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Factos 
acerca da Eldon
Apresentação do passado, presente e 
futuro da Eldon.



Fabricante de armários de alta qualidade

Consistente 
Qualidade

Pessoal 
qualificado

Presença
global

Inovação
contínua



Mais de 90 anos de experiência

A Elektro Ljus & Kraft foi fundada em Nässjö, na Suécia,  
por Karin e Josef Randholm. 

Primeiros produtos vendidos: Rádios a pilhas,  
aquecedores elétricos e comutadores. 

O nome foi alterado para Eldon AB. 
ELDON é uma palavra sueca para dispositivo elétrico. 

O primeiro armário foi uma caixa de derivação para fornos.

Primeiros tempos

1922—1948



1960—2005

Mais de 90 anos de experiência

Passar a ser uma empresa internacional 

Foram abertos novos escritórios de vendas e fábricas 
nos principais países, e a rede internacional  
de distribuidores foi desenvolvida. 

Um fundo de investimento adquire a Eldon em 1999.

Forte plano de investimento que visa a introdução do fabrico 
automatizado. 



2006—2012

Mais de 90 anos de experiência

Aquisição pelos quadros em 2006.

Resposta à crise financeira global e às exigências do  
mercado através de: 

- consolidação das fábricas 

- utilização de uma produção otimizada  

- dissolução do negócio de ICT, a fim de tornar-se um  

especialista no mercado industrial 

- introdução de novos recursos de personalização 

- introdução de um novo e melhorado programa de produtos.

Criar uma base forte



DE 2013  
EM DIANTE

Mais de 90 anos de experiência

Construção da marca.

Profissionalismo nas vendas.

Relações comerciais facilitadas.

Construir o nosso futuro



Mais clientes escolhem a Eldon

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

Crescimento de vendas constante



Receitas globais

europa

90%

outros

10%



Produtos 
padrão 
O nosso portfólio foi desenvolvido 
de forma a abranger todas as  
suas necessidades.



Portfólio de produtos

ARMÁRIOS DE 
INSTALAÇÃO NO 
SOLO

INTERFACE  
HOMEM-MÁQUINA

ARMÁRIOS DE
MONTAGEM 
NA PAREDE

CAIXAS 
TERMINAIS

Clique aqui para ver 
Eldon 
Produtos e serviços
Filme

https://www.youtube.com/watch?v=AXcMsn-yokg&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=3


 Acessórios

MONTAGEM

ACESSÓRIOS GERAIS

FIXAÇÃO

COMBINAÇÃO

PORTAS

Clique aqui para ver 
Eldon 
Produtos e serviços
Filme

https://www.youtube.com/watch?v=AXcMsn-yokg&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=3


Acessórios totalmente compatíveis
Clique aqui para ver 
Eldon 
Produtos e serviços
Filme

https://www.youtube.com/watch?v=AXcMsn-yokg&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=3


Periféricos

GESTÃO TÉRMICA

GESTÃO DE CABOS

Clique aqui para ver 
Eldon 
Produtos e serviços
Filme

https://www.youtube.com/watch?v=AXcMsn-yokg&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=3


Ambientes e certificação

Armários exteriores
Armários EMC
Design higiénico

Certificados

Ambientes especiais



Ferramentas de suporte

Materiais técnicos
Esquemas técnicos a 2D/3D
Macros Eldon
Instruções de montagem animadas/PDF
Folhas de dados
Certificados

Software 
Gestão térmica
Energia e distribuição

Documentação 
Catálogo geral
Catálogo resumido



Recursos de
personalização 
Fabrico e engenharia topo de gama 
permitem-nos modificar os armários 
padrão de modo a satisfazer os requisitos 
específicos.



Maquinação básica para lotes  
pequenos.

Entrega em questão de dias.

Ferramenta de orçamentos online.

Personalização Express
Clique aqui para ver 
Eldon 
Personalização  
Express Filme

https://www.youtube.com/watch?v=HuJrCtnhEPM&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=4


Orifícios e cortes.

Dimensões personalizadas.

Cor personalizada.

Acessórios específicos para  
o cliente.

Personalização avançada
Clique aqui para ver 
Eldon 
Personalização  
Express Filme

https://www.youtube.com/watch?v=HuJrCtnhEPM&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=4


Montagem mecânica

O conjunto de 57 acessórios resultou 
numa redução de custos para a Bombardier de 12 800€/100 
unidades.

Conjunto de acessórios  
e periféricos.

Beneficiar dos baixos custos de  
fabrico da Eldon.

Para negócios repetitivos.

Clique aqui para ver 
Eldon 
Personalização  
Express Filme

https://www.youtube.com/watch?v=HuJrCtnhEPM&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=4


Serviços

Acordos de manutenção de stock 
para cumprir os seus prazos.

Assistência no processo 
para obter certificação adicional.

Clique aqui para ver 
Eldon 
Personalização  
Express Filme

https://www.youtube.com/watch?v=HuJrCtnhEPM&list=PLZvIALz0qm0oXDuPH7JYedHuPIWUBrWbE&index=4


Posicionamento 
no mercado
Sabemos que cada projeto 
precisa de uma abordagem diferente.



Mercados industriais e de construção 

Energia e distribuição Automação e controlo Máquinas

Vantagens:

Sistema aberto para várias marcas de componentes

Solução testada em conformidade com a norma IEC 61439

Escalável em tamanho e forma de segregação

Outros projetos em energia e distribuição:

Repsol — Quadro elétrico para serviços auxiliares, Espanha 

Opera House em Oslo —  Quadro elétrico principal, Noruega

Teatro Al Andalus —  Quadro elétrico principal, Espanha

Caixa para quadro elétrico e transformador de potência

GUNNEBO INDUSTRIES
 SUÉCIA



Energia e distribuição Automação e controlo Máquinas

Vantagens:

Vasta gama de dimensões e acessórios para satisfazer os requisitos dos clientes

Serviços de logística e de personalização flexíveis e eficientes

Gestão de projetos adequada

Outros projetos em automação e controlo:

Bombardier — Sistemas de sinalização ferroviária, Suécia

Siemens  — Sistemas de sinalização em autoestrada, Holanda

Emerson — Automação industrial, Espanha

Aramco — Automação de processos, Arábia Saudita

GOUDSMIT-COMIREC 
HOLANDA

Painéis de controlo para processo de separação de metais numa 
unidade de reciclagem

Mercados industriais e de construção 



Energia e distribuição Automação e controlo Máquinas

Vantagens:

Forte apoio no processo de personalização

Vasta gama de recursos de personalização

Redução de custos, graças aos serviços de montagem

Outros projetos em construção de máquinas:

KBA — Máquinas de impressão, Alemanha

Vestas — Aerogeradores, Dinamarca

Tetra Pack — Máquinas de embalagem, Suécia

BYSTRONIC
SUÍÇA

Painel de controlo para sistema de corte a laser BySprint Fiber 4020

Mercados industriais e de construção 



Sistema 
operacional da 
Eldon
Produtividade, qualidade, entrega atempada.



As nossas instalações de produção 
encontram-se na Europa e na Ásia.

Mais de 50 000 metros quadrados de 
área de produção.

Mais de 700 funcionários qualificados.

Instalações de produção



Qualidade consistente 
e produtividade são elementos 
constantes para uma maior automação.

Elevado nível de automação



Sistema de qualidade

Inspeção de produtos recebidos.

Inspeção de produtos acabados.

Auditoria interna e externa.



Armazéns

Sistemas modernos permitem uma 
maior precisão.

Mais de 30 000 metros quadrados de 
espaço de armazenamento  
para envios para o mundo inteiro a partir 
da Roménia, Holanda, Reino Unido, 
Suécia, Espanha e Índia.



Eldon. Enclosure solutions for you.




