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Os armarios compactos de aço macio de instalaçao 
no solo da Eldon aceleram a montagem, aumentam 
a flexibilidade e reduzem os custos
A gama atualizada de armários compactos de aço macio de instalação no solo da Eldon 
foi concebida para ajudar os utilizadores a acelerar ainda mais a montagem, a reduzir as 
suas necessidades de manutenção de stock, a aumentar a flexibilidade e a melhorar os 
resultados, cortando os custos de montagem e mão de obra.

A Eldon orgulha-se de dar sempre o seu máximo para tornar os negócios mais fáceis para os seus 
clientes. Os seus armários compactos de aço macio atualizados são o espelho desse 
compromisso. Concebidos para acelerar o tempo de montagem, fornecer uma maior flexibilidade e 
melhorar os resultados do cliente, os armários compactos de aço macio mais recentes da Eldon 
foram concebidos para uma utilização em ambientes interiores onde não são necessários painéis 
amovíveis. 

Os armários compactos da Eldon são a escolha perfeita no que diz respeito às soluções de 
controlo e automação residencial ou para serem integrados em máquinas ou sistemas de 
processamento de maior dimensão. 

Preenchendo a lacuna entre os armários combináveis e os armários compactos da Eldon, a nova 
gama de armários EK é totalmente compatível com a maioria dos acessórios de armários de 
instalação no solo graças aos perfis verticais CLPFK melhorados, que apresentam o mesmo padrão 
de orifícios dos armários combináveis na parte traseira dos armários compactos. Esta solução 
inteligente aumenta a flexibilidade e a usabilidade dos armários compactos de instalação no solo.

Existem ainda outras vantagens: 
A Eldon passará a incluir porcas de rebite para os orifícios de fixação na parte superior do armário e 
porcas soldadas para os orifícios de fixação na parte inferior. Isto significa que é possível instalar e/
ou remover de forma prática os parafusos de elevação, as bases e as paletes de madeira do 
exterior do armário. Para garantir a compatibilidade com as bases (PF) dos armários de instalação 
no solo da Eldon, procedeu-se à modificação dos cantos das bases de forma a incluírem um 
orifício adicional. Isto significa, contudo, que as bases produzidas antes da inclusão deste orifício 
adicional não serão compatíveis com os armários compactos fabricados recentemente. As bases 
foram alteradas no início de 2016, por isso, tal só será um problema se tiver produtos antigos em 
stock.

Os armários compactos da Eldon serão agora compatíveis com os números de item LE9304, 
MPA06 e CCB02. Os números de item LE9304K, MPA06K e CCB02K serão descontinuados. Além 
disso, a Eldon irá fornecer armários compactos em paletes de madeira com uma qualidade superior 
utilizadas para armários combináveis e semicompactos. O procedimento FIFO (o primeiro a entrar é 
o primeiro a sair) entrará em vigor a partir da data de lançamento, o que significa que os clientes 
receberão os armários compactos de aço macio melhorados quando a Eldon esgotar o stock de 
produtos com o design antigo. Os números de item dos armários compactos de instalação no solo 
permanecem inalterados. 

OS NOVOS PERFIS 
VERTICAIS CLPFK:

Números de 
item

Altura do armário 
compatível (mm)

CLPFK1200 1200

CLPFK1400 1400

CLPFK1600 1600

CLPFK1800 1800

CLPFK2000 2000

Nota: Os novos perfis verticais CLPFK 
são fornecidos com uma embalagem de 
2 unidades, ou seja, 1 embalagem por 
armário compacto.

VANTAGENS 
PARA O CLIENTE:

Tempo de montagem inferior

Requisitos de manutenção de 
stock reduzidos

Maior flexibilidade de montagem

Redução de custos e 
desperdício uma vez que os 
perfis são agora fornecidos 
numa embalagem de 2 em vez 
de 4 unidades


