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Green Lite

 ▘Hyvin ilmastoitu rakenne ylläpitää 
tuotteiden tuoreutta ja laatua 

 ▘Sopii sekä kylmässä että kuivissa oloissa 
oleviin esillepanoihin

 ▘Pyöreät sisäkulmat suojaavat herkkiä 
tuotteita

 ▘Optimoitu tuoreille hedelmille, 
vihanneksille, lihoille, munille ja 
leipomotuotteille

Tukeva, elintarviketurvallinen muovilaatikko (RPC), joka soveltuu kaikille tuoreille 
hedelmille, vihanneksille, lihoille, munille ja leipomotuotteille. Kovana ja kestävänä se 
vähentää merkittävästi tuotevahinkoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana verrattuna 
kertakäyttöpakkauksiin. Se on ihanteellinen myös myyntipisteen (POS) esillepanoon. 
Saatavilla kuudessa eri koossa.

Sinun edut

Suojelee tuotteita

 ▘Tukeva rakenne ja turvallinen pinoaminen suojelevat 
tuoretuotteita

 ▘Kertakäyttöpakkauksiin verrattuna IFCO RPC:t vähentävät 
pakkaukseen liittyviä vahinkoja hedelmissä ja vihanneksissa 
yli 96 %:lla

 ▘Ylläpitää tuotteiden tuoreutta ja laatua koko toimintaketjussa

Tehokas käsittely

 ▘Nopea manuaalinen tai automatisoitu avaaminen

 ▘Helppo pinota

 ▘Ergonominen muotoilu, kahvat neljällä sivulla

Ihanteellinen myymälän esillepanossa

 ▘Ostosten tekijät pitävät enemmän IFCO RPC:istä 
kertakäyttöpakkauksiin verrattuna

 ▘Nopea ja helppo korvata myymälässä, mikä säästää aikaa ja 
rahaa

Auttaa toimimaan kestävämmin

 ▘Voidaan käyttää uudelleen monien vuosien ajan, mikä 
eliminoi jätettä

 ▘Käyttöiän jälkeen materiaali kierrätetään uusiksi PRC:iksi

 ▘Vähemmän jätettä, saastumista ja luonnonvarojen käyttöä

Standardoitu maksimaalisen 
käyttömukavuuden saavuttamiseksi

 ▘Yhteensopiva kaikkien muiden IFCO RPC:iden kanssa

 ▘Yhteensopiva kaikkien standardilavojen kanssa

 ▘Saatavilla valinnaista grafiikkaa ja etikettejä brändäystä 
varten

 ▘Huolletaan ja toimitetaan IFCO:n palvelukeskusverkoston 
kautta
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1  Vedä pitkiä sivuja

2  Vedä lyhyet sivut pystyyn kahvoilla kunnes ne lukittuvat 
paikoilleen

3  Työnnä kulmat aukkoihin kunnes kaikki liuskat ovat 
paikallaan

4  Paina lyhyitä reunoja sisään ja taittele ne alas

5  Taita pitkät sivut taitettujen lyhyiden sivujen päälle

* Sisältää kuormalavojen korkeuden  |  RPC = Reusable Plastic Container (uudelleenkäytettävä muovilaatikko)

Muita kaikkiin tyyppeihin sovellettavia tietoja

Materiaali    Elintarvikekäyttöön tarkoitettu polypropeeni Väri    Vihreä

Lämpötilan vaihtelualue    Käyttökelpoinen –10 – + 60 °C:ssa (jopa 90 °C:ssa lyhyitä aikoja)

Pinoamiskorkeus taitettuna    33 mm

Toimitusmäärä per kuorma-auto (66 EUR-lavaa) Tyyppi CH34xx = 16 896 Tyyppi CH64xx = 8 448

RPC:iden määrä per eurolava varastosta (korkeus 2350 mm*) Tyyppi CH34xx = 256 Tyyppi CH64xx = 128

Mitat ja tekniset tiedot

Mitat* Logistiikka Paino* Enimmäis-
kuorma

P x L x K (mm) Kuorman enimmäispituus 2 350 mm** Taara grammoina Kilogrammoina

Tyyppi Ulko mitat Käyttötilan 
 sisämitat

Kaukaloiden  
lukumäärä  

eurolavaa kohti***

Kerrosten 
 lukumäärä

CH34xx
CH3412 400 x 300 x 125 370 x 267 x 116 152 19 790 12

CH3415 400 x 300 x 158 370 x 267 x 150 120 15 920 12

CH64xx

CH6410 600 x 400 x 111 568 x 366 x 103 84 21 1 200 8

CH6416 600 x 400 x 164 568 x 366 x 156 56 14 1 510 12

CH6418 600 x 400 x 188 568 x 366 x 180 56 12 1 590 15

CH6422 600 x 400 x 230 568 x 366 x 222 40 10 1 790 20

* Mitta-/painotoleranssi +/–1,5 %  |  ** Sisältää eurolavojen korkeuden  |  *** Täydet kaukalot

Huomautuksia käytöstä
Avaaminen Taittaminen Pinoaminen


