Black Lift Lock (Európa)
Inovatívny
západkový
mechanizmus pre
bezpečné zloženie
a ukladanie na seba
Individuálne
vystopovateľné
pomocou
jedinečného kódu
Data Matrix
Extrémna úspora
miesta: prepravka
v zloženom stave je
vysoká len 28 mm

Pevná opakovane
použiteľná plastová
prepravka (RPC) na
potraviny je vhodná pre
všetky druhy čerstvého
ovocia a zeleniny. Je
skonštruovaná s dôrazom
na odolnosť a trvácnosť
a je zárukou najlepšej
možnej regulácie teploty,
vďaka čomu zostanú
potraviny z najrôznejších
výrobných odvetví čerstvé
a kvalitné. Sú ideálne
aj na vystavovanie v
predajniach. Dodávajú
sa v 10 veľkostiach.
Použiteľnosť

Optimalizované pre
čerstvé ovocie a zeleninu

Chráni vaše tovary
Vďaka odolnej konštrukcii
a bezpečnému systému
ukladania na seba sú
produkty chránené
V porovnaní s jednorázovým
obalom prepravky IFCO
znižujú riziko poškodenia
čerstvého ovocia a
zeleniny v dôsledku
balenia až o 96 %1
Produkt si zachováva
maximálnu čerstvosť
a kvalitu naprieč celým
dodávateľským reťazcom
Efektívna manipulácia
Rýchle ručné alebo
automatizované
odkladanie zo stohu
Jednoduché ukladanie
na seba bez zbytočnej
námahy
Ergonomický dizajn s
rukoväťami na štyroch
stranách

Ideálne na vystavenie
v predajni

Typizované pre
maximálne pohodlie

Čo sa týka vystavovania
produktov, zákazníci
uprednostňujú prepravky
IFCO pred jednorázovým
obalom2

Kompatibilné s
akýmikoľvek inými
prepravkami IFCO

V rámci produkcie
čerstvých tovarov je možné
ich rýchlo a jednoducho
vymeniť, čím sa šetrí čas
i peniaze
Napomáhajú trvalo
udržateľnej prevádzke
Možno ich opätovne
používať po mnoho rokov,
čím sa eliminuje odpad
Po uplynutí životnosti
sa materiál zrecykluje
na nové prepravky RPC
Znížená produkcia
odpadu, znečistenia a
využívanie prírodných
zdrojov3

Kompatibilné so všetkými
štandardnými paletami
Individuálne vystopovateľné
pomocou jedinečného
kódu Data Matrix
K dispozícii sortiment
voliteľných marketingových
potlačí a štítkov
Centrálne riadené
a servisované
prostredníctvom siete
servisných stredísk
spoločnosti IFCO
1. Štúdiu vypracovali: Univerzita v Bonne,
Inštitút zoologických vied, Pracovná skupina
riadenia reťazca chladených výrobkov a
Fraunhofer inštitút materiálového pohybu a
logistiky, “Determination of spoilage levels of
fresh fruit and vegetables according to the type
of packaging”, máj 2013
2. Globálny prieskum preferencií zákazníkov
ohľadom vystavovania tovarov, uskutočnil:
Brandcheck, 2016
3. Komparatívne hodnotenie cyklov životnosti
opakovane použiteľných plastových prepraviek,
uskutočnil: Franklin Associates, divízia
východnej výskumnej skupiny, marec 2017

Rozmery a technické údaje
Logistika

Hmotnosť*

Max.
nosnosť

Maximálna výška pri naložení 2350 mm**

Hmotnosť obalu v g

V kg

Rozmery*
D x Š x V (mm)

H (mm)

D x Š x V (mm)

Vonkajšie
rozmery

Výška
stohu

Vnútorné
rozmery

Počet
prepraviek na
europaletu***

Počet vrstiev

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

Typy

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

Typy

Typy

43xx

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia pre 43XX je +/–2 % a pre 64XX +/–1,5 % | ** Zahŕňa výšku europalety | *** Plné prepravky

Ďalšie informácie týkajúce sa všetkých typov
Materiál Polypropylén

Farba Čierna

Teplotný rozsah Použiteľné v teplotách od –10 °C to +60 °C

Vlastnosti Zaručená sýtosť farby po celú dobu životnosti, odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny
Výška po zložení 28 mm
Množstvo dodávané v nákladnom aute (33 paliet)

Typ 43xx = 21120

Typ 64xx = 10560

Množstvo prepraviek RPC na europalete zo skladu (výška 2400 mm*)

Typ 43xx = 640

Typ 64xx = 320

* Vrátane výšky palety | RPC = Reusable Plastic Container (opakovane použiteľná plastová prepravka)

Poznámky ohľadom používania
Rozloženie

Zloženie

Ukladanie na seba

1

Uchopte rukoväte, každú jednou rukou a
vytiahnite nahor dlhé strany

1

Nadvihnutím zaisťovacích kolíkov (západiek)
krátke bočné steny odistíte a môžete ich zložiť

2

Pomocou rukovätí vytiahnite nahor krátke
bočné steny a zacvaknutím ich zaistite

2

Dlhé strany zložte nadol na zložené krátke strany

3

Skontrolujte, či sú na všetkých rohoch
zacvaknuté zámky
Všetky informácie sú bez záruky a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
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Partneri spoločnosti IFCO spolu s pestovateľmi a maloobchodníkmi
poskytujú svetu čerstvejšie a zdravšie potraviny.
Ďalšie informácie nájdete na stránkach IFCO.com.
Lepší dodávateľský reťazec je výhodou pre všetkých. Let’s eat.

