
Banana Lift Lock

 ▘Proteção ideal desde a plantação até ao 
ponto de venda (POS)

 ▘Arrefecimento mais rápido e consistente  
durante o transporte marítimo

 ▘Compatível com os RPCs Lift Lock da IFCO

 ▘Transporte, armazenamento e exposição 
"one-touch" para uma proteção dos produtos  
rápida e melhorada

 ▘Otimizado para bananas

Um contentor de plástico reutilizável (RPC) robusto e seguro para alimentos concebido para  
bananas. Robusto e resistente, reduz significativamente os danos nos produtos durante o 
 transporte e o armazenamento, em comparação com as embalagens descartáveis. Também  
é ideal para exposição em pontos de venda.

Seus benefícios

Proteção ideal desde a plantação até ao ponto de venda

 ▘Design de encaixe para uma construção em paletes segura 

 ▘Fornece um suporte superior ao peso da carga, minimizando danos 
relacionados com a compressão

 ▘Reduz os danos no ramo e no caule, bem como as manchas 
provocadas pelo látex

Arrefecimento mais rápido e consistente durante o transporte marítimo

 ▘Arrefece as bananas até à temperatura ideal de 14,2 °C, 33% 
mais rapidamente e de forma 41% mais consistente do que as 
embalagens descartáveis

 ▘O arrefecimento mais rápido reduz o amadurecimento prematuro e 
aumenta o tempo de vida útil

Mais controlo durante o processo de amadurecimento

 ▘Gestão melhorada da temperatura

 ▘Ventilação única para temperaturas controladas

 ▘Maior controlo do amadurecimento da fruta e da evolução da cor

 ▘Aumento do tempo de vida útil e da atratividade visual para os 
compradores

Manuseamento eficiente

 ▘Desdobramento manual ou automático rápido

 ▘Empilhamento fácil com um esforço mínimo

 ▘Compatível com os RPCs Lift Lock da IFCO para uma organização 
eficiente do armazém

 ▘Diretamente das plantações para o ponto de venda sem a  
necessidade de desembalagem ou reeembalagem

Padronizado para a eficiência máxima da cadeia de abastecimento

 ▘Compatível com os RPCs Lift Lock da IFCO

 ▘Compatíveis com todas as paletes padrão

 ▘Disponíveis como opção materiais gráficos e etiquetas para 
identificar a marca

 ▘Centralização e manutenção através da rede de centros de assistência 
da IFCO

 ▘Devolução conjunta com outras Aplicações Lift Lock da IFCO 

Solução sustentável

 ▘Reutilizável durante muitos anos, eliminando o desperdício

 ▘Após o seu período de vida útil, o material é totalmente reciclado em 
novos RPCs

 ▘A economia circular no seu melhor!

 ▘Substitui embalagens descartáveis por soluções duradouras
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Dimensões e especificações

4  Desbloqueie os lados mais curtos puxando as barras de 
fecho (lift locks) e dobrando-os para baixo

5  Dobre os lados mais compridos para baixo cobrindo os 
lados mais curtos

1  Puxe os lados mais compridos para cima agarrando uma 
pega com cada mão

2  Utilizando a pega, puxe os lados mais curtos até estes 
ficarem bloqueados na posição correta

3  Verifique se as patilhas de bloqueio estão engatadas em 
todos os cantos

Notas de utilização
Desdobrar Dobrar Empilhar

* A tolerância de dimensão e peso é +/–1,5 %  |  ** ISO-palete: 1200 x 1000 x 165 mm   
*** Pode variar dependendo da altura do contentor frigorífico/altura de armazenamento da plataforma inferior |  

RPC = Reusable Plastic Container (contentor de plástico reutilizável)

Tipo LLBC6419

Dimensões*

Dimensões externas (C x L) 600 x 400 mm

Altura total 211 mm

Altura de empilhamento 204 mm

Altura interna utilizável 195 mm

Altura dobrado 34 mm

Altura de empilhamento dobrado 28 mm

Logística

Peso* 1880 g

Carga máxima 18,14 kg

Carregamento Contentor frigorífico
40 ft. High Cube

Plataforma  
inferior

Número de camadas com RPCs embalados por palete (desdobrados)** 11 9

Número de RPCs embalados por palete (desdobrados)** 55 45

Altura total com RPCs embalados incluindo palete (desdobrados)** 2,4 m 2,0 m

Número de RPCs embalados em contentor/plataforma inferior (desdobrados)*** 1100 –

Número de camadas por palete (RPCs dobrados)** 79 70

Número de RPCs por palete (dobrados)** 395 350

Altura total da palete com RPCs incluindo palete (dobrados)** 2,35 m 2,1 m

Número de RPCs em contentor/plataforma inferior (dobrados)*** 7900 –

Material
Material Polipropileno

Cor Preto

Informações adicionais 

Gama de temperatura Utilizável entre 0 °C e + 40 °C (até + 90 °C por curtos períodos)

Propriedades Intensidade de cor de longa duração garantida, resistente a raios UV, seguro para alimentos


