
Maxipac

Veľká a hlboká opätovne použiteľná plastová prepravka (RPC) poskytuje špičkovú ochranu 
pre vajcia a ťažké druhy ovocia a zeleniny. Vďaka svojej pevnosti a odolnosti sa u nich v 
porovnaní s jednorázovým obalom významne znižuje riziko poškodenia produktov počas 
prepravy a skladovania. 

Vaše výhody

Chráni vaše tovary

 ▘Vďaka pevnej konštrukcii a bezpečnému uloženiu na seba 
budú čerstvé potraviny chránené

 ▘V porovnaní s jednorázovým obalom znižujú prepravky IFCO 
riziko poškodenia čerstvého ovocia a zeleniny spojené s  
balením až o 96 %

 ▘Tovar si zachová   maximálnu čerstvosť a kvalitu naprieč 
celým dodávateľským reťazcom

Ideálne pre obchody

 ▘K dispozícii v dvoch veľkokapacitných veľkostiach, do ktorých 
sa zmestí väčší objem tovaru

 ▘Viacúčelová prepravka na prepravu a vystavenie tovaru 
predstavuje rýchlejšiu a praktickú manipuláciu v sklade

 ▘Zložením prepravky Maxipac sa zníži jej objem až o 66 %, 
vďaka čomu je manipulácia jednoduchšia

 ▘Obojstranný držiak na štítok na všetkých štyroch stranách 
umožňuje vystavenie tovaru v obchode v akejkoľvek polohe 

Napomáhajú trvalo

 ▘Možno opakovane používať po mnoho rokov, pričom sa 
eliminuje odpad

 ▘Po uplynutí životnosti sa materiál zrecykluje na nové 
prepravky RPC

 ▘Znižuje sa odpad a znečistenie, využívajú sa prírodné zdroje

 ▘Všetky komponenty sa dajú vymeniť rýchlo a jednoducho

Typizované pre maximálne pohodlie

 ▘Kompatibilné so všetkými štandardnými paletami

 ▘Individuálne vystopovateľné pomocou jedinečného kódu 
Data Matrix 

 ▘K dispozícii sortiment voliteľných marketingových potlačí a 
štítkov

 ▘Centrálne riadené  a servisované  prostredníctvom siete 
servisných stredísk spoločnosti IFCO

 ▘Dokáže sa zložiť na výšku 35 cm pre efektívne 
uskladnenie a prepravu

 ▘ V rozloženom stave sú kompatibilné s ostatnými 
prepravkami IFCO

 ▘ Rýchlejší prístup zo štyroch strán, vhodný na ručné i 
automatizované procesy

 ▘Optimalizované pre vajcia, ako aj ťažké ovocie a 
zeleninu



Všetky informácie sú bez záruky a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

IFCO SYSTEMS Slovakia s.r.o.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach IFCO.com.

Typy MP 8060

Rozmery*

Vonkajšie rozmery (D x Š x V) 800 x 600 x 1000 mm

Vnútorné rozmery (D x Š x V) 756 x 556 x 846 mm

Výška v zloženom stave 346 mm

Skladané výšky stohovania 333 mm

Logistika

Hmotnosť* 21 kg

Použiteľný objem 357 l

Zaťaženie 250 kg

Max. zaťaženie pri max. naplnení (statické) 3 stk. (2974 mm)

Max. zaťaženie pri max. naplnení (dynamické) 2 stk. (1987 mm)

Jednotiek na miesto (rozložené/zložené) 2 / 7

Nákladné vozidlo 80 m3 66 miest, 132 rozložených, 462 zložených

Materiál
Materiál Polypropylén, HDPE

Farba RAL 6032 zelená

Rozmery a technické údaje

Vlastnosti a všeobecné poznámky ohľadom používania

1    Optimálna úžitková nosnosť pre veľké a/alebo ťažké ovocie a zeleninu

2   3   4    Bočné klapky sa ľahko otvárajú a zatvárajú

5   6   7   8    Jednoduché skladanie bočných stien umožňuje priestorovo úsporné skladovanie a transport

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia +/–2%

Dodatočné informácie 

Vlastnosti Odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny

Teplotný rozsah Použiteľné v teplotách od 0 °C do + 40 °C
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