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A Eldon apresenta os suportes de placa de  
montagem e combinação de fixação rápida
A mais recente gama de suportes de placa de montagem e combinação de fixação 
rápida da Eldon oferece aos construtores de painéis uma execução da instalação 
mais rápida, o que resulta no aumento da sua margem competitiva graças às 
soluções de instalação simplificadas.

A Eldon lançou suportes de placa de montagem e suportes de combinação inovadores para 
armários de instalação no solo que não necessitam de quaisquer ferramentas de instalação e 
permitem a instalação por uma única pessoa. Os suportes mais recentes da Eldon refletem a 
sua compreensão total das necessidades competitivas que um construtor de painéis tem para 
alcançar tempos de execução mais rápidos.

Ao simplificar a instalação, o novo suporte de combinação CII e o suporte de placa de 
montagem MPA levam a facilidade de utilização e a velocidade de instalação a um nível nunca 
antes visto. Os novos suportes foram igualmente objeto de testes abrangentes para assegurar 
que satisfazem na totalidade as normas mais rigorosas no que diz respeito à sua capacidade 
de carga e elevação.

CCI - Suportes de combinação
Os novos suportes de combinação internos da Eldon para armários combináveis são agora 
fornecidos com suportes de encaixe Snap-Line de fixação rápida pré-instalados.  
A principal vantagem para os clientes do criador de painéis é que poderão agora proceder à 
instalação das suas soluções de armários combinados mais rapidamente do que nunca. Isto 
deve-se ao método de fixação sem ferramentas, bem como à redução dos pontos de fixação 
do suporte de combinação. 
Data de lançamento do acessório: 15 de junho de 2016 

MPA - Suportes da placa de montagem
Os novos suportes da placa de montagem MPA são também fornecidos com suporte de 
encaixe Snap-Line de fixação rápida pré-instalados, o que permite aos clientes instalá-los mais 
rapidamente do que nunca no interior dos armários. Os suportes da placa de montagem 
também têm um novo suporte de fixação que mantém a placa de montagem na respetiva 
posição antes de ser completamente instalada no armário.
Isto permite que a instalação da placa de montagem seja realizada por uma única pessoa, o 
que, por sua vez, reduz os custos de montagem para os construtores de painéis.  
Os novos suportes da placa de montagem foram incluídos de série nas gamas de armários de 
instalação no solo de aço macio e aço inoxidável a partir da data de lançamento do novo 
sistema de bloqueio.
Data de lançamento do acessório: 15 de junho de 2016 

A Eldon Logistics irá aplicar um procedimento de rotação de stock para garantir que todas as 
versões mais antigas dos acessórios em stock são entregues em primeiro lugar aos clientes.  
Tenha em atenção que os números de item não sofrerão alterações.

ACESSÓRIOS 
AFETADOS:

Número de 
item

Descrição

MPA04
Suportes de fixação 
traseiros nivelados para a 
placa de montagem

MPA06
Suportes com ajuste de 
profundidade para a placa 
de montagem

ICC06
Suportes de combinação 
internos

Nota: Os novos suportes da placa de 
montagem serão fornecidos com armários 
equipados com o novo sistema de bloqueio 
se a placa de montagem tiver sido incluída.

VANTAGENS PARA O 
CLIENTE:

Tempo de montagem inferior

Instalação sem ferramentas

Instalação por uma única 
pessoa


