
Banana Lift Lock

 ▘Protecție optimă, de la plantație până  
la punctul de vânzare

 ▘Răcire mai rapidă și uniformă în timpul 
transportului pe mare

 ▘Compatibil cu CPR-urile IFCO Lift Lock

 ▘Transport, depozitare și expunere de tip 
„one-touch” (o singură atingere) pentru 
viteză și protecție mai bună a produselor

 ▘Optimizat pentru banane

Un container de plastic reutilizabil (CPR) pentru banane, rezistent și sigur pentru produsele  
alimentare. Robust și durabil, reduce semnificativ deteriorarea produselor în timpul  
transportului și depozitării, în comparație cu ambalajul de unică folosință. Este, de asemenea,  
ideal pentru expunerea la punctul de vânzare.

Beneficiile tale

Protecție optimă de la plantație până la punctul de vânzare

 ▘Design îmbinat pentru paletizare sigură 

 ▘Oferă sprijin mai mare pentru greutatea încărcăturii, reducând la 
minim deteriorarea cauzată de compresie

 ▘ Mai puține deteriorări ale cozilor și vârfurilor, precum și mai puține 
pete de latex

Răcire mai rapidă și uniformă în timpul transportului pe mare

 ▘Reduce temperatura bananelor până la un nivel ideal de 14,2 °C cu 33% 
mai repede și cu 41% mai uniform decât ambalajul de unică folosință

 ▘ Răcirea mai rapidă reduce maturarea prematură și mărește termenul 
de valabilitate

Mai mult control în timpul procesului de maturare

 ▘Gestionare mai bună a temperaturii

 ▘ Ventilare unică pentru temperaturi controlate

 ▘ Control mai bun al maturării fructelor și al evoluției culorii

 ▘ Perioadă de valabilitate mai mare și aspect atractiv pentru cumpărători

Manipulare eficientă

 ▘Depliere rapidă manuală sau automată

 ▘Stivuire ușoară cu efort minim

 ▘ Compatibil cu CPR-urile IFCO Lift Lock pentru o ridicare eficientă din 
depozit

 ▘ Ajunge direct de la plantație la punctul de vânzare fără dezambalare 
sau reambalare

Standardizat pentru eficiența maximă a lanțului de aprovizionare

 ▘Compatibil cu CPR-urile IFCO Lift Lock

 ▘Compatibil cu toți paleții standard

 ▘ Grafică opțională și etichete pentru branduire 

 ▘Oferit spre închiriere și întreținut prin rețeaua centrelor de servicii IFCO

 ▘Returnare mixtă, împreună cu alte aplicații IFCO Lift Lock 

Soluție sustenabilă

 ▘Reutilizabil pe parcursul multor ani, lucru care determină eliminarea 
deșeurilor

 ▘După durata de utilizare, materialul este reciclat complet și utilizat 
pentru CPR-uri noi

 ▘Cel mai bun exemplu de economie circulară!

 ▘Înlocuiește ambalajele de unică folosință cu o soluție durabilă



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.

Dimensiuni și specificații

4  Deblocați părțile laterale prin ridicarea tijelor de blocare 
(mecanismelor de blocare) și pliațile în jos

5  Pliați în jos pereții laterali lungi peste pereții laterali scurți

1  Trageți în sus pereții laterali lungi apucând câte un mâner 
cu fiecare mână

2  Trageți de mâner în sus părțile laterale până c acestea 
se blochează în locurile lor

3  Verificați fiecare colț și asigurați-vă că agățătoarele de 
blocare sunt cuplate

Note privind utilizarea
Depliere Pliere Stivuire

* Toleranța dimensională și cea privind greutatea este +/–1,5 %  |  ** Palet ISO: 1200 x 1000 x 165 mm   
*** Poate varia în funcție de înălțimea containerului frigorific/înălțimea de depozitare sub punte |  CPR = container din plastic reutilizabil

Tip LLBC6419

Dimensiuni*

Dimensiuni externe (L x l) 600 x 400 mm

Înălțime totală 211 mm

Înălțime de stivuire 204 mm

Înălțime internă utilizabilă 195 mm

Înălțime în poziție pliată 34 mm

Înălțime de stivuire în poziție pliată 28 mm

Logistică

Greutate* 1880 g

Capacitate maximă de încărcare 18,14 kg

Încărcare Container frigorific
40 ft. Container High Cube

Sub  
punte

Număr de straturi cu CPR-uri ambalate per palet (nepliate)** 11 9

Numărul de CPR-uri ambalate per palet (nepliate)** 55 45

Înălțime totală cu CPR-uri ambalate, inclusiv paletul (nepliate)** 2,4 m 2,0 m

Numărul de CPR-uri ambalate în container/sub punte (nepliate)*** 1100 –

Număr de straturi per palet (CPR-uri pliate)** 79 70

Număr de CPR-uri per palet (pliate)** 395 350

Înălțime totală a paletului cu CPR-uri, inclusiv paletul (pliate)** 2,35 m 2,1 m

Număr de CPR-uri în container/sub punte (pliate)*** 7900 –

Material
Material Polipropilenă

Culoarea Negru

Informații suplimentare 

Intervalul de temperatură Utilizabil de la 0 °C până la + 40 °C (până la +90 °C pentru perioade scurte)

Proprietăți Intensitatea culorii garantată pentru o lungă durată de utilizare, rezistent la radiațiile UV,  
 sigur pentru produsele alimentare
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