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Eldon`s Vloerstaande compacte plaatstalen 
behuizingen versnellen de montage, verhogen 
de flexibiliteit en verlagen de kosten
Eldon’s verbeterde serie vloerstaande plaatstalen behuizingen is ontworpen om 
gebruikers te helpen de montagetijd te versnellen, de voorraad te verminderen, 
flexibiliteit te verbeteren en hun marge te vergroten door montage- en arbeidskosten 
te verlagen.

Eldon is er trots op om voor haar klanten net een stap extra te zetten. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de verbeterde plaatstalen compacte behuizingen. Eldon’s nieuwste compacte 
plaatstalen behuizingen zijn ontworpen voor een snellere montagetijd, meer flexibiliteit en hogere 
marges voor klanten. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnenshuis waar verwijderbare panelen niet 
noodzakelijk zijn. 

Eldon’s compacte behuizingen zijn de perfecte keuze als het gaat om automation and control-
oplossingen voor woningen of om integratie in grotere verwerkingssystemen of machines. 

De nieuwe EK-serie dicht de kloof tussen Eldon’s compacte en combineerbare behuizingen en 
is volledig compatibel met de meeste accessoires voor vloerstaande behuizingen dankzij de 
verbeterde verticale CLPFK-profielen, die vergelijkbaar zijn met het gatenpatroon van de 
combineerbare behuizing aan de achterkant van compacte behuizingen. Deze slimme oplossing 
verhoogt de flexibiliteit en bruikbaarheid van de compacte vloerstaande behuizingen.

Er zijn nog meer voordelen: 

Eldon levert voortaan klinkmoeren mee voor de bevestigingsgaten in de bovenkant van de 
behuizing en gelaste moeren voor de bevestigingsgaten in de bodem. Dit betekent dat 
hijsbouten, sokkels en houten pallets eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en/of verwijderd 
aan de buitenkant van de behuizing. Om te garanderen dat deze compatibel is met Eldon’s 
sokkels voor vloerstaande behuizing (PF), is er een extra gat toegevoegd aan de hoeken van de 
sokkel. Dit betekent echter dat sokkels die geproduceerd zijn voordat dit gat werd 
geïntroduceerd, niet compatibel zijn met de nieuwe compacte behuizingen. De sokkels zijn in 
het begin van 2016 aangepast. Daarom vormt dit alleen een probleem als u over oude voorraad 
beschikt.

Eldon’s compacte behuizingen zijn nu compatibel met LE9304, MPA06 en CCB02. 
Artikelnummers LE9304K, MPA06K en CCB02K zullen worden uitgefaseerd. Daarnaast levert 
Eldon compacte behuizingen op houten pallets van een hogere kwaliteit die worden gebruikt 
voor combineerbare en semi-compacte behuizingen. De FIFO- procedure (first in first out) zal 
worden toegepast met ingang van de introductiedatum. Dit betekent dat klanten de verbeterde 
compacte stalen behuizingen ontvangen zodra het oude ontwerp niet meer op voorraad is. De 
artikelnummers van compacte vloerstaande behuizingen blijven ongewijzigd. 

DE NIEUWE 
VERTICALE 
CLPFK-PROFIELEN:

Artikelnummers Compatibele 
behuizingshoogte 
(mm)

CLPFK1200 1200

CLPFK1400 1400

CLPFK1600 1600

CLPFK1800 1800

CLPFK2000 2000

Opmerking: De nieuwe verticale 
CLPFK-profielen worden geleverd in een 
set van 2 pakketten, dat betekent 1 set 
per compacte behuizing.

KUNDENVORTEILE:

Kortere montagetijd

Minder voorraad nodig

Meer montageflexibiliteit

Lagere kosten en minder 
verspilling omdat profielen nu 
worden geleverd in een pakket 
van 2 in plaats van 4


