
Brown Lift Lock

	 Един	от	първите	
сгъваеми	хлебни	
щайги	на	пазара

	Съвместима	с	
други	широко	
използвани	
щайги	за	хляб

	Изключително	
компактни:	само	
28	мм	височина,	
когато	са	сгънати

Устойчив, безопасен 
за храните пластмасов 
контейнер за 
многократна употреба 
(ПКМУ), подходящ 
за хлебни продукти. 
Конструкцията е 
здрава и издръжлива 
и поддържа възможно 
най-високо качество на 
продукцията по цялата 
верига на доставки. 
Също така, тя е отлична 
за витрини в търговски 
обекти. Предлага се 
в девет размера.

Възможност	 
за	използване

 
Оптимизирани за  
хляб и хлебни продукти

Ефективна	обработка

Иновативен механизъм 
Lift Lock за бързо, 
безопасно сгъване и 
стифиране 

Лесно стифиране с 
минимално усилие 

Ергономичен дизайн 
с дръжки на четирите 
страни

Идеални	за	витрина	 
в	магазин

Купувачите предпочита 
ПКМУ IFCO пред 
oпаковки за еднократна 
употреба във витрините1

Бързо и лесно 
презареждане в отдела 
за хлебни изделия, което 
спестява време и пари

Помага	Ви	да	работите	
по-устойчиво

За многократна употреба 
в продължение на много 
години, което намалява 
отпадъците

След края на жизнения 
цикъл, материалът се 
рециклира в нови ПКМУ

По-малко отпадъци, 
замърсяване и 
изразходване на 
природни ресурси2

Стандартизирани	за	
максимално	удобство

Съвместими с всички 
други ПКМУ IFCO

Съвместими с всички 
стандартни палети

Индивидуално 
проследяеми с уникален 
код Data Matrix

Налични са опционални 
графики и етикети за

брандиране Внедрявани 
и обслужвани чрез 
мрежата от сервизни 
центрове на IFCO

1. Световно проучване за 
предпочитанията на купувачите относно 
излагане на продукция от различните 
марки, 2016 г.  
2. Сравнително проучване на цикъла на 
експлоатация на пластмасови касетки 
за многократна употреба, проведено от 
Franklin Associates, подразделение на Eas-
tern Research Group (ERG), март 2017 г.



Забележки	относно	употребата

1  Издърпайте нагоре дългите страни,  
като хванете двете дръжки с ръце

2  Издърпайте стените на късите страни с 
дръжката, докато не се заключат на позиция

3  Проверете дали заключващите механизми  
са се активирали във всеки ъгъл

1  Отблокирайте късите странични стени,  
като вдигнете заключващите лостове  
(lift locks) и ги сгънете надолу

2  Сгънете дългите страни надолу върху  
сгънатите къси страни

Разгъване Разгъване	Сгъване
Вертикално	
подреждане

IFCO работи с производители и търговци на дребно, за да може да доставя 
по-свежи и по-здравословни хранителни продукти по света.
За повече информация, посетете IFCO.com.
По-добрата верига на доставки е от полза за всички. Let’s eat.
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Друга	информация,	валидна	за	всички	типове

* Включително височината на палето  |  ПКМУ = Пластмасова касетка за многократна употреба 

Размери	и	спецификации

Размери* Логистика Тегло* Макс.	
натоварване

Д	х	Ш	х	В	(мм) В	в	мм Д	х	Ш	х	В	(мм) Максимална	товарна	дължина	2350	мм** Тара	в	гр В	кг

Типове Външни 
размери

Височина 
при 

стифиране

Вътрешни 
размери

Брой 
касетки на 

европалет***
Брой редове

Типове
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

Типове
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

Материал				Полипропилен Цвят    RAL 8017 Шоколад

Температурен	диапазон				Хладилно съхранение до –23 °C; могат да се използват при от 0 °C до +60 °C

Свойства    Гарантирана яркост на цвета, устойчивост на UV лъчи, безопасно за храните

Височина	при	стифиране	в	сгънато	положение    28 мм

Размер	на	доставка	на	камион	(33	палета)	 Тип 43xx = 21120 Тип 64xx = 10560

Количество	ПКМУ	за	европалет	до	склад	(височина	2400	мм*)	 Тип 43xx = 640 Тип 64xx = 320

* Толеранс на размерите и теглото 43ХХ е +/–2 % и за 64ХХ +/–1,5 %  |  ** Включително височината на европалета  |  *** Разгънати касетки


