
Green Plus

 ▘Konstrukce zajišťující dobré větrání pro 
optimální zrání

 ▘Vhodné pro vystavení chlazeného i suchého 
zboží

 ▘ Zaoblené vnitřní rohy pro ochranu ovoce i 
zeleniny

 ▘Optimalizována pro čerstvé ovoce a 
čerstvou zeleninu. Vhodná též pro vejce, 
maso, ryby, mléčné a pekařské výrobky

Robustní opakovaně použitelná plastová přepravka (RPC) určená pro potraviny, vhodná 
pro veškeré čerstvé ovoce a zeleninu. Přepravka je pevná a odolná, ve srovnání s 
jednorázovým obalem významně redukuje poškození produktů během přepravy a skladování. 
Přepravka je vhodná i pro vystavení zboží v místě prodeje. K dispozici v 10 velikostech.

Vaše výhody

Chrání vaše produkty

 ▘Pevná konstrukce a bezpečné stohování znamenají ochranu  
pro čerstvé potraviny

 ▘Ve srovnání s jednorázovým obalem, přepravky RPC od 
společnosti IFCO snižují poškození čerstvého ovoce a 
zeleniny související s balením o více než 96 %

 ▘Zachovává maximální čerstvost a kvalitu produktů v rámci 
celého dodavatelského řetězce

Efektivní manipulace

 ▘Rychlé ruční nebo automatické rozkládání

 ▘Snadné stohování s minimální námahou

 ▘Ergonomický design s úchyty na čtyřech stranách

Ideální pro vystavení zboží na prodejně

 ▘Zákazníci upřednostňují vystavení zboží v přepravkách RPC 
od společnosti IFCO před jednorázovým obalem

 ▘Rychlé a jednoduché výměny v prodejně, šetří čas i prostředky

Pomáhá vám fungovat udržitelným způsobem

 ▘Přepravky lze opakovaně používat mnoho let, snižuje se tím 
množství odpadu

 ▘Po skončení životnosti se materiál recykluje výrobou nových 
přepravek

 ▘Méně odpadu, znečištění a spotřeby přírodních zdrojů

Standardizace pro maximální pohodlí

 ▘Rozložené přepravky jsou kompatibilní s ostatními typy RPC 
společnosti IFCO

 ▘Kompatibilní se všemi standardními paletami 

 ▘Volitelně možnost grafiky či štítků pro vlastní značku

 ▘Sběr a servis provádí síť servisních středisek společnosti IFCO



IFCO SYSTEMS CZECH s.r.o.
Další informace naleznete na IFCO.com.

Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

1  Zvedněte oběma rukama pomocí rukojetí dlouhé strany 
do svislé polohy

2  Zdvihněte kratší strany pomocí rukojetí, dokud 
nezapadnou na místo

3  Zvedněte v rozích pojistné západky do příslušných otvorů

4  Vmáčkněte dovnitř krátké stěny tak, že zatlačíte prstem na 
vyznačeném místě

5  Na složené kratší strany položte delší strany

Poznámky ohledně použití
Rozložení Složení Stohování

Další informace platné pro všechny typy

* Včetně výšky palety  |  RPC = Reusable Plastic Container (opakovaně použitelná plastová přepravka)

Materiál    Potravinářský polypropylén Barva    RAL 6032 signální zelená

Rozsah teplot    Lze používat při teplotě od –10 °C do + 60 °C (krátkodobě až + 90 °C)

Vlastnosti    Zaručená intenzita barvy po celou dobu životnosti, odolnost vůči UV záření, 100 % z materiálů bezpečných pro potraviny

Stohovací výška ve složeném stavu   34,3 mm

Počet přepravek na kamion (33 palet) Typ 43xx = 17160 Typ 64xx (33 palet) = 8580

Množství RPC na ISO paletě ze skladu (výška 2400 mm*) Typ 43xx  = 520 Typ 64xx  = 260

Abmessungen und Spezifikationen

Rozměry* Logistika Hmotnost* Max. nosnost

D x Š x V (mm) Maximální výška při naložen 2350 mm** Hmotnost obalu v g V kg

Typy Vnější rozměry Vnitřní rozměry Počet přepravek na 
europaletu*** Počet vrstev

43xx

4310 400 x 300 x 125 378 x 272 x 105 152 19 760 5

4314 400 x 300 x 167 378 x 272 x 147 112 14 920 7

4320 400 x 300 x 222 374 x 272 x 204 80 10 1120 8

64xx

6408 600 x 400 x 101 576 x 372 x 83 96 24 1170 6

6410 600 x 400 x 125 578 x 372 x 105 76 19 1240 10

6413 600 x 400 x 160 578 x 372 x 140 56 14 1460 13

6416 600 x 400 x 190 578 x 372 x 170 48 12 1630 16

6418 600 x 400 x 205 578 x 372 x 185 44 11 1730 18

6420 600 x 400 x 218 578 x 372 x 198 40 10 1770 20

6424 600 x 400 x 250 578 x 372 x 230 36 9 2095 20

* Rozměrová a hmotnostní tolerance +/–1,5 %  |  ** Zahrnuje výšku europalety  |  *** Rozložené přepravky
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