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A eldon lança painéis laterais 
mais fortes que também reduzem 
o tempo de montagem
A Eldon lançou uma nova gama de painéis laterais de aço macio e 
de aço inoxidável que melhoram a rigidez, reduzem o tempo de 
montagem e permitem a instalação por uma única pessoa.

A mais recente gama de painéis laterais de aço macio e de aço inoxidável 
da Eldon foi criada desde a conceção com o objetivo de proporcionar aos 
utilizadores uma maior rigidez que confere uma força superior e permite não 
só reduzir de tempo de montagem para o cliente, mas também a instalação 
por uma única pessoa.

Refletindo os quase 95 anos de experiência da Eldon na criação de 
armários topo de gama, os novos painéis foram equipados para serem 
utilizados com armários combináveis para a criação de configurações 
individuais ou combinadas. As aplicações típicas incluem sistemas de 
distribuição de energia, controlo e automação, onde é necessário instalar 
vários armários em linha.

A força superior dos mais recentes painéis laterais deriva da inovadora 
extremidade dobrada em ”S”, bem como de um aumento da espessura do 
material. Além disso, os clientes da Eldon também beneficiam de uma nova 
funcionalidade de design de suspensão que permite que os painéis laterais 
sejam suspensos a partir do armário através da exclusiva extremidade 
dobrada do painel lateral, o que torna a instalação consideravelmente mais 
fácil quando comparada com o design anterior.

Tenha em conta que a Eldon irá aplicar o procedimento FIFO (o primeiro a 
entrar é o primeiro a sair) a estes painéis laterais. Isto significa que os 
clientes começarão a receber o painel lateral com o novo design assim que 
a versão anterior já não se encontre em stock.  Contudo, os números de 
item não sofrerão alterações.

VANTAGENS PARA 
O CLIENTE:

Tempo de montagem inferior 
para o cliente

Painel lateral com um design 
mais forte

Melhor qualidade

Instalação por uma única 
pessoa


