
Brown Lift Lock

 ▘Piyasadaki ilk katlanabilir ekmek 
kasalarından biridir 

 ▘Yaygın olarak kullanılan diğer ekmek 
kasaları ile uyumludur

 ▘Son derece az yer kaplar: katlandığında 
sadece 28 mm yüksekliğe sahiptir

 ▘Ekmek ve unlu mamüller için optimize 
edilmiştir

Senin çıkarların

Etkin taşıma

 ▘Hızlı ve güvenli katlama ve açma için yenilikçi Lift Lock 
mekanizması

 ▘Minimum eforla kolay istifleme

 ▘Dört taraftaki tutacaklarla ergonomik tasarım

Mağaza içinde teşhir için ideal

 ▘Müşteriler teşhir için tek kullanımlık ambalajlar yerine IFCO 
RPC’yi tercih eder 

 ▘Unlu mamül bölümünde kullanımı hızlı ve kolay olduğu için 
zaman ve para tasarrufu sağlar

Daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmanıza  yardımcı olur

 ▘Uzun yıllar boyunca tekrar kullanılabilir, atıkları ortadan 
kaldırır

 ▘Kullanım ömrü sonrasında materyalin, yeni RPC’lere geri 
dönüşümü sağlanır 

 ▘Atıkları, kirliliği ve doğal kaynakların kullanımını azaltır 

En yüksek düzeyde kullanım için standartlaştırılmıştır

 ▘Tüm diğer IFCO RPC’ler ile uyumlu 

 ▘Tüm standart paletlerle uyumlu

 ▘Benzersiz Veri Matrisi kodu ile münferit olarak takip edilebilir

 ▘Mevcut markalama için isteğe bağlı grafikler ve etiketler

 ▘IFCO servis merkezleri tarafından havuz kapsamına alınır ve 
hizmete sunulur

Unlu mamüller için dayanıklı ve güvenli bir şekilde yeniden kullanılabilir plastik konteyner 
(RPC). Sağlam ve dayanıklı tasarımı sayesinde ürünün kalitesini tedarik zinciri boyunca 
korur. Aynı zamanda satış noktası teşhiri için idealdir. Dokuz boyutu mevcuttur.



IFCO, dünyaya daha taze, daha sağlıklı yiyecekler sunmak 
adına üreticiler ve perakendeciler ile ortaklık yapmaktadır.
Daha fazla bilgi için, IFCO.com sitesini ziyaret edin.
Daha iyi bir tedarik zinciri hepimize hizmet eder. Let’s eat.
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Kullanımla ilgili notlar
Açma Katlama İstifleme

Boyutlar ve özellikler

Boyutlar* Lojistik Ağırlık* Maksimum 
yük

U x G x Y (mm) Y (mm) U x G x Y (mm) Maksimum yükleme yüksekliği 2350 mm** Dara (g) kg olarak

Tipler Dış 
Boyutlar

İstifleme 
yüksekliği

İç 
boyutlar

Euro Palet başına 
kasa sayısı***

Kat 
sayısı

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

Tüm tipler için geçerli diğer bilgiler

* Palet yüksekliği de dahil | RPC = Yeniden Kullanılabilir Plastik Konteyner

Malzeme    Polipropilen Renk    RAL 8017 Çikolata Kahve

Sıcaklık aralığı    -23 °C‘ye kadar soğukta depolama, 0 °C ile +60 °C arasında kullanılabilir

Özellikler    Uzun ömürlü renk yoğunluğu garantisi, UV ışınlarına dayanıklı, gıdalar için güvenli

Katlanmış istifleme yüksekliği    28 mm

TIR başına teslimat miktarı (33 palet) Tip 43xx = 21120 Tip 64xx = 10560

Euro Palet başına RPC miktarı (yükseklik 2400 mm*) Tip 43xx = 640 Tip 64xx = 320

* 43XX için boyut ve ağırlık toleransı % +/–2’dir, 64XX için % +/–1,5’dir  |  ** Euro palet yüksekliği dahildir | *** Tam kasalar

4  Kilit mandallarını (Lift Lock) kaldırarak kısa kenar 
duvarlarının kilidini açın ve aşağı doğru katlayın

5  Uzun kenarları katlanmış olan kısa kenarların  üzerine 
katlayın

1  İki elinizle tutacaklardan tutarak uzun kenarları yukarı 
çekin

2  Tutacağı kullanarak kısa kenar duvarlarını yerlerine 
oturana kadar yukarı çekin

3  Köşelerdeki kilit dillerinin yerine oturup oturmadığını 
kontrol edin


