Přepravka Caja Oro™
Optimální
ventilace, aby
plody dozrávaly
rovnoměrněji
Kompatibilní se
všemi ostatními
OPPP IFCO,
pro rychlejší
vychystávaní ze
skladu
Na jeden
dotek přeprava
skladování i
rychlejší vystavení
a lepší ochranu
produktů

Pevná, pro potraviny
bezpečná opakovaně
použitelná plastová
přepravka (OPPP = RPC)
na banány. Odolná
přepravka, která něco
vydrží. V porovnání s
obaly na jedno použití
významně snižuje míru
poškození zboží během
přepravy a skladování.
Je ideální i k vystavení v
místě prodeje. K dispozici
ve dvou velikostech.
Na co lze použít

Chrání Vaši produkci
Banány se v ní zchladí na
ideální teplotu 14,2 °C
o 33% rychleji a o 41%
rovnoměrněji než v
jednorázových obalech.1
Rychlejším zchlazením
se omezí předčasné
dozrávání a prodlouží se
trvanlivost.
Efektivní manipulace
Rychlé ruční
i automatizované
sestavení.
Snadné stohování s
minimální námahou.

Optimalizovaná na banány

V oddělení s čerstvým
ovocem a zeleninou se
přepravky dají rychle
vyměnit, což šetří čas
a peníze.

Pomáhá Vám
fungovat ekologičtěji
Lze ji používat opakovaně
po mnoho let, čímž se
eliminuje odpad.
Když doslouží, materiál se
recykluje na nové OPPP.
Méně odpadu, menší
znečištění a menší čerpání
přírodních zdrojů.2
Standardizovaná, což je
nanejvýš praktické
Kompatibilní se všemi
ostatními OPPP IFCO.
Kompatibilní se všemi
standardními typy palet.

Na přepravky lze umístit i
grafické materiály a štítky s
názvem či logem značky.
Obstarávají se ze
sdíleného fondu přes
síť servisních středisek
společnosti IFCO, v nichž
probíhá také servis.
1. Data z testování proudění vzduchu
na University of Florida ve spolupráci s
nezávislými studiemi (Sensitech) během
komerčního zkoušení.
2. Komparativní hodnocení životního
cyklu opakovaně použitelných plastových
přepravek, Franklin Associates, divize
Eastern Research Group (ERG), březen
2017.

Rozměry a specifikace
Typy

Rozměry*

Logistika

6419BC

6421BC

Vnější rozměry (D x Š)

600 × 400 mm

600 × 400 mm

Celková výška

205 mm

224 mm

Stohovací výška

195 mm

214 mm

Užitná vnitřní výška

186 mm

205 mm

Výška ve složeném stavu

46,4 mm

46,4 mm

Stohovací výška ve složeném stavu

36,4 mm

36,4 mm

Hmotnost*

1,79 kg

1,85 kg

Nosnost

17,6 kg

18,8 kg

Nakládka

Chladicí kontejner
40 stop (12,2 m)
vysoká krychle

V
podpalubí

Chladicí kontejner
40 stop (12,2 m)
vysoká krychle

Počet vrstev se sbalenými OPPP na paletu (sestavenými)**

11

10

10

9

Množství OPPP na paletu (rozložené)**

55

50

50

45

2 320 mm

2 125 mm

2 315 mm

2 101 mm

1 100

–

1 000

–

62

54

62

54

Celková výška se OPPP vč. palety (rozložené)**
Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (rozložené)***
Množství vrstev na paletu (složené OPPP)**
Množství OPPP na paletu (složených)**
Celková výška palety s OPPP vč. palety (složené OPPP)**

310

270

310

270

2 432 mm

2 141 mm

2 432 mm

2 141 mm

6 200

–

6 200

–

Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (složených)***

Materiál

V
podpalubí

Materiál

Polypropylen určený pro styk s potravinami

Barva

Černá – FDA black

* Tolerance u rozměrů a hmotnosti činí +/–1,5% | ** ISO paleta: 1 200 × 1 000 × 165 mm přepravka
*** Může být různé, podle výšky chladicího kontejneru/výšky podpalubního skladovacího prostoru.

OPPP (= RPC) = opakovaně
použitelná plastová

Další informace
Teplotní rozmezí

Použitelná od –10 °C do + 60 °C (po krátké časové intervaly až do + 90 °C).

Vlastnosti

Zaručeno, že intenzita barvy vydrží dlouho, odolná vůči UV záření, bezpečná pro potraviny.

Pokyny k manipulaci
Rozložení

Složení

Stohování

1

Delší stěny zvedněte do svislé polohy.
Uchopte je za držadlo, každou rukou za jedno.

1

Zatáhněte směrem dovnitř za modré, popř. žluté
západky na kratších stěnách a uvolněte je.

2

Za držadlo zvedněte i kratší stěny.
Tahejte, dokud nezapadnou na místo.

2

Delší stěny složte na již složené kratší stěny.

3

Rohy zasuňte do drážek, až každá západka zapadne.
Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.
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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.

