
Steco Meat

 ▘Una dintre primele cutii pliabile pentru 
carne existente pe piață

 ▘Procesul de igienizare controlat de sistemul 
SmartGuardian™ de la IFCO pentru igienă 
maximă

 ▘Poate include până la un litru de lichid

 ▘Optimizată pentru carne și cârnați 
congelați, gata de ambalat în cutii

Un container din plastic reutilizabil (CPR) rezistent, pentru uz alimentar, adecvat pentru 
carne și cârnați congelați și refrigerați, gata de ambalat în cutii. Rezistentă și durabilă, soluția 
constructivă asigură cel mai bun control posibil al temperaturii conținutului, menținând, 
astfel prospețimea și calitatea cărnii. Este, de asemenea, ideală pentru expunere într-un 
punct de vânzare (PV). Disponibilă în două dimensiuni.

Beneficiile tale

Vă protejează marfa

 ▘Robustă, cu suprafețe interioare netede pentru o deteriorare 
a produselor mult mai redusă

 ▘Nu este afectată de umiditate, rezistând în medii umede și 
refrigerate

Mânuire eficientă

 ▘Compatibilă cu sistemele de benzi rulante

 ▘Pentru comenzi urgente este posibilă livrarea exact la timp

 ▘Se pliază atunci când este goală pentru transport și 
depozitare eficiente, reducând, astfel, costurile

Ideală pentru expunere în magazin

 ▘Adecvată pentru expunerea produselor refrigerate și 
congelate

 ▘Cumpărătorii preferă recipientele de tip CPR IFCO spre 
deosebire de ambalaj de unică folosință pentru expunere

 ▘Înlocuire rapidă și ușoară în raionul de carne, economisind 
timp și bani

Vă ajută să operați mai sustenabil

 ▘Este reutilizabilă timp de mulți ani, eliminând deșeurile

 ▘La terminarea duratei de utilizare materialul se reciclează în 
noi CPR-uri

 ▘Deșeuri, poluare reduse și folosirea resurselor naturale

Este standardizată pentru confort maxim

 ▘Este compatibilă cu alte CPR-uri IFCO și cu recipiente E

 ▘Este compatibilă cu toți paleții standard, precum și cu paleții 
igienici cu margini Euro H1

 ▘Panouri cu ondulare mai mare pentru etichete autocolante 
detașabile

 ▘Se închiriază și se repară prin intermediul rețelei de centre de 
service IFCO



Toate informațiile sunt fără garanție și pot face obiectul schimbării fără notifi care.

INTERNATIONAL FOOD CONTAINER ORGANIZATION SRL
Pentru mai multe informații, accesați IFCO.com.

© IFCO-DS1032-RO-RO | 01/2022 | Toate drepturile sunt rezervate

Dimensiuni și specificații

Tipuri STM6410 STM6420

Dimensiuni*

Dimensiuni exterioare (L x l x Î) 600 x 400 x 128 mm 600 x 400 x 195 mm

Dimensiuni interioare (L x l x Î) 572 x 365 x 108 mm 572 x 365 x 182 mm

Înălțime de stivuire în poziție pliată 34 mm

Logistică

Greutate* 1500 g 2000 g

Nr. max. de unități per europalet (nepliată) 76 44

Nr. maxim de unități per palet ISO (nepliată) 95 55

Număr de straturi (în poziție verticală) 19 11

Capacitate maximă de încărcare 25 kg 30 kg

Înălțime de încărcare (în poziție verticală)** 2350 mm 2250 mm

Cantitate livrată per camion (33 paleți) 8184

Cantitate de CPR-uri per europalet franco depozit*** 248

Material
Material Polipropilenă

Culoare Roșu (RAL 2002)

* Dimensiune și toleranță la greutate este +/–1,5 %  |  ** Include înălțimea europaletului  |  *** Înălțime 2265 mm  
 CPR = Container din plastic reutilizabilContainer

1  Trageți în sus părțile de pe lungime prinzând câte un 
mâner cu fiecare mână

2  Trageți în sus pereții de pe lățime cu ajutorul mânerului, 
până când se fixează pe poziție

3  Împingeți colțurile în fante până se cuplează fiecare 
clapetă

4  Presați înăuntru pereții de pe lățime și pliați-i în jos

5  Pliați în jos părțile de pe lungime peste părțile de pe lățime 
pliate

Instrucțiuni de utilizare
Depliere Pliere Stivuire

Informații suplimentare

Proprietăți Intensitatea culorii se menține pe o durată de utilizare îndelungată și este sigură pentru uz alimentar

Intervalul de temperatură Este utilizabilă între –0 °C și +50 °C (depozitare până la –23 °C)


