
Fresh Box

 ▘Sadece ihtiyacınız olan dönemler için uygun 
fiyatla kiralanabilir

 ▘Katlanabilir ve sağlam yapısıyla lojistik 
maliyetlerini ve ürün firelerini azaltır

 ▘Opsiyonel hijyenik kasa yıkama ve nakliye 
hizmeti sağlanır

 ▘Taze meyve sebze ve paketli taze gıda 
ürünleri için uygundur

Tüm gıda ürünleri için dayanıklı ve güvenli bir şekilde yeniden kullanılabilir plastik konteyner 
(RPC). Sağlam ve dayanıklı özelliğiyle, tek kullanımlık kasalarla kıyaslandığında, taşıma ve 
saklama esnasında üründe meydana gelebilecek hasarı önemli ölçüde azaltır.

Senin çıkarların

Ürününüzü korur

 ▘Dayanıklı yapısı ve güvenli istifleme taze gıdaları korur

 ▘Tek kullanımlık ambalajlarla kıyaslandığında, IFCO RPC’ler, 
paketleme sebebiyle taze sebze ve meyvelerde meydana 
gelen hasarları % 96 oranında azaltır 

 ▘Tedarik zinciri boyunca maksimum ürün tazeliğini ve 
kalitesini korur

Etkin taşıma

 ▘Hızlı bir şekilde manuel veya otomatik açılma

 ▘Minimum çaba ile kolay istifleme

 ▘Dört tarafında tutma yerleri bulunan ergonomik tasarım

Dönemsel olarak kiralanabilir

 ▘Satınalma ve dolayısıyla sermaye bağlamaya gerek yoktur

 ▘Amortismana atmak yerine aylık olarak giderleştirilebilir

 ▘Kullanmadığınız dönemlerde depolama yeri ve maliyeti 
gerektirmez

 ▘Sadece ihtiyacınız olan dönemler için kiralanabilir ve işiniz 
bittiğinde iade edilir

Daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur

 ▘Uzun yıllar boyunca tekrar kullanılabilir, israfı ortadan 
kaldırır

 ▘Kullanım süresi bittikten sonra plastik malzeme kırılarak 
yeni RPC’lere dönüştürülür

 ▘İsrafı, atıkları ve doğal kaynakların kullanımını azaltır

Maksimum kolaylık sağlamak adına standartlaştırılmıştır

 ▘Diğer tüm IFCO RPC’ler ile uyumludur

 ▘Tüm standart paletler ile uyumludur

 ▘IFCO servis merkezlerinde yıkanmak üzere toplanır



IFCO, kasa özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IFCO Lojistik Sistemleri Ticaret Limited Şirketi
Daha fazla bilgi için, IFCO.com sitesini ziyaret edin.

Boyutlar ve özellikler

4  Kısa kenarları içe doğru itin ve katlayın

5  Uzun kenarları, katlanmış kısa kenarların üzerine doğru 
katlayın

1  Uzun kenarları yukarı doğru açın

2  Kısa kenarları yerine kilitlenene kadar dışarı doğru açın

3  Kısa kenarlardaki kilit mekanizması yerine oturuncaya 
kadar dışarı doğru çekmeye devam edin

Kullanımla ilgili notlar
Açma Katlama İstifleme

Boyutlar* Lojistik Ağırlık* Maksimum 
yük

U x G x Y (mm) Maks. yükleme yüksekliği 2400 mm** Dara (g) Kg olarak

Tip Dış Boyutlar Kullanılabilir  
iç boyutlar

Euro palet başına 
kasa sayısı*** Kat sayısı

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

* Boyut ve ağırlık toleransı % +/–1,5‘dir  |  ** Euro palet yüksekliğini içerir  |  *** Katlanmamış Kasalar 

Tüm çeşitlere uygulanabilen diğer bilgiler

* Palet yüksekliği de dahil  |  RPC = Reusable Plastic Container (yeniden kullanılabilir plastik konteyner) 

Malzeme    PP kopolimer Renk    Açık yeşil (Pantone 354 C) Sıcaklık aralığı    0 °C’den + 50 °C’ye kadar kullanılabilir

Özellikler Uzun ömürlü renk yoğunluğu garantisi, UV ışınına dayanıklı, gıdalar için güvenli

Katlanmış kasa yüksekliği     36 mm

Tır başına teslimat miktarı (33 palet) ST34xx = 16368 ST64xx = 8184

Asgari sipariş miktarı (1 Euro palet, yükseklik 2400 mm*) ST34xx = 496 ST64xx = 248
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