
Maxipac

Velká a hluboká opakovaně použitelná plastová přepravka (OPPP = RPC). Nabízí výbornou  
ochranu na vejce a těžké ovoce a zeleninu. Odolná přepravka, která něco vydrží. V porovnání  
s obaly na jedno použití významně snižuje míru poškození zboží během přepravy a skladování. 

Vaše výhody

Chrání Vaši produkci

 ▘Odolná konstrukce a bezpečné stohování chrání zboží

 ▘V porovnání s jednorázovými obaly se v OPPP IFCO až o 96% 
snižuje míra obalem způsobeného poškození čerstvého 
ovoce a zeleniny

 ▘Produkty v ní zůstávají maximálně čerstvé a kvalitní po celou 
dobu cesty dodavatelským řetězcem

Ideální v prodejně

 ▘K dispozici ve dvou velkokapacitních velikostech. Obě 
varianty pojmou větší objemy zboží

 ▘Víceúčelová přepravka vhodná k přepravě i vystavení 
znamená rychlejší doplňování zboží, jehož se lidská ruka 
dotkne za celou dobu jen jednou

 ▘Složením se objem přepravky zmenší až o 66%, což 
usnadňuje manipulaci

 ▘Oboustranný rámeček na štítky je na všech čtyřech stranách 
a v prodejně lze tedy přepravku vystavit v libovolné pozici

Pomáhá vám fungovat ekologičtěji

 ▘Lze ji používat opakovaně po mnoho let, čímž se eliminuje 
odpad

 ▘Když doslouží, materiál se recykluje na nové OPPP

 ▘Méně odpadu, menší znečištění a menší čerpání přírodních 
zdrojů

 ▘Výměna všech komponent je snadná a rychlá

Standardizovaná, což je nanejvýš praktické

 ▘Kompatibilní se všemi standardními typy palet

 ▘Sledovat lze cestu každé jednotlivé přepravky – přepravky jsou 
značené jedinečným Data Matrix kódem

 ▘Na přepravky lze umístit i grafické materiály a štítky s názvem či 
logem značky

 ▘Obstarávají se ze sdíleného fondu přes síť servisních středisek 
společnosti IFCO, v nichž probíhá také servis

 ▘Složená má na výšku 35 cm –  
efektivní při skladování a přepravě

 ▘ Složenou lze stohovat i s jinými typy OPPP IFCO,  
je s nimi kompatibilní

 ▘Držadla na čtyřech stranách – rychleji se uchopí. 
Vhodné do manuálních i automatizovaných procesů

 ▘Optimalizovaná na vejce a těžké ovoce a zeleninu
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Typy MP 8060

Rozměry*

Vnější rozměry (D × Š × V) 800 x 600 x 1000 mm

Vnitřní rozměry (D × Š × V) 756 x 556 x 846 mm

Výška ve složeném stavu 346 mm

Stohovací výška ve složeném stavu 333 mm

Logistika

Hmotnost* 21 kg

Užitný objem 357 l

Nosnost 250 kg

Stohovací nosnost (statická) 3 Stk. (2974 mm)

Stohovací nosnost (dynamická) 2 Stk. (1987 mm)

Kusů na místo (rozložených / složených) 2 / 7

Kamion 80 m3 66 míst, 132 rozložených, 462 složených

Materiál
Materiál Materiál polypropylen, polyethylen s vysokou hustotou (HDPE)

Barva RAL 6032 signální zelená

Rozměry a specifikace

Vlastnosti a obecné poznámky k používání

1    Optimální kapacita na placený náklad v případě velkých či těžkých plodů

2   3   4    Postranní západky se snadno otevírají i zavírají

5   6   7   8    Stěny se snadno složí, čímž se šetří místo při skladování a přepravě

* Tolerance u rozměrů a hmotnosti činí +/–2%

Další informace

Vlastnosti Odolná vůči UV záření, bezpečná pro potraviny

Teplotní rozmezí Použitelná od 0 °C do + 40 °C
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