
Black Lift Lock (Europe) 

 ▘Nyskapende låsemekanisme for løft gir 
rask og sikker folding og stabling

 ▘Kan spores individuelt med unik 
datamatrisekode

 ▘Svært plasseffektiv: bare 28 mm høy 
sammenfoldet

 ▘Optimalisert for frukt og grønnsaker

En solid, matsikker og gjenbrukbar plastbeholder som er egnet for alle typer fersk frukt og 
grønnsaker. Den robuste og holdbare designen sikrer den beste temperaturkontrollen og 
beholder produktferskheten og kvaliteten gjennom forsyningskjeden. Den er også ideell for 
butikkutstilling. Tilgjengelig i 10 størrelser.

Fordelene dine

Beskytter produktene dine

 ▘Solid konstruksjon og sikker stabling beskytter produktene

 ▘Sammenlignet med engangsemballasje, reduserer IFCO RPC 
forpakningsrelatert skade på fersk frukt og grønnsaker med 
over 96 %

 ▘Beholder maksimal produktferskhet og kvalitet gjennom hele 
forsyningskjeden

Effektiv håndtering

 ▘Hurtig manuell eller automatisert utfolding

 ▘Enkel stabling med minimale anstrengelser

 ▘Ergonomisk design med håndtak på fire sider

Ideell for butikkutstilling

 ▘Handlende foretrekker IFCO RPC fremfor  
engangsemballasje utstilling

 ▘Raskt og enkelt å bytte ut i butikken, noe som sparer  
tid og penger

Hjelper deg å drive mer bærekraftig

 ▘Gjenbrukbar i mange år, og eliminerer avfall

 ▘Etter et nyttig liv resirkuleres materialet til nye gjenbrukbare  
plastbeholdere

 ▘Redusert mengde avfall, forurensning og bruk av 
naturressurser

Standardisert for maksimal anvendelighet

 ▘Kompatibel med alle typer IFCO RPC

 ▘Kompatibel med alle standardpaller

 ▘Valgfri grafikk og etiketter til merking tilgjengelig

 ▘Gruppering og service gjennom IFCO sitt nettverk av 
servicesentre



IFCO-partnere med produsenter og forhandlere 
for å levere ferskere og sunnere matvarer til verden.
For mer informasjon, besøk IFCO.com.
Vi er alle tjent med en bedre forsyningskjede. Let’s eat.
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Mål* Logistikk Vekt* Maks.  
last

L x B x H (mm) H (mm) L x B x H (mm) Maksimal lastehøyde 2350 mm** Egenvekt i g I kg

Typer Utvendige
mål

Stabel- 
høyde

Innvendige 
mål

Antall kasser per 
europall***

Antall  
lag

43xx

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

64xx

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

BLL6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

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

Mål og vekt

Annen informasjon som gjelder alle typer

* Inkludert pallehøyde | RPC = Reusable Plastic Container (gjenbrukbar plastbeholder)

Materiale    Polypropylen Farge    Svart Temperaturområde    Brukbar fra –10 °C til +60 °C

Egenskaper    Fargeintensitet med garantert lang levetid, motstår UV-stråling, matsikker

Foldet stabelhøyde    28 mm

Leveringsantall per lastebil (33 paller) Typ 43xx = 21120 Typ 64xx = 10560

Antall plastbeholdere per europall eks. lager (høyde 2400 mm*) Typ 43xx = 640 Typ 64xx = 320

* Mål og vekt for 43XX kan variere med +/–2 % og for 64XX +/–1,5 % | ** inkluderer høyden på europall | *** Utfoldede kasser

All informasjon er uten garanti og kan endres uten varsel.

1  Trekk opp de langsidene ved å gripe et håndtak  
med hver hånd

2  Trekk opp de kortsidene med håndtak inntil de låses på plass

3  Kontroller at låseklaffene låses på hvert hjørne

4  Lås opp de korte sideveggene ved å løfte låsestengene 
(løftelåsene) og fold dem ned

5  Fold de lange sidene ned på de nedfoldede kortsidene

Instruksjoner for bruk av Black Lift Lock
Utfolding Folding Stabling


