
Magnum Box 02

 ▘ Μεγάλη χωρητικότητα : εσωτερικές διαστάσεις 
1120 x 720 x 765 mm

 ▘ Λαβές γρήγορης εκφόρτωσης στις δύο πλευρές

 ▘ Προσπέλαση και απο τις τέσσερις πλευρές απο 
τετράτροχο περονοφόρο όχημα. Ιδανικό για εύκολη 
μεταφορά

 ▘Βελτιστοποιημένο για βαριά φρούτα και λαχανικά

Ένα μεγάλο, βαθύ, επαναχρησιμοποιούμενο πλαστικό κιβώτιο (RPC) κατάλληλο κυρίως 
για βαριά φρούτα και λαχανικά, καθώς και για αυγά. Γερό και ανθεκτικό, μειώνει σημαντικά 
τις φθορές του προϊόντος κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, σε σύγκριση με τις 
συσκευασίες μίας χρήσης.

Τα οφέλη σας

Προστατεύει τα αγροτικά προϊόντα σας

 ▘Στιβαρή κατασκευή και ασφαλής στοίβαξη, για την προστασία 
των φρέσκων τροφίμων
 ▘Σε σύγκριση με τα κιβώτια συσκευασίας μίας χρήσης, τα IFCO 
RPC περιορίζουν τις βλάβες που προκαλούνται στα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά λόγω της συσκευασίας κατά περισσότερο 
από 96%
 ▘Διατηρεί τη φρεσκάδα και την ποιότητα του προϊόντος στον 
μέγιστο βαθμό, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας

Αποδοτικός χειρισμός

 ▘Το δίπλωμα περιορίζει τον όγκο του RPC κατά έως 60%
 ▘Εύκολη στοίβαξη, με ελάχιστη προσπάθεια
 ▘Όλα τα εξαρτήματα αντικαθίστανται εύκολα

Συμβάλλει στη βιωσιμότητα των λειτουργιών σας

 ▘Επαναχρησιμοποιήσιμο 
 ▘για πολλά χρόνια, εξαλείφοντας τα απορρίμματα
 ▘Μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους, το υλικό 
ανακυκλώνεται για νέα κιβώτια RPC
 ▘Μειώνει τα απορρίμματα, τη μόλυνση και χρήση φυσικών 
πόρων

Τυποποιημένος για μέγιστη πρακτικότητα

 ▘Τα κιβώτια συγκεντρώνονται στα κέντρα logistics της IFCO 
όπου πλένονται και απολυμαίνονταιde servicio IFCO



Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

IFCO SYSTEMS HELLAS ΕΠΕ
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο IFCO.com. 

Διαστάσεις και προδιαγραφές

Πρόσθετες πληροφορίες

Ιδιότητες Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV, ασφαλές για τρόφιμα

Εύρος θερμοκρασίας Δυνατότητα χρήσης από τους –20 °C έως τους +40 °C

* Η ανοχή διαστάσεων και βάρους είναι +/–2 %  |  ** Αφορά το φορτίο στον πυθμένα του κιβωτίου

Τύποι MB 02

Διαστάσεις*

Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 1200 x 800 x 950 mm

Ύψος στοίβαξης 920 mm

Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 1120 x 720 x 765 mm

Ωφέλιμο εσωτερικό ύψος 735 mm

Ύψος διπλωμένο 406 mm

Ύψος στοίβαξης διπλωμένο 376 mm

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Βάρος* 54 kg

Ωφέλιμος όγκος 593 l

Φορτίο 500 kg

Μέγ. φορτίο σε στοίβαξη 1+4 (στατικό)** 2228 kg

Μέγ. φορτίο σε στοίβαξη 1+2 (δυναμικό)** 1114 kg

Χωρητικότητα φορτίου στο ράφι 500 kg

Μονάδες στον χώρο (μη διπλωμένο/διπλωμένο) 3 ή 5/6

Φορτηγό 80 m3 33 χώροι, 66 μη διπλωμένο, 198 διπλωμένο

Υλικό
Υλικό HDPE

Χρώμα πλευρών RAL 6032 signal πράσινο

Χρώμα βάσης Μαύρο

1    Μεγάλη χωρητικότητα για μεγάλα/βαριά φρούτα και λαχανικά
2   3    Δύο θύρες πρόσβασης, για ταχύτερη εκφόρτωση
4   5   6    Διπλώνει, για αξιοποίηση του χώρου κατά τη φύλαξη και τη μεταφορά

Οδηγίες χρήσης
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