
Meat Lift Lock

 ▘Piyasadaki ilk katlanabilir et kasalarından biri

 ▘Maksimum hijyen sağlamak için IFCO’nun 
SmartGuardian™ sistemi tarafından kontrol 
edilen sanitasyon süreci 

 ▘Bir litreye kadar sıvı taşıyabilir

 ▘Anında hazır ve donmuş et ve sosis ürünleri 
için optimize edilmiş

Dondurulmuş ve soğuk kullanıma hazır etler için dayanıklı ve güvenli bir şekilde yeniden  
kullanılabilir plastik konteyner (RPC). Sağlam ve dayanıklı tasarımı sayesinde etin tazeliğini ve  
kalitesini koruyarak mümkün olan en iyi sıcaklık kontrolünü sağlar. Aynı zamanda satış noktası  
(POS) sunumları için idealdir. Üç boyutu mevcuttur.

Senin çıkarların

Ürününüzü korur

 ▘Dayanıklılığı sayesinde ürünlerde meydana gelebilecek 
hasarlarda önemli ölçüde düşüş sağlar

 ▘Tedarik zinciri boyunca maksimum ürün kalitesini korur

 ▘Nemli ve soğutulmuş ortamlara dayanıklı olması sebebiyle 
nemden etkilenmez

Etkin taşıma

 ▘Yenilikçi Lift Lock mekanizması ile daha hızlı ve güvenilir 
katlama ve açma sağlanır

 ▘Minimum çaba ile kolay istifleme

 ▘Katlandığı zaman palet başına 320/640 adet istiflenerek 
sevkiyatlarda maliyet tasarrufu sağlanır

Mağaza içerisinde sunum için idealdir

 ▘Hem soğutulmuş hem de kuru sunumlar için uygundur

 ▘Müşteriler, teşhir için oluklu mukavva / tek kullanımlı ambalaj  
yerine IFCO RPC’leri tercih ederler

 ▘Et bölümünde değiştirilmesi hızlı ve kolaydır, zamandan ve 
paradan tasarruf edersiniz

Daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur

 ▘Uzun yıllar boyunca tekrar kullanılabilir, israfı ortadan kaldırır

 ▘Kullanım süresi bittikten sonra plastik malzeme kırılarak yeni 
RPC’lere dönüştürülür

 ▘İsrafı, atıkları ve doğal kaynakların kullanımını azaltır

Maksimum kolaylık sağlamak adına standartlaştırılmıştır

 ▘Kurulmuş kasalar, diğer IFCO RPC türleri ile uyumludur

 ▘Tüm standart paletler ile uyumludur

 ▘Benzersiz Veri Matriksi kodu ile ayrı olarak izlenebilir

 ▘Markalaşma için isteğe bağlı grafik ve etiketler mevcuttur

 ▘IFCO servis merkezlerinde yıkanmak üzere toplanır



IFCO, kasa özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

IFCO Lojistik Sistemleri Ticaret Limited Şirketi
Daha fazla bilgi için, IFCO.com sitesini ziyaret edin.

Boyutlar ve özellikler

Tüm çeşitlere uygulanabilen diğer bilgiler 

Özellikler Uzun ömürlü renk yoğunluğu garantisi, UV ışınına dayanıklı, gıdalar için güvenli

Sıcaklık aralığı –10 °C’den + 45 °C’ye kadar kullanılabilir

* 43XX için boyut ve ağırlık toleransı % +/–2’dir, 64XX için % +/–1,5’dir  |  ** Euro palet yüksekliğini içerir  |  *** Yükseklik 2400 mm 
RPC = Reusable Plastic Container (yeniden kullanılabilir plastik konteyner)

1  İki elinizle de tutacağı tutarak uzun kenarları yukarı çekin

2  Kısa kenar duvarlarını, yerlerine oturana kadar tutacaklar 
ile birlikte yukarı doğru çekin

3  Her bir sekmeye geçene kadar köşeleri boşlukların içine 
doğru itin

4  Tutacakları kaldırarak (lift locks) kısa yan duvarların kilidini 
açın ve aşağı doğru katlayın

5  Uzun kenarları, katlanmış kısa kenarların üzerine doğru katlayın

Kullanımla ilgili notlar
Açma Katlama İstifleme

Tip ML4310 ML6410 ML6416

Boyutlar*

Dış Boyutlar (U x G x Y) 400 x 300 x 119 mm 600 x 400 x 119 mm 600 x 400 x 186 mm

İç Boyutlar (U x G x Y) 377 x 272 x 107 mm 577 x 372 x 107 mm 577 x 372 x 174 mm

Katlanmış kasa yüksekliği 28 mm

Lojistik

Ağırlık* 865 g 1360 g 1760 g

Her bir Euro Palet başına maksimum 
birim (katlanmamış)

152 76 48

Katman sayısı 19 12

Maksimum yük kapasitesi 5 kg 10 kg 18 kg

İstiflemede maksimum yük kapasitesi 200 kg 250 kg

Maksimum yükleme yüksekliği** 2350 mm

Depo çıkışında Euro palet başına RPC*** 640 320

Tır başına teslimat miktarı (33 palet) 21120 10560

Malzeme
Malzeme Polipropilen
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