
Opritoare de uşă mai rezistente şi 
mai sigure pentru cofretele cu 
montare murală de la Eldon
Ultima generaţie de opritoare de uşă ADO de la Eldon a fost 
concepută pe baza nevoilor clienţilor şi a angajamentului luat de 
Eldon de a îmbunătăţi în permanenţă accesoriile, care conferă un 
plus de valoare cofretelor sale.

Mai multe beneficii
Opritorul de uşă ADO garantează siguranţa operatorului atunci când acesta lucrează 
în interiorul unui cofret, blocând uşa cofretului în poziţie deschisă. Vechiul opritor de 
uşă ADO era conceput pentru cofrete cu o înălţime de 400 mm sau mai mare şi se 
monta pe profilurile de uş în timp ce noul opritor de uşă ADO poate fi folosit pentru 
cofrete cu montare murală de orice dimensiune şi se montează şi la exterior, ceea ce 
economiseşte spaţiu în interiorul cofretului.

Fiind mai rezistent şi mai uşor de folosit, noul opritor de uşă are avantajul de a putea 
fi montat fie în partea de sus, fie în partea de jos a cofretului, lucru care asigură mai 
multă flexibilitate pentru utilizator atunci când cofretul este montat în spaţii greu 
accesibile.
Noua construcţie a opritorului de uşă ADO este compatibilă cu toate accesoriile cu 
montare murală, ceea ce reprezintă un avantaj extraordinar în comparaţie cu modelul 
vechi, care nu se putea folosi împreună cu uşa interioară ADI de la Eldon.

Informaţii despre produs
Opritorul de uşă ADO placat cu zinc se utilizează cu cofrete din oţel moale şi este 
fabricat din oţel zincat cu grosime de 3 mm. Numărul articolului este ADO202, care 
înlocuieşte ADO201.

Opritorul de uşă ADO din oţel inoxidabil se utilizează cu cofrete din oţel inoxidabil şi 
este fabricat din oţel inoxidabil AISI 316L (1.4404) cu grosime de 2,5 mm. Numărul 
articolului este ADO202S, care înlocuieşte ADO200S. 

Resurse tehnice şi aplicaţii software
Instrucţiunile de montare şi desenele 2D şi 3D se pot descărca de pe site-ul Eldon.

Lansare
Articolele ADO202 şi ADO202S au fost lansate pe 16 februarie, aşadar noile 
opritoare de uşă sunt deja disponibile. 

BENEFICII PENTRU 
CLIENŢI:

Mai uşor de utilizat

Compatibile cu toate 
accesoriile cu montare 
murală

Mai multă siguranţă 
pentru operator

Compatibile cu toate 
cofretele cu montare 
murală
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