
Armários Eldon selecionados para um 
importante projeto holandês de 
construção de um túnel

O consórcio de construção holandês formado pela Volkerwessels, a Boskalis e 
a Heijmans está ocupado com a construção de um importante projeto, parte de 
um programa de expansão de uma autoestrada na Holanda, que inclui uma 
estrada e um túnel. 

Os armários de parede e de instalação no solo da Eldon foram selecionados como a solução ideal para 

garantir que o controlo elétrico e a distribuição de energia são feitos em segurança.

Problema do cliente resolvido

AB4all tunnel projectA Eldon Netherlands sentiu um enorme orgulho por ser selecionada para o fornecimento 

de armários essenciais para o controlo e distribuição de energia no grande projeto de construção de um túnel 

e uma estrada levado a cabo pelo consórcio A4ALL, constituído por três empresas de construção, a 

Volkerwessels, a Boskalis e a Heijmans.

O projeto de prestígio, iniciado em 2012, tem conclusão prevista para o final de 2015. A autoestrada A4 Middle 

Delfland, comissionada pelo Departamento executivo do ministério das infraestruturas e do ambiente, 

> Continua na próxima página.
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Rijkswaterstaat, envolve a construção de um troço de 7 quilómetros de autoestrada e um túnel que irá ligar as 

cidades holandesas de Delft e de Schiedam.

O projeto envolve a construção de uma autoestrada contínua entre Roterdão e Haia e permitirá aliviar o 

congestionamento crónico de tráfego em autoestradas adjacentes e estradas locais, atualmente utilizadas por 

condutores que se deslocam entre as duas cidades.

Considera-se que o projeto apresenta uma complexidade especial, pois parte do túnel está a ser construída ao 

nível do solo, sendo posteriormente pavimentada, o que implica exigências elevadas relativamente à qualidade 

das empresas fornecedoras. A imagem acima apresenta uma parte da construção do viaduto de elétricos. 

A solução da Eldon

AB4all tunnel projectA A4ALL optou pela Eldon como fornecedor preferencial no que diz respeito ao 

fornecimento de armários elétricos.  Em colaboração com a Eldon Netherlands, a encomenda da A4ALL 

incluía armários de controlo MCI de instalação no solo da Eldon  com 2000 mm de altura para as áreas de 

serviço, bem como armários MAS de montagem na parede  para o controlo e distribuição de energia no canal 

do túnel central.

”Ficámos bastante entusiasmados com facto de o consórcio A4ALL ter confiado na Eldon e com a nossa 

promessa de ir ao encontro das suas necessidades, fornecendo armários que cumprem os seus requisitos de 

qualidade, segurança e ambientais.”, afirmou Nico Righart, Gestor de conta da Eldon Netherlands.

Resumo das vantagens para o 
cliente:
•Armários altamente resistentes 
à corrosão
•Ferramentas de apoio à 
engenharia
•Amplo espectro de acessórios
•Design para uma fácil 
manutenção
•Entregas atempadas
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