
Maxipac

 ▘Za učinkovito skladiščenje in transport  
zložen v višino meri le 35 cm

 ▘ Združljiv z drugimi RPC-ji podjetja IFCO tako  
v primeru zlaganja kot skladanja 

 ▘ Hitrejši dostop s štirih strani,  
primeren za ročne in avtomatske procese

 ▘Optimiziran za jajca ter težko sadje  
in zelenjavo

Velik in globok plastičen vsebnik za ponovno uporabo (RPC), ki nudi vrhunsko zaščito jajc in 
težkega sadja in zelenjave. Trpežen in vzdržljiv zaboj znatno zmanjša poškodbe izdelkov med 
transportom in skladiščenjem v primerjavi s nepovratno embalažo. 

Vaše ugodnosti

Ščiti vaše izdelke

 ▘Trdna konstrukcija in varno skladanje ščitita svežo hrano

 ▘V primerjavi s nepovratno embalažo RPC-ji podjetja IFCO 
zmanjšujejo poškodbe svežega sadja in zelenjave v zvezi z 
embalažo za več kot 96 %

 ▘Ohranja svežost in kakovost izdelkov skozi celotno 
oskrbovalno verigo

Idealen za trgovine

 ▘Na voljo v dveh velikih velikostih za večje količine izdelkov

 ▘Večnamenski vsebnik za transport in postavitev omogoča 
hitrejše zlaganje z enim dotikom

 ▘Zlaganje zmanjša prostornina zaboja RPC za do 66 % za lažje 
rokovanje

 ▘Obojestranska držala za etiketo na vseh straneh omogočajo 
postavitev v kakršnikoli orientaciji 
 

Omogoča bolj trajnostno poslovanje

 ▘Uporabljati ga je mogoče več let, s čimer se zmanjša količina 
odpadkov

 ▘Po koncu življenjske dobe se material reciklira in uporabi za 
izdelavo novih RPC-jev

 ▘Zmanjšuje odpadke, onesnaževanje in rabo naravnih virov

 ▘Vse sestavne dele je mogoče hitro in zlahka zamenjati

Standardiziran za največjo priročnost

 ▘Združljiv z vsemi standardnimi paletami

 ▘Individualno sledljiv z edinstveno matrično kodo

 ▘Na voljo z izbirnimi grafikami in oznakami blagovne znamke

 ▘Zbiranje in servisiranje prek mreže servisnih centrov 
podjetja IFCO



IFCO SYSTEMS Austria GmbH
Za več informacĳ  obiščite spletno mesto IFCO.com.

Vse informacĳ e so navedene brez kakršnih koli zagotovil in se lahko spremenĳ o brez opozorila.

Tipi MP 8060

Mere*

Zunanje mere (D x Š x V) 800 x 600 x 1000 mm

Notranje mere (D x Š x V) 756 x 556 x 846 mm

Zložena višina 346 mm

Skladalna višina zložene enote 333 mm

Logistika

Teža* 21 kg

Uporabna prostornina 357 l

Obremenitev 250 kg

Največja obremenitev v skladu (statična) 3 kosi (2974 mm)

Največja obremenitev v skladu (dinamična) 2 kosa (1987 mm)

Enote na mesto (sestavljenih/zloženih) 2 / 7

Tovornjak 80 m3 66 mest, 132 sestavljenih, 462 zloženih

Material
Material Polipropilen, HDPE

Barva Zelena RAL 6032

Mere in tehnični podatki

Lastnosti in splošne opombe glede uporabe

1    Optimalna zmogljivost za večje in/ali težje sadje in zelenjavo

2   3   4    Preprosto odpiranje in zapiranje stranic

5   6   7   8    Preprosto zlaganje stranic omogoča prihranek prostora in lažji transport

* Dimenzijska toleranca in toleranca teže je +/–2 %

Dodatni podatki

Lastnosti Odporno proti UV-sevanju, primerno za uporabo z živili

Temperaturno območje Uporabno od 0 °C do + 40 °C
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