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Dulapurile industriale compacte din oţel moale 
de la Eldon, accelerează asamblarea, sporesc 
flexibilitatea şi reduc cheltuielile
Gama actualizată de dulapuri industriale compacte din oţel moale de la Eldon 
este concepută să ajute utilizatorii să accelereze asamblarea, să îşi diminueze 
nevoile de stocare, să sporească flexibilitatea şi să îşi eficientizeze activitatea 
reducând costurile de asamblare şi manoperă.

Eldon se mândreşte cu faptul că depune întotdeauna eforturi pentru a face mai simplă 
activitatea clienţilor, iar gama actualizată de dulapuri industriale din oţel moale reflectă 
acest angajament. Concepute să reducă timpul de asamblare, să sporească flexibilitatea şi 
să eficientizeze activitatea clientului, ultimele dulapuri compacte din oţel moale de la Eldon 
se utilizează în medii interioare în care nu sunt necesare panouri detaşabile. 

Dulapurile compacte Eldon reprezintă alegerea ideală pentru soluţii de automatizare şi 
control rezidenţial sau pentru integrare în sisteme de procesare mai mari sau în utilaje. 

Noua gamă de dulapuri EK, care face trecerea de la dulapurile compacte la cele asociabile, 
este complet compatibilă cu majoritatea accesorilor pentru dulapuri industriale datorită 
profilurilor verticale CLPFK, care reflectă tiparul de orificii al dulapurilor asociabile de pe 
spatele dulapurilor compacte. Această soluţie inteligentă sporeşte flexibilitatea şi utilitatea 
dulapurilor industriale compacte.

Există mai multe beneficii: 
Eldon va include acum nituri pentru orificiile de fixare din partea superioară a dulapului şi 
piuliţe sudabile pentru orificiile de fixare din partea de jos. Acest lucru înseamnă că inelele 
de ridicare, plintele şi paleţii din lemn se pot instala şi/sau demonta uşor din afara dulapului. 
Pentru a se asigura compatibilitatea cu plintele (PF) dulapurilor industriale Eldon, colţurile 
plintelor au fost modificate astfel încât să includă încă un orificiu. Acest lucru înseamnă că 
plintele fabricate înainte de includerea acestui orificiu suplimentar nu sunt compatibile cu 
dulapurile compacte noi. Plintele au fost modificate la începutul anului 2016, prin urmare 
această problemă apare numai dacă deţineţi un stoc vechi.

Dulapurile compacte de la Eldon vor fi compatibile acum cu LE9304, MPA06 şi CCB02, iar 
numerele de articol LE9304K, MPA06K şi CCB02K vor fi scoase din uz. De asemenea, 
Eldon va livra dulapurile compacte pe paleţi din lemn de calitate superioară utilizaţi pentru 
dulapuri asociabile şi semicompacte. Începând cu data lansării se va aplica procedura 
FIFO (first in, first out - primul intrat, primul ieşit), ceea ce înseamnă că clienţii vor primi 
dulapurile compacte din oţel moale îmbunătăţite după ce Eldon epuizează modelul vechi 
din stoc. Numerele de articol ale dulapurilor industriale compacte rămân aceleaşi. 

NOILE PROFILURI 
VERTICALE CLPFK:

Numere de 
articol

Înălţime dulap 
compatibil (mm)

CLPFK1200 1200

CLPFK1400 1400

CLPFK1600 1600

CLPFK1800 1800

CLPFK2000 2000

Notă: Noile profiluri verticale CLPFK sunt 
livrate în 2 pachete, adică 1 pachet per 
dulap compact.

BENEFICII 
PENTRU CLIENŢI:

Timp de asamblare mai mi

Cerinţe de stocare reduse

Flexibilitate sporită la montare

Costuri mai mici şi deşeuri mai 
puţine, întrucât profilurile sunt 
livrate acum în 2 pachete în loc 
de 4


