
Black Lift Lock (Evropa) 

 ▘IInovativní mechanismus Lift Lock 
umožňující rychlé a bezpečné skládání a 
stohování

 ▘Sledovat lze cestu každé jednotlivé 
přepravky – přepravky jsou značené 
jedinečným Data Matrix kódem. 

 ▘Velká úspora místa:  
složená má na výšku jen 28 mm

 ▘Optimalizovaná na čerstvé ovoce a zeleninu

Pevná, pro potraviny bezpečná opakovaně použitelná plastová přepravka (OPPP = RPC) 
vhodná na čerstvé ovoce a zeleninu. Odolná přepravka, která hodně vydrží. Je upravená tak, 
aby se v ní co nejlépe regulovala teplota a produkty zůstaly po cestě celým dodavatelským 
řetězcem čerstvé a kvalitní. Je ideální i k vystavení v místě prodeje. K dispozici v 10 velikostech.

Vaše výhody

Chrání vaši produkci

 ▘Odolná konstrukce a bezpečné stohování chrání zboží

 ▘V porovnání s jednorázovými obaly se v OPPP od IFCO až o 
96% snižuje míra obalem způsobeného poškození čerstvého 
ovoce a zeleniny

 ▘Produkty v ní zůstávají maximálně čerstvé a kvalitní po celou 
dobu cesty dodavatelským řetězcem

Efektivní manipulace

 ▘Rychlé ruční i automatizované sestavení

 ▘Snadné stohování s minimální námahou

 ▘Ergonomický design s držadly na čtyřech stranách

Ideální k vystavení na prodejně

 ▘Zákazníci v obchodech vidí zboží raději v OPPP IFCO než v 
jednorázových obalech

 ▘V oddělení s čerstvým ovocem a zeleninou se přepravky dají 
rychle a snadno vyměnit, což šetří čas a peníze

Pomáhá vám fungovat ekologičtěji

 ▘Lze ji používat opakovaně po mnoho let, čímž se eliminuje 
odpad

 ▘Když doslouží, materiál se recykluje na nové OPPP

 ▘Méně odpadu, menší znečištění a menší čerpání přírodních 
zdrojů

Standardizovaná pro maximální pohodlí

 ▘Rozložené přepravky jsou kompatibilní s ostatními typy RPC 
společnosti IFCO

 ▘Kompatibilní se všemi standardními typy palet

 ▘Na přepravky lze umístit i grafické materiály a štítky s názvem 
či logem značky

 ▘Obstarávají se ze sdíleného fondu přes síť servisních 
středisek společnosti IFCO, v nichž probíhá také servis



IFCO SYSTEMS CZECH s.r.o.
Další informace naleznete na IFCO.com.

Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

Rozměry* Logistika Hmotnost* Nosnost 

D × Š × V (mm) V (mm) D × Š × V (mm) Max. výška při naložení  
2 350 mm** Hmotnost obalu v g V kg

Typy Vnější 
rozměry

Stohovací 
výška

Využitelný vnitřní 
prostor

Počet přepravek  
na europaletě***

Počet  
vrstev

43xx

BLL4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

BLL4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

BLL4320 400 x 300 x 226 219 377 x 272 x 216 80 10 1310 8

64xx

BLL6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

BLL6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

BLL6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

BLL6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

BLL6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

BLL6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

BLL6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

Rozměry a specifikace

Další informace platné pro všechny typy

* Včetně výšky palety|  OPPP (= RPC) = opakovaně použitelná plastová přepravka 

Materiál    Polypropylen Barva    Černá Teplotní rozmezí    Použitelné od –10 °C do +60 °C

Vlastnosti    Zaručeno, že intenzita barvy vydrží dlouho, odolná vůči UV záření, bezpečná pro potraviny

Stohovací výška ve složeném stavu    28 mm

Množství přepravek na kamion (33 palet) Typ 43xx = 21 120 Typ 64xx = 10 560

Množství OPPP na europaletě ze skladu (výška 2 400 mm*) Typ 43xx = 640 Typ 64xx = 320

* Tolerance u rozměrů a hmotnosti u typů 43XX činí +/–2 %, u typů 64XX +/–1,5 %  |  ** Včetně výšky europalety |  *** Plné přepravky

1  Delší stěny zvedněte do svislé polohy. Uchopte je za 
držadlo, každou rukou za jedno

2  Za držadlo zvedněte i kratší stěny. Tahejte, dokud 
nezapadnou na místo

3  Zkontrolujte, zda jsou ve všech rozích zajištěné západky

4  Odjistěte krátké stěny zvednutím západek (Lift Lock) a 
sklopte je

5  Delší stěny složte na již složené kratší stěny

Poznámky k používání
Sestavení Složení Stohování
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