
Brown Lift Lock

 Eden prvih 
zložljivih zabojev 
za kruh na trgu 

 Združljiv z drugimi 
razširjenimi zaboji 
za kruh

 Izjemno prostorsko 
učinkovit: zložen 
meri v višino le 
28 mm

Trden plastičen živilski  
zaboj za večkratno uporabo 
(RPC), primeren za 
pekovske izdelke. Robus-
ten in trpežen z zasnovo,  
ki zagotavlja najboljšo 
možno kakovost izdelkov 
skozi celotno oskrbo-
valno verigo. Idealen je 
tudi za razstavne police 
na prodajnem mestu. Na 
voljo v devetih velikostih.

Uporabnost

 
Optimiziran za kruh  
in pekovske izdelke

Učinkovito rokovanje

Inovativni mehanizem 
Lift Lock za hitro in varno 
zlaganje in sestavljanje

Preprosto skladanje s  
kar najmanjšim naporom

Ergonomska zasnova z 
ročaji na štirih straneh

Idealen za razstavne 
police v trgovini

Kupcem so na razstavnih 
policah bolj všeč RPCji 
podjetja IFCO kot pa 
nepovratna embalaža1

Hitra in preprosta 
zamenjava na oddelku s 
pekovskimi izdelki, s čimer 
prihranite čas in denar

Omogoča bolj  
trajnostno poslovanje

Omogoča večletno 
ponovno uporabo in manj 
odpadkov

Po koncu življenjske  
dobe se material reciklira  
v nove RPC-je

Zmanjšuje odpadke, 
onasnaževanje in rabo 
naravnih virov2

Standardiziran za  
največjo priročnost

Združljiv z vsemi drugimi 
RPC-ji podjetja IFCO

Združljiv z vsemi 
standardnimi paletami

Individualno sledljiv z 
edinstveno matrično kodo

Na voljo z izbirnimi 
grafikami in oznakami 
blagovne znamke

Zbiranje in servisiranje 
prek mreže servisnih 
centrov podjetja IFCO

1. Globalna anketa o potrošnikovih preferen-
cah glede razstavnih polic z izdelki, ki jo je 
izvedla družba Brandcheck, 2016  
2. Primerjalna ocena življenjskega cikla 
plastičnih zabojev za večkratno uporabo,  
ki jo je izvedla družba Franklin Associates,  
ki je del skupine Eastern Research Group 
(ERG), marec 2017



Opombe o uporabi

1  Povlecite navzgor daljši stranici, tako da z  
vsako roko primete ročaj

2  Z ročajem povlecite navzgor krajši stranici,  
da se zaskočita

3  Preverite na vseh straneh, ali zaklepi držijo

1  Sprostite krajši stranici , tako da dvignete  
zapirali (dvižna zapaha) in ju nato zložite navzdol

2  Daljši stranici zložite navzdol na zloženi  
krajši stranici

Sestavljanje Zlaganje  Skladanje

Družba IFCO sodeluje s pridelovalci in prodajalci, 
da bi lahko svetu ponudila bolj svežo in zdravo hrano.
Za več informacĳ  obiščite spletno mesto IFCO.com.
Boljša dobavna veriga prinaša prednosti za vse. Let’s eat.
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Unterthalham Straße 2 | 4694 Ohlsdorf | Avstrĳ a
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Vse informacije so navedene brez kakršnih koli zagotovil in se lahko spremenijo brez opozorila.

Druge informacije, ki veljajo za vse tipe

* Vključno z višino palete  |  RPC = Reusable Plastic Container (plastičen zaboj za večkratno uporabo) 

Mere in tehnični podatki

Mere* Logistika Teža* Največja
nosilnost

D x Š x V (mm) V (mm) D x Š x V (mm) Največja nakladalna višina 2350 mm** Tara v g V kg

Tipi Zunanje
mere

Skladalna
višina

Notranje
mere

Št. pladnjev na
evropaleto*** Število slojev

Tipi
43xx

LLBR4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

LLBR4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

Tipi
64xx

LLBR6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

LLBR6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

LLBR6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

LLBR6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

LLBR6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

LLBR6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

LLBR6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

Material    Polipropilen Barva    RAL 8017 Čokoladno rjava

Temperaturno območje    Hladilnica do –23 °C; uporabno od 0 °C do +60 °C

Lastnosti    Zajamčena dolgotrajna intenzivnost barve, odpornost proti UV-sevanju, primernost za uporabo z živili

Skladalna višina zložene enote    28 mm

Dostavna količina na tovornjak (33 palet) Tip 43xx = 21120 Tip 64xx = 10560

Količina RPC-jev na evropaleto, franko skladišče (višina 2400 mm*) Tip 43xx = 640 Tip 64xx = 320

* Dimenzijska in tehtalna toleranca za 43XX je +/–2 % in za 64XX +/–1,5 %  |  ** Vključno z višino evropalete  |  *** Polni pladnji


