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Eldon`s kompakte gulvskap i lakkeret stal gir 
raskere montering, økt fleksibilitet og lavere 
kostnader
Eldons oppgraderte serie med kompakte gulvskap i lakkert stål er utformet for å 
gi brukeren enda raskere montering, redusere behovet for lagerbeholdning, bedre 
fleksibiliteten og bedre lønnsomheten ved å redusere monterings- og 
arbeidskostnader.

Det er viktig for Eldon å strekke seg langt for å gjøre det enklere for kundene, og de 
oppgraderte kompakte skapene i lakkert stål er et bevis på dette. Eldons nyeste kompakte 
skap i lakkert stål er utformet for bruk i innendørsmiljøer der det ikke er behov for avtakbare 
paneler, og de gir raskere monteringstid, økt fleksibilitet og bedre lønnsomhet for kunden. 

Eldons kompakte skap er det perfekte valget når det gjelder automasjons- og 
kontrolløsninger i bolighus eller som en integrert del av større prosessystemer eller 
-maskiner. 

Den nye EK-serien fyller tomrommet mellom Eldons kompakte skap og kombinerbare 
skap. Skapene i serien er helt kompatible med det meste av tilbehøret til gulvskap takket 
være forbedrede vertikale CLPFK-profiler, som gjenspeiler hullmønsteret til kombinerbare 
skap bak på kompakte skap. Denne smarte løsningen gjør de kompakte gulvskapene mer 
fleksible og allsidige.

Det er flere fordeler: 

Eldon inkluderer nå naglemutre for festehullene i toppen av skapet og sveisede mutre for 
festehullene i bunnen. Dette innebærer at løftebolter, sokler og trepaller enkelt kan 
monteres på og/eller fjernes fra utsiden av skapet. For å sikre kompatibilitet med Eldons 
sokler for gulvskap (PF) har hjørnene på soklene blitt endret slik at de nå har et ekstra hull. 
Dette betyr imidlertid at sokler som er produsert før dette ekstra hullet ble inkludert, ikke er 
kompatible med de nyeste kompakte skapene. Soklene ble endret i begynnelsen av 2016, 
så dette er kun et problem hvis du har gamle varer på lager.

Eldons kompakte skap er nå kompatible med LE9304, MPA06 og CCB02, mens 
delenumrene LE9304K, MPA06K og CCB02K fases ut. I tillegg vil Eldon levere kompakte 
skap på trepaller av høyere kvalitet som brukes til kombinerbare og halvkompakte skap. 
FIFO-prosedyren (first in, first out) gjelder fra og med lanseringsdatoen, noe som innebærer 
at kunder vil motta de forbedrede skapene i lakkert stål når Eldon ikke lenger har flere skap 
av den gamle typen på lager. Delenumrene til kompakte gulvskap blir ikke endret. 

DE NYE VERTIKALE 
CLPFK-PROFILENE:
Delenumre Kompatibel 

skaphøyde (mm

CLPFK1200 1200

CLPFK1400 1400

CLPFK1600 1600

CLPFK1800 1800

CLPFK2000 2000

Nota: De nye vertikale CLPFK-profilene 
leveres i en pakke på to, noe som betyr 
én pakke per kompakte skap. 

KUNDENVORTEILE:

Redusert monteringstid

Redusert behov for lagerbehold-
ning

Økt monteringsfleksibilitet

Lavere kostnader og mindre 
svinn med profiler som leveres i 
pakker på to i stedet for fire 


