Brown Lift Lock
Una dintre primele
lăzi pentru pâine
pliabilă de pe
piaţă
Compatibilă cu
alte lăzi pentru
pâine utilizate
pe scară largă
Extrem de eficientă
din punct de vedere
al înălțimii: doar
28mm înălțime
când este pliată

Un recipient reutilizabil
din plastic (RRP) solid,
sigur pentru alimente,
potrivit pentru articole
de panificație. Robustă
și durabilă, designul
său menține cea mai
bună calitate posibilă a
produsului pe tot parcursul
lanțului de aprovizionare.
Este de asemenea ideală
pentru expunere întrun
punct de vânzare (PV)
Disponibilă în nouă
variante de dimensiuni.
Utilizare

Optimizată pentru pâine
și produse de panificație

Mânuire eficientă
Mecanism de blocare Lift
Lock inovativ pentru pliere
și depliere rapidă și sigură
Stivuire ușoară cu
minimum de efort
Design ergonomic cu
mânere pe toate cele
patru laturi
Ideală pentru expunere
în magazin
Comercianții preferă
RRP-urile IFCO în locul
ambalaj de unică folosință
pentru expunere1
Rapid și ușor de înlocuit
în raionul de panificație,
economisind timp și bani

Vă ajută să funcționați
mai durabil
Reutilizabilă pentru mulți
ani, eliminând deșeurile
Dupa terminarea duratei
de viață, materialul se
reciclează în noi RRP-uri
Deșeuri, poluare reduse
și folisirea resurselor
naturale2
Standardizată pentru
comoditate maximă
Compatibilă cu toate
celelalte RRP-uri IFCO
Compatibilă cu toți
paleții standard

Urmărire individuală
cu cod unic de matrice
de date
Grafică opțională și
etichete pentru branduire
Colectare și service prin
toată rețeaua centrelor
de service-uri IFCO
1. Cercetare cu privire la preferințele de
expunere a produselor de către comerciații
globali realizat de Brandcheck, 2016
2. Evaluarea comparativă a ciclurilor de
viață pentru recipientele reutilizabile din
plastic realizat de Franklin Associates, un
departament al Grupului de Cercetare Estic
(ERG), Martie 2017

Dimensiuni și specificații
Dimensiuni*
L x l x h (mm)

H (mm)

L x l x h (mm)

Înălțime la încărcare maximă 2350 mm**

Tară in g

În kg

Dimensiuni
exterioare

Înălțime
de stivuire

Dimensiuni
interne

Nr. tăvilor într-un
Euro palet***

Numărul
straturilor

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

Tipuri

Tipuri

43xx

Tipuri

64xx

Sarcina
Greutate* maximă

Logistica

* Dimensiune și toleranță la greutate pentru 43XX este +/–2 % si pentru 64XX este +/–1,5 %
** Include înălțimea Euro paletului | *** Tăvi pline

Alte informații aplicabile tuturor tipurilor
Material Polipropilenă

Culoare RAL 8017 Maro ciocolatiu

Intervalul de temperatură Depozitare la rece până la –23 °C; utilizabil de la 0 °C la +60 °C
Proprietăți Intensitatea culorii garantată pe toată durata utilizării, rezistent la radiații UV, sigură pentru alimente
Înălțime de stivuire pliată 28 mm
Cantitate livrată într-un camion (33 paleți)

Tip 43xx = 21120

Tip 64xx = 10560

Cantitate RRP-uri într-un Euro palet ex depot (înălțime 2400 mm*)

Tip 43xx = 640

Tip 64xx = 320

* Inclusiv înălțimea paletului | RRP = Recipient reutilizabil din plastic

Note pentru utilizare
Depliere

1

2

3

Pliere

Ridicați în sus părțile de pe lungime apucând
câte un mâner cu fiecare mână
Trageți de mâner în sus părțile laterale
până ce acestea se blochează în locurile lor
Verficați la fiecare colț dacă clapetele de
blocare sunt cuplate

1

2

Stivuire

Deblocați părțile laterale prin ridicarea tijelor de
blocare (mecanismelor de blocare) și pliațile în jos
Pliați în jos părțile de pe lungime peste părțile
laterale pliate

Toate informațiile sunt fără garanție și pot face obiectul schimbării fără notificare.
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IFCO lucrează în parteneriat cu cultivatori şi retaileri pentru a furniza
alimente mai proaspete şi mai sănătoase în întreaga lume.
Pentru mai multe informații, accesați IFCO.com.
Un lanț de aprovizionare mai bun este în avantajul tuturor. Let’s eat.

