Caja Oro™
Βέλτιστος
αερισμός για
πιο ομοιόμορφη
ωρίμανση
Συμβατό με όλα
τα άλλα κιβώτια
RPC της IFCO για
ταχύτερη διαλογή
στην αποθήκη
Μεταφορά,
αποθήκευση
και παρουσίαση
με μία κίνηση
για ταχύτητα
και καλύτερη
προστασία του
προϊόντος

Ένα ανθεκτικό,
επαναχρησιμοποιήσιμο
πλαστικό κιβώτιο (RPC)
ασφάλειας τροφίμων, ειδικά
σχεδιασμένο για μπανάνες.
Γερό και ανθεκτικό,
μειώνει σημαντικά τις
φθορές του προϊόντος
κατά τη μεταφορά και την
αποθήκευση, σε σύγκριση
με τις συσκευασίες μίας
χρήσης. Είναι επίσης
ιδανικό για παρουσίαση
στο σημείο πώλησης.
Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
Χρηστικότητα

Προστατεύει τα αγροτικά
προϊόντα σας
Ψύχει τις μπανάνες στην
ιδανική θερμοκρασία των
14,2% 33% ταχύτερα και
41% πιο ομοιόμορφα σε
σχέση με τις συσκευασίες
μίας χρήσης1
Ταχύτερη ψύξη που μειώνει
την πρώιμη ωρίμανση και
αυξάνει τη διάρκεια ζωής
στο ράφι
Αποδοτικός χειρισμός
Γρήγορο χειροκίνητο ή
αυτόματο ξεδίπλωμα
Εύκολη στοίβαξη, με
ελάχιστη προσπάθεια

Βελτιστοποιημένο για
μπανάνες

Αντικαθίστανται γρήγορα
στα τμήματα φρέσκων
προϊόντων, εξοικονομώντας
χρόνο και χρήματα

Συμβάλλει στη
βιωσιμότητα των
λειτουργιών σας

Διατίθενται προαιρετικά
γραφικά και ετικέτες για
παρουσίαση της επωνυμίας

Επαναχρησιμοποιήσιμο
για πολλά χρόνια,
εξαλείφοντας τα
απορρίμματα

Τα κιβώτια
συγκεντρώνονται στα
κέντρα logistics της
IFCO όπου πλένονται και
απολυμαίνονται

Μετά το τέλος της
διάρκειας ζωής τους, το
υλικό ανακυκλώνεται για
νέα κιβώτια RPC
Λιγότερα απορρίμματα,
μόλυνση και χρήση φυσικών
πόρων2
Τυποποίηση για μέγιστη
πρακτικότητα
Συμβατό με όλα τα άλλα
κιβώτια RPC της IFCO
Συμβατό με όλες τις
τυπικές παλέτες

1. Δεδομένα από τις δοκιμές ροής αέρα που
πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της
Φλόριντα, σε συνεργασία με ανεξάρτητες
έρευνες (Sensitech), στο πλαίσιο δοκιμών για
εμπορικούς σκοπούς
2. Συγκριτική αξιολόγηση της διάρκειας ζωής
των επαναχρησιμοποιούμενων πλαστικών
κιβωτίων διενεργήθηκε από την εταιρεία
Franklin Associates, a Division of Eastern
Research Group (ERG), Μάρτιος 2017

Διαστάσεις και προδιαγραφές
Τύποι

Διαστάσεις*

6419BC

6421BC

Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Π)

600 × 400 mm

600 × 400 mm

Συνολικό ύψος

205 mm

224 mm

Ύψος στοίβαξης

195 mm

214 mm

Ωφέλιμο εσωτερικό ύψος

186 mm

205 mm

Ύψος διπλωμένο

46,4 mm

46,4 mm

Ύψος στοίβαξης διπλωμένο

36,4 mm

36,4 mm

Βάρος*

1,79 kg

1,85 kg

Μέγιστο φορτίο

17,6 kg

18,8 kg

Εμπορευματοκιβώτιο
ψυγείο 40 ποδών
Ψηλό (high cube)

Μέσα στο
πλοίο

Εμπορευματοκιβώτιο
ψυγείο 40 ποδών
Ψηλό (high cube)

Μέσα στο
πλοίο
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Φόρτωση
Αριθμός στρώσεων στοιβαγμένων κιβωτίων RPC ανά παλέτα
(μη διπλωμένων)**

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

55

50

50

45

2 320 mm

2 125 mm

2 315 mm

2 101 mm

1 100

–

1 000

–

Αριθμός στοιβαγμένων κιβωτίων RPC ανά παλέτα (μη διπλωμένων)**
Συνολικό ύψος με στοιβαγμένα κιβώτια RPC συμπ. παλέτας
(μη διπλωμένων)**
Αριθμός στοιβαγμένων κιβωτίων RPC στο εμπορευματοκιβώτιο/μέσα
στο πλοίο (μη διπλωμένων)***
Αριθμός στρώσεων ανά παλέτα (κιβώτια RPC διπλωμένα)**

62

54

62

54

Αριθμός κιβωτίων RPC ανά παλέτα (διπλωμένων)**

310

270

310

270

2 432 mm

2 141 mm

2 432 mm

2 141 mm

6 200

–

6 200

–

Συνολικό ύψος παλέτας με κιβώτια RPC συμπ. της παλέτας
(διπλωμένα)**
Αριθμός κιβωτίων RPC στο εμπορευματοκιβώτιο/μέσα στο πλοίο
(διπλωμένα)***

Υλικό

Υλικό

Πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα

Χρώμα

FDA μαύρο

* Η ανοχή διαστάσεων και βάρους είναι +/–1,5 % | ** Παλέτα ISO: 1200 x 1000 x 165 mm
*** Πολλά διαφέρουν ανάλογα με το ύψος του εμπορευματοκιβωτίου ψυγείου/το ύψος αποθήκευσης
μέσα στο πλοίο

RPC = Reusable Plastic Container,
Επαναχρησιμοποιήσιμο πλαστικό κιβώτιο

Πρόσθετες πληροφορίες
Εύρος θερμοκρασίας

Χρησιμοποιείται από –10°C έως +60°C (έως και +90°C για μικρά διαστήματα)

Ιδιότητες		
Εγγυημένη μακροχρόνια διατήρηση της έντασης του χρώματος, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV,
		
ασφαλές για τρόφιμα

Οδηγίες χρήσης
Ξεδίπλωμα

1

2

3

Δίπλωμα

Τραβήξτε τις μακριές πλευρές προς τα επάνω,
πιάνοντας μία λαβή με το κάθε χέρι
Τραβήξτε τα τοιχώματα της κοντής πλευράς προς τα
επάνω από τη λαβή, ωσότου ασφαλίσουν στη θέση τους
Ωθήστε τις γωνίες μέσα στις υποδοχές, ωσότου
εφαρμόσει το κάθε κούμπωμα

1

2

Στοίβαξη

Τραβήξτε τα μπλε ή τα κίτρινα κουμπώματα ασφάλισης
στα τοιχώματα της κοντής πλευράς προς τα μέσα, για
να τα απασφαλίσετε
Διπλώστε τις μακριές πλευρές προς τα κάτω, επάνω
στις διπλωμένες κοντές πλευρές

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
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Η IFCO συνεργάζεται με καλλιεργητές και λιανοπωλητές
για να προσφέρει πιο φρέσκα και πιο υγιεινά τρόφιμα στον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο IFCO.com.
Μια καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα μας εξυπηρετεί όλους καλύτερα. Let’s eat.

