
ser compatível com os componentes do SpeedRail, o que facilita a logística e o armazenamento. As
possibilidades de uso e variação de todos os produtos da K2 evidenciam a inventividade e o
conhecimento técnico capazes de desenvolver sistemas de suporte para diversos mercados.
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Aumento das atividades no Brasil com expansão da rede de distribuidores
Com sua parceira de distribuição SICES Brasil, os sistemas de suporte confiáveis e de alta qualidade da
K2 Systems já são distribuídos há alguns anos no Brasil. “A SICES Brasil está entre os nossos parceiros
mais antigos e temos um relacionamento bem próximo e pessoal com eles. Já realizamos vários projetos
legais em conjunto e não é à toa que a SICES Brasil é a maior fornecedora de paineis fotovoltaicos do
Brasil” – afirma Katharina David, presidente da K2 Systems.
O principal item que esta subsidiária da italiana SICES Group fornece aos seus instaladores e montadores
é um pacote de instalação completo com sistema de suporte da K2 Systems – incluindo módulos e
inversor. Depois da Intersolar de São Paulo, esse sistema de suporte será disponibilizado desta forma,
por meio de outra parceria de distribuição com a atacadista alemã SunHybrid. Assim, a K2 Systems
fortalece ainda mais a sua rede de distribuição no mercado sul-americano e reafirma o seu sucesso no
mundo globalizado.

K2 Systems
Como um fabricante de sistemas de montagem para a tecnologia solar, K2 Systems desenvolve soluções inovadores
para a indústria fotovoltaica internacional durante 12 anos.
Cerca de 100 empregados trabalham em sistemas de montagem econômicas e visão de futuro para telhados em
todo o mundo através de o sede alemão em Renningen e as cinco sucursais em Inglaterra, França, Itália, EUA e
México. Os clientes e parceiros mundiais estão convencidos pela alta qualidade e funcionalidade das sistemas
comprovadas para instalação em telhados inclinados, telhados planos ou solo e projetos especiais.
A experiência de longa data, os princípios orientados ao serviço e o toque pessoal em todas as relações garanta
que K2 Systems é um parceiro compreensivo e confiável.
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