
Enclosure solutions for you



Prezentare generală

Date despre Eldon

Produse standard

Soluţii de personalizare

Poziţionare pe piaţă

Sistemul de producţie Eldon



Date 
despre Eldon
Trecutul, prezentul şi viitorul companiei Eldon.



Producător de dulapuri şi cofrete

Calitate 
constantă

Personal 
calificat

Prezenţă
internaţională

Inovaţie
continuă



Peste 90 de ani de experienţă

Elektro Ljus & Kraft a fost înfiinţată în Nässjö, Suedia,  
de către Karin şi Josef Randholm. 

Primele produse vândute: radiouri cu baterii,  
radiatoare electrice şi tablouri de distribuţie. 

Denumirea a fost schimbată în Eldon AB. 
Traducerea din suedeză a termenului ELDON este 
aparat electric. 

Primul produs original a fost o cutie de joncţiune pentru 
cuptoare.

Începuturile

1922–1948



1960–2005

Peste 90 de ani de experienţă

O companie internaţională 

Au fost deschise birouri de vânzări şi fabrici noi 
în ţări cheie, iar reţeaua globală de distribuitori 
a fost consolidată. 

Eldon a fost achiziţionat de către un fond de investiţii, în 1999.

Se pun bazele unui plan de investiţii solid, cu scopul principal de a 
automatiza procesele de producţie



2006–2012

Peste 90 de ani de experienţă

Firma este achiziţionată de către conducere, în 2006.

Răspundem crizei financiare mondiale 
şi cerinţelor pieţei prin: 

- consolidarea fabricilor;

- eficientizarea producţiei prin reducerea pierderilor;

- dizolvarea activităţilor de ICT, pentru a dezvolta gamele

destinate pieţei industriale;

- introducerea de noi posibilităţi de personalizare a produselor;

- introducerea de game de produse noi şi îmbunătăţite.

Crearea unei baze solide



ÎNCEPÂND CU 
2013

Peste 90 de ani de experienţă

Redefinirea imaginii companiei şi a 
mărcii Eldon.

Profesionalism în vânzări.

Partener de afaceri de încredere.

Construirea viitorului



Din ce în ce mai mulţi clienţi aleg Eldon

ACT 2013 ACT 2014 ACT 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018

Evoluţie constantă a vânzărilor



Venituri la nivel mondial

Europa
90%

altElE

10%



Produse 
standard 
Portofoliul nostru este conceput 
pentru a îndeplini orice cerinţă.



Portofoliu de produse

DULAPURI  
INDUSTRIALE

INTERFAŢĂ  
OM-MAŞINĂCOFRETE MONTAJ

MURAL

CUTII 
TERMINAŢIE

Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Eldon 
Produse şi servicii

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


 Accesorii

MONTAJ

ACCESORII GENERALE

FIXARE

COMPARTIMENTARE

UŞI

Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Eldon 
Produse şi servicii

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


Accesorii complet compatibile
Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Eldon 
Produse şi servicii

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AXcMsn-yokg


Periferice

MANAGEMENT TERMIC

MANAGEMENTUL  
CABLURILOR



Medii de lucru şi certificare

Dulapuri pentru mediul exterior
Dulapuri şi cofrete industriale EMC
Dulapuri şi cofrete industriale Hygienic Design

Certificate

Medii de lucru speciale



Instrumente de asistenţă

Documentaţie tehnică
Desene tehnice 2D/3D
Fişiere Macro pentru Eplan
Instrucţiuni de montare animate/PDF
Fişe tehnice
Certificate

Software 
Management termic
Putere şi distribuţie

Documentaţie 
Catalog general
Versiunea simplificată a Catalogului general 



Soluţii de
personalizare 
Personalul calificat şi procesele de producţie 
ultramoderne ne permit să modificăm 
produsele standard conform cerinţelor dvs.



Operaţiuni de prelucrare simple,  
pentru loturi mici.

Livrare în câteva zile.

Instrument de ofertare online.

Personalizare Expres
Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Personalizare Expres la 
Eldon 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Orificii şi decupaje.

Dimensiuni personalizate.

Culori personalizate.

Accesorii solicitate de client.

Personalizare avansată
Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Personalizare Expres la 
Eldon 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Asamblare mecanică

Asamblarea a 57 de accesorii a ajutat 
Bombardier să economisească 12 800 € per 100 de unităţi.

Asamblarea accesoriilor 
şi a perifericelor.

Beneficii datorită producţiei  
în serie.

Valoare adaugată în cazul  
proiectelor repetitive.

Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Personalizare Expres la 
Eldon 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Servicii

Acorduri de stocare a produselor 
speciale, pentru garantarea 
termenului de livrare.

Asistenţă în procesul de obţinere 
a certificărilor suplimentare.

Daţi clic aici pentru a 
urmări 
Personalizare Expres la 
Eldon 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuJrCtnhEPM


Poziţionare 
pe piaţă
Ştim că pentru fiecare proiect 
este nevoie de o altă abordare.



Pieţe industriale şi rezidenţiale 

Putere şi distribuţie Automatizare şi control Maşini

Beneficii:

Sistem flexibil, adaptabil pentru diferite mărci de componente

Soluţie testată conform IEC 61439

Scalabil în dimensiune şi formă de segregare

Alte proiecte de putere şi distribuţie:

Repsol – Tablou de distribuţie auxiliar pentru servicii, Spania 

Opera din Oslo – Tablou de distribuţie principal, Norvegia

Teatrul Al Andalus – Tablou de distribuţie principal, Spania

Tablou de distribuţie principal şi dulap protecţie  
pentru transformator

GUNNEBO INDUSTRIES
 SUEDIA



Putere şi distribuţie Automatizare şi control Maşini

Beneficii:

Gamă variată de dimensiuni şi accesorii pentru îndeplinirea cerinţelor clientului

Servicii de logistică şi personalizare, flexibile şi eficiente

Coordonare optimă a proiectului

Alte proiecte de automatizare şi control:

Bombardier – Sisteme de semnalizare pentru trafic feroviar, Suedia

Siemens – Sisteme de semnalizare pentru trafic rutier, Olanda

Emerson – Automatizare industrială, Spania

Aramco – Automatizare de procese, Arabia Saudită

GOUDSMIT-COMIREC 
OLANDA

Panouri de control pentru procesul de separare a metalelor dintr-o 
fabrică de reciclare

Pieţe industriale şi rezidenţiale



Putere şi distribuţie Automatizare şi control Maşini

Beneficii:

Asistenţă permanentă pe parcursul procesului de personalizare

Gamă variată de opţiuni de personalizare

Economii de costuri datorită serviciilor de asamblare

Alte proiecte în construcţia de maşini:

KBA – Maşini pentru imprimare, Germania

Vestas – Turbine eoliene, Danemarca

Tetra Pack – Maşini pentru ambalare, Suedia

BYSTRONIC
ELVEŢIA

Panou de control pentru un sistem automatizat de tăiere cu laser,  
BySprint Fiber 4020

Pieţe industriale şi rezidenţiale



Sistemul 
de producţie 
Eldon
Productivitate, calitate, livrare la timp.



Centrele noastre de producţie sunt 
situate în Europa şi în Asia.

Peste 50 000 mp alocaţi spaţiilor  
de producţie.

Peste 700 de angajaţi calificaţi.

Divizii de producţie



Calitatea şi automatizarea proceselor 
reprezintă factori permanenţi de 
îmbunătăţire a productivităţii.

Nivel ridicat de automatizare



Sistemul calităţii

Inspecţia materiilor prime primite.

Inspecţia produselor finite.

Audit intern şi extern.



Depozitare

Sisteme logistice moderne care
asigură acurateţe în procesarea
livrărilor.

Spaţii de depozitare de peste
30 000 mp, situate în România,
Olanda, UK, Suedia, Spania şi India,
care asigură disponibilitatea produselor
în întreaga lume.



Eldon. Enclosure solutions for you.




