Black Lift Lock (Europe)
Innovatív Lift Lock
mechanizmus a
gyors, biztonságos
összecsukás és
rakatolás érdekében
Az egyedi
DataMatrix-kódnak
köszönhetően
minden darab
nyomon követhető
Rendkívül
helytakarékos:
összecsukva csak
28 mm magas

Masszív, élelmiszerekhez
biztonságos, friss
gyümölcshöz és zöldséghez
tervezett, újrahasználható
műanyag konténer (RPC).
A masszív, strapabíró
konténerek úgy vannak
tervezve, hogy a lehető
legjobb hőmérsékletszabályozást biztosítsák,
ezáltal megóvják az áruk
frissességét és minőségét
az ellátási lánc teljes
vonalán. Vásárlótéri
árukihelyezéshez is
ideális megoldás. 10-féle
méretben rendelhető

Védi a terméket
Az erős konstrukció és
a biztonságos rakatolás
megóvja a termékeket
Az IFCO RPC-k az
egyszer használható
csomagoláshoz képest
több mint 96%-kal
csökkentik a friss
gyümölcsök és zöldségek
csomagolással
kapcsolatos sérüléseinek
arányát.1
Maximális
termékfrissességet és
-minőséget biztosít az
ellátási lánc teljes vonalán.

Hasznosíthatóság
Hatékony
anyagmozgatás
Friss gyümölcsre és
zöldségre optimalizálva

Gyors manuális vagy
automatizált kinyitás
Egyszerű rakatolás
minimális erőfeszítéssel
Ergonomikus kialakítás,
fogantyúkkal mind a négy
oldalon

Vásárlótéri
árukihelyezéshez ideális
A vásárlók előnyben
részesítik az IFCO RPC-ket
az egyszer használható
csomagolással szemben2
Az üzletek frisstermékosztályain a csere gyors és
egyszerű, amivel időt és
pénzt lehet megtakarítani
Elősegíti a vállalat
fenntartható működését
Sok éven át
újrahasználható,
kiküszöböli a hulladékot
Életciklusa végén
az anyaga új
RPC-k gyártásához
újrahasznosítható
Csökkenti a hulladékot
és a szennyezést, kíméli a
természeti erőforrásokat3

A szabványos méretek
miatt maximálisan
kényelmes megoldás
Valamennyi más
IFCO RPC-vel kompatibilis
Valamennyi szabványos
raklapmérettel kompatibilis
Az egyedi DataMatrixkódnak köszönhetően
minden darab nyomon
követhető
Márkázási célból
opcionálisan grafikus
elemek és címkék
helyezhetők fel
Az eszközök szállítását
és bérlését az IFCO
szolgáltatási központjai
intézik
1. A tanulmányt a Bonni Egyetem, Institute
for Animal Science, Cold-Chain Management
munkacsoport és a Fraunhofer Institute for
Material Flow and Logistics készítette, „Friss
zöldség és gyümölcs romlási állapotának
meghatározása a csomagolás típusa
alapján”, 2013. május.
2. A Brandcheck felmérése a kihelyezett
terményekkel kapcsolatos globális vásárlói
preferenciákról (2016).
3. Újrahasználható műanyag konténerek
összehasonlító életciklus-elemzése, Franklin
Associates (az Eastern Research Group, ERG
tagja), 2017. március

Méretek és műszaki adatok
Logisztika

Tömeg*

Max.
teherbírás

Maximális rakodási
magasság 2350 mm**

Göngyölegsúly
grammban

Kilogrammban

Méretek*
H x Sz x M (mm)

M (mm)

H x Sz x M (mm)

Külső
méretek

Rakatolási
magasság

Hasznos belső
méret

Rekeszek száma
Euro-raklaponként***

Szintek
száma

BLL4310

400 x 300 x 119

110

377 x 272 x 107

152

19

840

5

BLL4314

400 x 300 x 162

153

377 x 272 x 150

112

14

985

7

BLL4320

400 x 300 x 226

219

377 x 272 x 216

80

10

1310

8

BLL6408

600 x 400 x 93

86

577 x 372 x 83

100

25

1255

6

BLL6410

600 x 400 x 117

110

577 x 372 x 107

80

20

1360

10

Típusok

BLL6413

600 x 400 x 152

145

577 x 372 x 141

60

15

1540

12

64xx

BLL6416

600 x 400 x 184

177

577 x 372 x 174

48

12

1680

15

BLL6418

600 x 400 x 199

192

577 x 372 x 189

44

11

1725

18

BLL6420

600 x 400 x 216

209

577 x 372 x 206

40

10

1830

20

BLL6424

600 x 400 x 238

231

577 x 372 x 228

36

9

2000

20

Típusok

Típusok

43xx

* Méret- és súlytolerancia a 43XX típusoknál +/–2%, a 64XX típusoknál +/–1,5% | ** Beleértve az Euro raklap magasságát | *** Teljes rekeszek

Az összes típusra vonatkozó egyéb információk
Anyag Polipropilén

Szín Fekete

Hőmérséklet-tartomány –10 °C és +60 °C között használható

Tulajdonságok Tejes élettartama alatt garantáltan színtartó, UV-sugárzásálló, élelmiszerekhez biztonságosan használható
Magassága összecsukva 28 mm
Szállítási mennyiség kamiononként (33 raklap)

43xx típus = 21120

64xx típus = 10560

RPC-k száma Euro-raklaponként a raktárban (magasság: 2400 mm)

43xx típus = 640

64xx típus = 320

* Beleértve a raklap magasságát | RPC = újrahasználható műanyag konténer (Reusable Plastic Container)

Használatra vonatkozó megjegyzések
Kinyitás

Összecsukás

Rakatolás

1

Fogja meg a hosszanti oldalak fogantyúit, és hajtsa
fel az oldalfalakat

1

Az emelőreteszek („Lift Lock”) felemelésével a rövid
oldalfalakat oldja ki, majd hajtsa le

2

A rövidebb oldalakat a fogantyúknál megfogva
hajtsa fel, és kattintsa a helyükre

2

Hajtsa le a hosszú oldalfalakat a lehajtott rövid
oldalakra

3

Ellenőrizze, hogy a sarkoknál a reteszek a helyükre
kattantak-e
A megadott információkra nem vállalunk garanciát, és külön értesítés nélkül módosíthatjuk azokat.
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