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Eldon lancerer lynmonteringsbeslag og 
monteringspladebeslag

Eldons nyeste serie af lynmonteringsbeslag og monteringspladebeslag giver 
kunder, som bygger paneler, hurtigere monteringstid, hvilket vil forbedre deres 
konkurrencefordele takket være de forenklede monteringsløsninger.

Eldon har lanceret innovative sammenkoblingsbeslag og monteringspladebeslag til 
fritstående kabinetter, der ikke kræver monteringsværktøj og gør det muligt for én mand 
at montere kabinettet. Eldons nyeste beslag afspejler Eldons dybe forståelse af 
konkurrenceforholdene i branchen, herunder hurtigere leveringstider.
 
Det nye CCI-sammenkoblingsbeslag og MPA-monteringspladebeslaget forenkler 
montering, og deres brugervenlighed ændrer monteringshastigheden på en hidtil uset 
måde. De nye beslag har desuden gennemgået omfattende tests for at sikre, at de lever 
helt op til de strengeste standarder mht. belastnings- og løftekapacitet.

CCI - Baying brackets
Eldons nye indvendige sammenkoblingsbeslag til kombinerbare elskabe leveres nu med 
præmonterede lynmonteringsledninger. Den væsentligste fordel for kunder, der bygger 
paneler, er, at de vil kunne implementere deres sammenkoblede elskabsløsninger meget 
hurtigere end tidligere. Dette skyldes den værktøjsfri monteringsmetode, og at 
sammenkoblingsbeslaget har færre fastgørelsespunkter.  
Lanceringsdato for tilbehør: 15. juni 2016 

MPA - Mounting plate brackets
De nye MPA-monteringspladebeslag leveres også med præmonterede 
lynmonteringsledninger, som giver kunderne mulighed for at montere dem inde i 
kabinetterne på kortere tid end førhen. Monteringspladebeslagene har desuden et nyt 
fastgørelsesbeslag, der holder monteringspladen på plads, mens det er ved at blive 
monteret på kabinettet.
Det gør det muligt for én mand at montere en monteringsplade - og reducerer 
omkostningerne for kunder, der bygger paneler. De nye monteringsbeslag tilføjes som 
standard i produktsortimentet af fritstående elskabe i lakeret stål og rustfrit stål fra det nye 
låsesystems lanceringsdato.
Lanceringsdato for tilbehør: 15. juni 2016

Eldons logistikafdelingen anvender en lagerstyringsprocedure med henblik på at sikre, at 
alle gamle versioner af lagerført tilbehør leveres til kunder først.  Bemærk venligst, at 
varenumrene ikke ændres.

TILBEHØR, FOR 
HVILKET DETTE 
GÆLDER:

Varenummer Beskrivelse

MPA04
Monteringsplade 
flugtende med bageste 
monteringsbeslag

MPA06
Monteringsplade med 
beslag, der kan justeres  
i dybden

CCI06
Indvendigt 
sammenkoblingsbeslag

Bemærk: De nye monteringspladebeslag 
leveres med elskabe udstyret med det  
nye låsesystem, hvis monteringspladen  
er inkluderet.

KUNDEFORDELE:

Reduceret monteringstid

Værktøjsfri montering

En-mands-montering
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