Brown Lift Lock

▘Az első összehajtható kenyérrekesz a piacon
▘Kompatibilis más széles körben használt
kenyérládákkal

▘Rendkívül helytakarékos:

csak 28mm magas, összehajtva

▘Kenyérre és pékárura optimalizálva

Robusztus, élelmiszerbiztonságos újrahasználható műanyag tároló (RPC), amely pékség
számára alkalmas. Kemény és tartós, formatervezése fenntartja a lehető legjobb
termékminőséget az egész szállítási láncban. Ideálisan használható az árusítás pontján
történő kihelyezésre is. Kilenc méretben hozzáférhető.

Az Ön előnyei
Hatékony kezelés

▘Innovatív Lift Lock mechanizmus a gyors és biztonságos

▘Csökkentett hulladék, szennyezés és a természeti
erőforrások felhasználása

összecsukásra és kinyitásra

▘Minimális erőkifejtéssel könnyen összerakható
▘Ergonomikus forma négy oldalon fogantyúval
Ideális üzleten belüli kihelyezésre

▘A vásárlók előnyben részesítik az IFCO RPC-ket az egyszer
használatos csomagolással szemben
▘Gyors és könnyű helyettesíteni a sütőipari részlegen, időt
és pénzt takarít meg
Segíti a fenntartható működést

▘Több évig újrafelhasználható, a hulladék eltávolítása
▘A használati időt követően az anyag újrahasznosítható
új RCP-kbe

A kényelem növelése értekében standardizált

▘A kinyitott ládák kompatibilisek más IFCO RPC-típusokkal
▘Kompatibilis az összes szabványos raklappal
▘Az egyedileg nyomon követhető egyedülálló Data Matrix
kóddal

▘Szabadon választható grafikák és cimkék elérhetők a

márkához
▘Ápolva és karbantartva az IFCO szerviz-központ hálozatán
keresztül
Hőkezelési lehetőségek

▘Alkalmas kenyér hőkezelésére

(1 óra 130 °C-os hőmérsékleten vagy 2 óra 85 °C-on)

Méretek és leírás
Logisztika

Tömeg*

Max.
teherbírás

Maximális rakodási
magasság 2350 mm**

Saját tömeg
grammban

Kilogrammban

Méretek*
H x Sz x M (mm)

M (mm)

H x Sz x M (mm)

Külső
méret

Szállítási
magasság

Belső
méret

Tálcák száma Euro
raklapoként***

Szintek
száma

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

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

Típusok

43xx

64xx

* Méret és súly tolerancia +/–2 % a 43XX, és +/–1,5 % a 64XX rekeszek esetében
** Beleértve az Euro raklap magasságát | *** Teljes rekeszek

Minden típusra vonatkozó egyéb információk
Anyag Polipropilén

Szín RAL 8017 csokoládé barna

Hőmérsékleti terület Fagyasztva tárolás –23 °C-ig, 0 °C-tól abszolút használható, hőkezelés 130 °C-ig, egymásra helyezhető ≤ 45 °C -ig*
Tulajdonságok Garantált élethosszig tartó szín, UV sugárzásálló, élelmiszerbiztonság
Magassága összecsukva 28 mm
Szállítandó mennyiség kamiononként (33 raklap)

43xx típus = 21120

64xx típus = 10560

RPC-k mennyisége Euro raklaponként a raktárban (magasság 2400 mm**)

43xx típus = 640

64xx típus = 320

* A Brown Lift Lock alkalmas kenyér hőkezelésére: 1 óra 130 °C-os hőmérsékleten vagy 2 óra 85 °C-on. A láda ≤45 °C-ra történő lehűtése
után lehetséges a rakatolás (egyenként, normál szállítóberendezésen) ez a hőmérséklet 10 –20 perc után érhető el, a környezeti hőmérsékleti
viszonyoktól függően. | ** Beleértve a raklap magasságát | RPC = Reusable Plastic Container (újrafelhasználható műanyag tárolóeszköz)

Használatra vonatkozó megjegyzések
Kihajtás

Összehajtás

Egymásba illesztés

1

Hajtsa fel a hosszanti oldalakat a fogantyúknál megragadva

4

2

Húzza fel a rövid oldalfalakat a fogantyúval,amíg azok
helyükre nem kattannak

Nyissa ki a rövid oldalfalakat a reteszelő rudak
felemelésével (emelje meg a rögzítőket), és hajtsa őket le

5

Hajtsa a hosszú oldalakat a lehajtott rövid oldalakra

3

Ellenőrizze az egyes sarkokat, hogy a reteszelő fülek be
legyenek kattintva
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