
Brown Lift Lock

 ▘Једна од првих склопивих гајбица за хлеб 
на тржишту  

 ▘Компатибилна с великим бројем других 
гајбица за хлеб

 ▘Изузетно просторно ефикасна:  
само 28 мм у висини када је cклопљена

 ▘Оптимизована за хлеб  и пекарске 
производе

Ваши преимущества

Ефикасно руковање

 ▘Иновативни механизам Lift Lock за брзо и  безбедно 
склапање и расклапање

 ▘Једноставно слагање  уз минимално залагање

 ▘Ергономски дизајн с ручкама са све четири стране

Идеална за излагање на продајном месту

 ▘Приликом излагања робе, купци дају предност 
вишекратној пластичној IFCO амбалажи наспрам 
амбалаже за једнократну употребу

 ▘Лако и једноставно се замењује у пекарама, што 
доприноси уштеди времена и новца 

Помаже вам да свој посао обављате на одрживији начин

 ▘Може се употребљавати неколико година, чиме се 
смањује стварање отпада

 ▘Након корисног века трајања, материјал се рециклира у 
нове РПЦ-ове

 ▘Смањује количину отпада, загађење и коришћење  
природних ресурса

Стандардизована за максималну практичност

 ▘Компатибилна са сваком другом врстом IFCO вишекратне 
пластичне амбалаже

 ▘Амбалажа је  компатибилна са свим стандардним 
палетама

 ▘Индивидуално праћење с јединственим кодом Data Matrix

 ▘Доступне су опционе графике и налепнице за брендирање

 ▘Удружена и сервисирана амбалажа путем мреже  
сервисних центара предузећа IFCO

Чврста и за намирнице безбедна вишекратна пластична амбалажа погодна за 
пекарске производе. Издржљив и дуготрајан дизајн амбалаже обезбеђује најбољи 
могући квалитет  производа кроз цео  ланац снабдевања. Уз то је савршена за 
излагање на  продајним местима (POS). Доступна је у девет величина.



Компанија IFCO сарађује са узгајивачима и продавцима 
у циљу испоручивања свежије и здравије хране у свету.
За више информација, посетите IFCO.com.
Бољи ланац доставе служи нас све. Let’s eat.
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Димензије и спецификације

Димензије* Логистика Тежина* Макс. 
оптерећење

Д x Ш x В (мм) В (мм) Д x Ш x В (мм) Висина максималног 
оптерећења 2350 мм** Тара у г У кг

Типови Спољне 
димензије

Слагањa 
висина

Унутрашње 
димензије

Бр. гајбица по 
Eвро палети  ***

Број 
слојева

43xx
LLBR4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

LLBR4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

64xx

LLBR6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

LLBR6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

LLBR6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

LLBR6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

LLBR6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

LLBR6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

LLBR6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

Остале информације које се односе на све типове

* Укључује висину палете  |  RPC = вишекратна пластична амбалажа

Материјал    полипропилен Боја    RAL 8017 чоколадно смеђа

Опсег температуре    складиштење на хладном до –23 °C, мможе се користити од 0 °C до +60 °C

Својства    загарантован дугорочан интензитет боје, отпорна на UV зрачење, безбедна за храну

Висина склопљене амбалаже која се слаже    28 мм

Достављени број по камиону (33 палете) тип 43xx = 21120 тип 64xx = 10560

Број вишекратне пластичне амбалаже (RPC)   
по Евро-палети из складишта (висина 2400 мм*)  тип 43xx = 640 тип 64xx = 320

* Толеранција за димензије и тежину типа 43XX је +/–2 %, а типа 64XX +/–1,5 %  |  ** Укључује висину Евро-палете  |    *** Пуне гајбице

Напомене о начину коришћења
Расклапање Склапање Слагањa

4  Откључајте кратке бочне зидове подизањем 
учвршћујућих језичака (Lift Locks) и склопите их

5  Склопите дуге бочне зидове на склопљене кратке 
бочне зидове

1  Повуците дуже стране нагоре хватањем ручки обема 
рукама

2  Ручкама повуците зидове краћих страна нагоре, 
док се не уклопе

3  Проверите уседање учвршћујућих језичака на 
сваком ћошку


