
Dulapurile Eldon alese pentru un proiect 
important de realizare a unui tunel în 
Olanda

Consorţiul de construcţii olandez Volkerwessels, Boskalis and Heijmans este 
foarte ocupat cu construirea unui proiect important de tuneluri şi drumuri, care 
face parte din programul de extindere a autostrăzilor din Olanda. 

Dulapurile industriale şi cofretele Eldon au fost alese ca o soluţie ideală pentru protejarea controlului electric şi a 

distribuţiei electrice.

Problemele clienţilor au fost rezolvate

AB4all tunnel projectEldon Olanda a fost selectată să ofere dulapuri industriale şi cofrete cu rol esenţial în 

controlul şi distribuția energiei, pentru proiectele mari ce implică construirea drumurilor şi a tunelurilor, realizate 

de consorţiul de 3 companii A4ALL, Volkerwessels, Boskalis şi Heijmans.

Proiectul prestigios, început în 2012, este proiectat pentru finalizare la sfârşitul anului 2015. Autostrada A4 

Middle Delfland, proiect solicitat deRijkswaterstaat, Departamentul Executiv al Ministerului Infrastructurii şi 

Mediului, presupune construirea unei porţiuni de 7 km de autostradă şi tunel care să facă legătura între oraşele 

olandeze Delft şi Schiedam.

> Continuarea pe pagina următoare.
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Proiectul va oferi o autostradă continuă între Rotterdam şi Haga şi va elibera traficul blocat în permanenţă pe 

drumurile locale şi autostrăzile adiacente utilizate în prezent de motocicliştii care călătoresc între cele două 

oraşe.

Proiectul este considerat deosebit de complex, întrucât o parte din tunel se construieşte la nivelul solului care 

este mai târziu acoperită cu pământ, ceea ce implică exigenţe foarte mari în ceea ce priveşte calitatea oferită de 

constructori. Imaginea de mai sus prezintă o poţiune din construcţia viaductului pentru tramvaie. 

Soluţia Eldon

AB4all tunnel projectA4ALL a ales Eldon ca furnizor preferat pentru dulapurile industriale.  Lucrând prin 

intermediul companiei Eldon din Olanda, comanda A4ALL a inclus dulapurile de control Eldon MCI cu o înălţime 

de 2000 mm pentru zonele de servicii, cât şi cofrete MAS pentru control şi distribuţie energie în canalul central 

al tunelului.

„Suntem deosebit de încântaţi că A4ALL are încredere în Eldon şi în promisiunea noastră de a la uşura munca, 

oferindu-le dulapuri care corespund cerinţelor lor privind calitatea, siguranţa şi mediul”, spune Nico Righart, 

Account Manager la Eldon Olanda.

O privire asupra beneficiilor 
clientului:
•Cofrete şi dulapuri industriale 
rezistente la coroziune
•Instrumente de asistenţă pentru 
proiectare
•Gamă largă de accesorii
•Design adecvat
•Livrare la timp
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