
Egg RPC

 O design forte e 
com travasmantém 
o peso no RPC e 
não nos ovos

 A ventilação 
adequadasignifica 
melhor refrigeração 
e uma validade 
mais longa do 
produto

 O plástico à prova 
de umidade protege 
melhor os ovos: 
sem embalagem 
descartável fraca 
que se quebra 

Uma embalagem 
plástica retornável 
resistente e segura para 
alimentos, desenvolvido 
especialmente para ovos. 
Os tempos de refrigeração 
dos ovos até a temperatura 
de +45 °F/+7 °C1 são 
três vezes mais rápidos, o 
que os torna ideais para 
a exposição no ponto de 
venda (PDV). As travas 
de encaixe permitem o 
empilhamento seguro e 
paletização mais estáveis.

Funcionalidade 

Otimizado para ovos

Protege os seus produtos

A estrutura robusta reduz 
em até 50% a quantidade 
de ovos quebrados não 
vendáveis1

A ventilação ideal significa 
ovos mais frescos por 
mais tempo 

O design inovador da 
trava garante força e 
confiabilidade

As travas permitem um 
empilhamento seguro e 
estável

Ideal para lojas

Armazenamento one-
touch 75% mais rápido2

Não há necessidade de 
cortadores de caixas 
nem de reciclagem de 
embalagens descartáveis

O lado articulado se dobra 
para fora e embaixo da 
caixa para facilitar a 
exibição

Melhor para a sua equipe 
e sistemas

Uma significativa redução 
na quantidade de ovos 
quebrados significa menos 
necessidade de limpeza 

Dobrável para um 
melhor uso do espaço de 
armazenamento

O design permite uma 
desmontagem do palete 
30% mais rápida3

A embalagem padronizada 
funciona perfeitamente 
com equipamentos 
automatizados

Ajuda o seu negócio a 
ser mais sustentável

Reutilizável durante 
muitos anos, eliminando o 
desperdício

Após o seu período de vida 
útil, o material é reciclado 
em novas embalagens

Redução de resíduos, 
poluição e utilização de 
recursos naturais4 

Padronizados para o 
máximo de conveniência

Compatíveis com todos os 
paletes padrões

Opção de materiais 
gráficos e etiquetas para 
identificar a marca

Centralização e 
manutenção através das 
centros de serviços da 
IFCO

1. Testes de clientes da IFCO comparando 
RPCs com embalagens descartáveis. 
2. Estudos de tempo da loja de varejo da 
IFCO 
3. California Polytechnic State University, 
2015 
4. Avaliação comparativa do ciclo de vida 
de embalagens pltásticas retornáveis, 
conduzida por Franklin Associates, uma 
divisão do Eastern Research Group (ERG), 
em março de 2017.



A IFCO estabelece parcerias com produtores e varejistas para 
fornecer alimentos mais frescos e saudáveis em todo o mundo.
Para mais informações, visite IFCO.com.
Uma cadeia de suprimentos melhor serve a todos nós. Let’s eat.
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Dimensões e especificações Egg RPC

1  Abra as laterais maiores, puxando-as para cima. 
Puxe a lateral para fora, afastando-a  
da embalagem

2  Empurre as laterais até que elas se encaixem  
nas travas

3  Pressione as bordas até que as travas estejam 
fixas

1  Abra as abas frontais e puxe a parede para fora, 
afastando-a da embalagem. Deslize a abapara  
a base e para a posição travada

2  Dobre a lateral maior em direção às laterais 
menores

Instruções de uso
Abertura Fechamento Empilhamento

* With 5.5 in pallet  |  RPC = Reusable Plastic Container

Informações adicionais

  Propriedades Excelente durabilidade da cor; resistente contra a radiação UV; polipropileno de classificação alimentar;  
 corante aprovado pela FDA 

  Alcance de temperatura Utilizável de  +14 °F/–10 °C a +140 °F/+60 °C (por períodos curtos até +194 °F/+90 °C)

TIPO 6321E 6333E

Dimensões

Comprimento x Largura externos – 
Dobrado

60,3 x 33,43 cm 60,3 x 33,43 cm

23,74 x 13,16 pol. 23,74 x 13,16 pol.

Altura externa – Dobrado
7,28 cm 8,28 cm

2,87 pol. 3,26 pol.

Altura externa – Dobrado empilhado
6,48 cm 7,48 cm

2,55 pol. 2,95 pol.

Peso 2 kg (4,30 lbs) 2,8 kg (6,10 lbs)

Comprimento x Largura externos – 
Aberto

60,3 x 33,43 cm 60,3 x 33,43 cm

23,74 x 13,16 pol. 23,74 x 13,16 pol.

Altura externa – Aberto
21,65 cm 34,75 cm

8,52 pol. 13,68 pol.

Altura externa – Aberto empilhado
20,15 cm 33,25 cm

7,93 pol. 13,09 pol.

Logística* Número de RPCs dobrados no palete 108 96

Número de RPCs abertos no palete 60 30

Material
Material Polipropileno

Cor FDA preto

*  Com palete de 15,24 cm (6 pol.)  |  RPC = Reusable Plastic Container (recipiente plástico reutilizável)


