
Brown Lift Lock

 ▘Jedna z prvních skládacích přepravek 
na trhu

 ▘Kompatibilní s jinými hojně využívanými 
přepravkami na chléb

 ▘Efektivní využití prostoru: ve složeném 
stavu pouze 28 mm vysoké

 ▘Optimalizováno pro chléb a pekařské 
výrobky

Stabilní, potravinářská opakovaně použitelná plastová přepravka (RPC) vhodná pro 
pekařské výrobky. Tvrdá a odolná, její design udržuje tu nejlepší možnou kvalitu výrobku v 
rámci dodavatelského řetězce. Přepravka je vhodná i pro vystavení zboží v místě prodeje. 
K dispozici v devíti velikostech.

Efektivní manipulace

 ▘Inovační mechanismus západky Lift Lock zajišťuje rychlé 
a bezpečné skládání a štosování

 ▘Snadné štosování s minimálním námahou

 ▘Ergonomický design s držadly na čtyřech stranách

Ideální pro vystavení zboží na prodejně

 ▘Zákazníci preferují vystavení v IFCO RPC  
před jednorázovým obalem

 ▘Rychlé a snadné nahrazení v pekařství, úspora času  
a peněz

Pomáhá vám fungovat udržitelným způsobem

 ▘Opakovaně použitelné po mnoho let, eliminuje odpad

 ▘Po době použití je materiál recyklován do nových RPC

 ▘Snížené množství odpadu, znečištění a použití přírodních 
zdrojů 

Standardizace pro maximální pohodlí

 ▘Kompatibilní se všemi dalšími IFCO RPC

 ▘Kompatibilní se všemi standardními paletami

 ▘Jednotlivě sledovatelné díky jedinečnému kódu Data Matrix

 ▘Volitelná grafika a štítky pro označování

 ▘Seskupení a servis prostřednictvím sítě IFCO servisních 
center

Vaše výhody



Ve spolupráci s partnery, pěstiteli i maloobchodníky 
společnost IFCO přináší světu čerstvější a zdravější potraviny.
Další informace naleznete na IFCO.com.
Lepší dodavatelský řetězec slouží nám všem. Let’s eat.
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Rozměry a parametry

Rozměry* Logistika Hmotnost* Max. 
nosnost

D x Š x V (mm) V (mm) D x Š x V (mm) Maximální výška při naložení 
2350 mm**

Hmotnost  
obalu v g

V kg

Typy Vnější rozměry Stohovací 
výška Vnitřní rozměry Počet přepravek na 

europaletu***
Počet 
vrstev

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

Další informace platné pro všechny typy 

* Včetně výšky palety  |  RPC = Reusable Plastic Container (opakovaně použitelná plastová přepravka) 

Materiál    Polypropylen Barva    RAL 8017 Čokoládová hnědá

Teplotní rozsah    Skladování v chladnu až do teploty –23 °C; použití při teplotě od 0 °C do +60 °C

Vlastnosti    Zaručená intenzita barvy po celou dobu životnosti, odolnost vůči UV záření, bezpečné pro potraviny

Stohovací výška ve složeném stavu    28 mm

Počet přepravek na kamion (33 palet) Typ 43xx = 21120 Typ 64xx = 10560

Množství RPC na ISO paletě ze skladu (výška 2400 mm*) Typ 43xx = 640 Typ 64xx = 320

* Rozměrová a hmotnostní tolerance pro 43XX je +/–2 % a pro 64XX +/–1,5 %  |  ** Zahrnuje výšku europalety  |  *** Rozložené přepravky

4  Odjistěte krátké stěny zvednutím západek (lift lock) a 
sklopte je

5  Složte dlouhé stěny na složené krátké stěny

1  Uchopením držadla oběma rukama vytáhněte dlouhé 
stěny

2  Vytáhněte krátké stěny nahoru za držadlo, dokud 
nezapadnou na místo

3  Zkontrolujte každý roh, zda jsou západky zajištěny

Poznámky ohledně použití
Rozložení Složení Stohování


