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Eldon introduce suporturi cu fixare rapidă 
pentru asociere şi contrapanouri

Ultima gamă de suporturi cu fixare rapidă pentru asociere şi contrapanouri de la 
Eldon oferă tablotierilor un timp de instalare mai scurt şi, prin urmare, un avantaj 
faţă de concurenţă datorită soluţiilor de instalare simplificate.

Eldon a lansat suporturi cu fixare rapidă pentru asociere şi contrapanouri pentru dulapuri 
industriale, care nu necesită unelte de instalare şi permit instalarea lor de către o singură 
persoană. Recentele suporturi reflectă faptul că Eldon înţelege pe deplin nevoile 
competitive ale unui tablotier, ajutându-l să obţină un timp de instalare mai mic.

Simplificând instalarea, noul suport pentru asociere CCI şi suportul pentru contrapanouri 
MPA duc utilizarea uşoară şi viteza instalării la un alt nivel. Noile suporturi au fost, de 
asemenea, testate în detaliu pentru a se asigura că sunt conforme cu cele mai stricte 
standarde în ceea ce priveşte capacitatea lor de încărcare 
şi ridicare.

CCI - Suporturi pentru asociere
Noile suporturi interne pentru asociere de la Eldon pentru dulapuri asociabile sunt acum 
livrate cu canale cu fixare rapidă preinstalate. Beneficiul principal pentru clienţii tablotieri 
este că acum îşi vor putea implementa soluţiile cu dulapuri asociate mult mai repede 
decât înainte. Acest lucru se datorează metodei de fixare fără unelte, precum şi reducerii 
numărului de puncte de fixare a suporturilor. 
Data lansării accesoriilor: 15 iunie 2016 

MPA - Suporturi pentru contrapanouri
Noile suporturi pentru contrapanouri MPA sunt de asemenea livrate cu canale de fixare 
rapidă preinstalate, care permit clienţilor să le instaleze mai repede ca niciodată în 
interiorul dulapurilor. Suporturile pentru contrapanouri sunt prevăzute şi cu un nou suport 
de reţinere care susţine contrapanoul înainte de a fi fixat complet în dulap.
Acest lucru permite instalarea contrapanoului de către o singură persoană – reducând 
costurile de asamblare pentru tablotieri. Noile suporturi pentru contrapanouri au fost 
incluse în gamele de dulapuri industriale din oţel moale şi oţel inoxidabil ca modele 
standard începând cu data lansării noului sistem de blocare.
Data lansării accesoriilor: 15 iunie 2016 

Logistica Eldon va aplica o procedură de rotire a stocurilor pentru a se asigura că mai întâi 
sunt livrate la client toate versiunile vechi ale accesoriilor din stoc. Numerele de articol nu 
se modifică..
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MPA04
Suporturi cu fixare 
posterioară la nivel 
pentru contrapanouri

MPA06
Suporturi ajustabile pe 
adâncime pentru 
contrapanouri

CCI06
Suporturi interne 
pentru asociere

Notă: Noile suporturi pentru contrapanouri 
se livrează cu dulapurile cu noul sistem de 
blocare montat dacă este inclus 
contrapanoul. 

BENEFICII PENTRU 
CLIENŢI:

Timp de asamblare mai mic

Instalare fără unelte

Instalare de către o singură 
persoană


