
Magnum Box 01

 ▘ Suureen kapasiteettiin mahtuu enemmän:  
sisäiset mitat 750 x 550 x 620 mm

 ▘ Syvät sivut takaavat erinomaisen tuotteiden suojauksen

 ▘ Nopeampi nelijalkaisten trukkien pääsy, sopii myös 
kuljettimille 

 ▘Optimoitu tuoreille hedelmille, vihanneksille ja munille

 ▘Sopii myös lihalle

Suuri, syvä, Lämpötilan vaihtelualue käyttökelpoinen –20 – 40 °C:ssa uudelleenkäytettävä 
muovilaatikko (RPC), joka on suunniteltu erityisesti painaville hedelmille ja vihanneksille 
sekä munille. Kovana ja kestävänä se vähentää merkittävästi tuotevahinkoja kuljetuksen ja 
varastoinnin aikana verrattuna kertakäyttöpakkauksiin.

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

 ▘Taittaminen säästää RPC:iden tilavuutta jopa 60 %

 ▘Helppo pinota 

 ▘Kaikki osat voidaan korvata nopeasti ja helposti

Auttaa toimimaan kestävämmin

 ▘Voidaan käyttää uudelleen monien vuosien ajan, mikä 
eliminoi jätettä

 ▘Käyttöiän jälkeen materiaali kierrätetään uusiksi PRC:iksi

 ▘Vähentää jätettä, saastumista ja luonnonvarojen käyttöäs

Standardoitu maksimaalisen 
käyttömukavuuden saavuttamiseksi

 ▘Yhteensopiva kaikkien standardilavojen kanssa Saatavilla 
valinnaista grafiikkaa ja etikettejä brändäystä varten 

 ▘Huolletaan ja toimitetaan IFCO:n palvelukeskusverkoston 
kautta



Tietojen oikeellisuutta ei taata ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

IFCO SYSTEMS Finland Oy
Lisätietoja on osoitteessa IFCO.com.

* Mitta-/painotoleranssi +/–2 %  |  ** Liittyy pohjimmaisen laatikon kuormaan

Mitat ja tekniset tiedot

Tyyppi MB 01

Mitat*

Ulkomitat (P x L x K) 800 x 600 x 760 mm

Pinoamiskorkeus 745 mm

Sisämitat (P x L x K) 750 x 550 x 620 mm

Käyttökelpoinen sisäkorkeus 605 mm

Korkeus taitettuna 307 mm

Pinoamiskorkeus taitettuna 292 mm

Logistiikka

Paino* 17 kg

Käyttökelpoinen tilavuus 250 l

Kuorma 250 kg

Maks. pinottu kuorma 1+2 (staattinen)** 550 kg

Maks. pinottu kuorma 1+2 (dynaaminen)** 550 kg

Kuormituskapasiteetti hyllyllä 250 kg

Yksikköä per tila (avattu / taitettu) 3 / 8

Kuorma-auto 80 m3 66 tilaa, 198 avattuna, 528 taitettuna

Materiaali
Materiaali Polypropeeni

Sivujen väri RAL 6032 signaalinvihreä

Pohjan väri Musta

1    Optimaalinen hyötykuorma suurille/painaville hedelmille ja vihanneksille

2   3    Luukut kaikilla sivuilla

4   5   6    Helppo sivuseinien taitettavuus mahdollistaa tilaa säästävän varastoinnin ja kuljetuksen

Ominaisuudet ja yleisiä huomautuksia käytöstä

Lisätietoja

Ominaisuudet UV-säteilykestävyys, elintarviketurvallisuus

Lämpötilan vaihtelualue Käyttökelpoinen –20 – +40 °C:ssa
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