
Fresh Box

 ▘Добре проветряема конструкция за 
оптимално зреене

 ▘Подходяща както за хладилни, така и за 
стандартни витрини

 ▘Заоблени вътрешните ъгли предпазват 
плодовете и зеленчуците

 ▘Оптимизирана за пресни плодове и 
зеленчуци

Здрава, безопасна за хранителни продукти пластмасова касетка за многократна 
употреба (ПКМУ) за всички пресни плодове и зеленчуци. Здрава и устойчива, 
тя намалява значително увреждането на продукцията по време на транспортиране 
и съхранение в сравнение с oпаковки за еднократна употреба. Също така, тя 
е отлична за витрини в търговски обекти. Предлага се в девет размера.

Вашите предимства

Пази вашата продукция

 ▘Здравата конструкция и надеждното вертикално 
подреждане опазват пресните хранителни продукти

 ▘В сравнение с oпаковки за еднократна употреба, ПКМУ 
на IFCO намаляват щетите от опаковката на пресните 
плодове и зеленчуци с над 96 %

 ▘Поддържа максимална свежест и качество на 
продуктите по цялата верига за доставки

Ефективна обработка

 ▘Бързо ръчно или автоматично разгъване

 ▘Лесно вертикално подреждане с минимални усилия

 ▘Ергономична конструкция с дръжки от четирите страни

Идеална за витрина в магазин

 ▘При излагане на щанд, купувачите предпочитат ПКМУ 
на IFCO пред oпаковки за еднократна употреба

 ▘Бърза и лесна възможност за замяна при производство 
на свежи продукти, което спестява време и пари

Помага ви да работите по-устойчиво

 ▘Може да се използва много години, което намалява 
замърсяването

 ▘Когато използването стане невъзможно, материалът се 
рециклира в нови ПКМУ

 ▘По-малко отпадъци, замърсяване и използване на 
естествени суровини

Стандартизирана за максимално удобство

 ▘Съвместима с всички други ПКМУ на IFCO

 ▘Съвместима с всички стандартни палета

 ▘Предлагат се допълнителни графики и етикети за 
обозначение на продукти и търговска марка

 ▘Групирани и обслужвани от мрежата от сервизни 
центрове на IFCO



IFCO SYSTEMS Austria GmbH
За повече информация, посетете IFCO.com.

Цялата информация е без гаранция и подлежи на промяна без предизвестие.

Размери и спецификации

Размери* Логистика Тегло* Макс.
натоварване

Д х Ш х В (мм) Максимална товарна дължина 2400 мм**мм** Тара в гр в кг

Типове Външни 
размери

Използваеми 
вътрешни 
размери

Бр. касетки за  
евро-пале*** Брой редове

ST34xx
ST3415 400 x 300 x 169 370 x 270 x 145 112 14 1130 8

ST3421 400 x 300 x 234 370 x 270 x 211 80 10 1410 12

ST64xx

ST6408 600 x 400 x 99 570 x 370 x 75 100 25 1365 8

ST6410 600 x 400 x 119 570 x 370 x 95 80 20 1470 10

ST6413 600 x 400 x 159 570 x 370 x 135 60 15 1690 13

ST6416 600 x 400 x 180 570 x 370 x 156 52 13 1830 15

ST6418 600 x 400 x 206 570 x 370 x 182 44 11 1950 18

ST6421 600 x 400 x 234 570 x 370 x 211 40 10 2110 22

ST6424 600 x 400 x 258 570 x 370 x 234 36 9 2390 25

* Толеранс на размерите и теглото е +/–1,5 %  |  ** Включително височината на евро-палето  |  *** Разгънати касетки

Друга информация, валидна за всички типове

* Включително височината на палето  |  ПКМУ = Пластмасова касетка за многократна употреба 

Материал    Полипропиленов съполимер Цвят    Светлозелен (Pantone 354 C)
Температурен диапазон     
да се използват при 0 °C до + 50 °C

Свойства    Гарантирана яркост на цвета, устойчивост на УВ лъчи, безопасна за хранителни продукти

Височина на вертикално подреждане в сгънато състояние    36 мм

Доставяно количество за камион (33 палета) Тип ST34xx = 16368 Тип ST64xx = 8184

Количество ПКМУ за евро-пале до склад (височина 2400 мм*) Тип ST34xx = 496 Тип ST64xx = 248

4  Натиснете късите странични стени и ги сгънете надолу

5  Сгънете дългите страни надолу върху сгънатите къси 
страни

1  Издърпайте нагоре дългите страни

2  Издърпайте нагоре късите странични стени с 
дръжката, докато се фиксират на местата си

3  Натиснете ъглите в процепите, докато всяко зъбче 
влезе на мястото си

Забележки за използване
Разгъване Сгъване

Вертикално 
подреждане
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