Caja Oro™
Optimalna zračnost
za doslednejše
zorenje
Združljiv z vsemi
drugimi RPC-ji
podjetja IFCO
za hitrejše
komisioniranje
Transport,
skladiščenje in
predstavitev z
enim dotikom za
hitrost in boljšo
zaščito izdelkov

Trden živilski plastičen
zaboj za večkratno uporabo
(RPC), primeren za banane.
Trpežen in vzdržljiv zaboj
znatno zmanjša poškodbe
izdelkov med transportom
in skladiščenjem v
primerjavi s nepovratno
embalažo. Idealen je tudi
za razstavne police na
prodajnem mestu.
Na voljo v dveh velikostih.
Uporabnost

Ščiti vaše izdelke
Banane ohlaja na idealno
temperaturo 14,2 °C 33 %
hitreje in 41 % dosledneje
kot nepovratna embalaža1
Hitrejše ohlajanje
zmanjšuje prezgodnje
zorenje in podaljšuje
rok uporabnosti
Učinkovito rokovanje
Hitro ročno ali avtomatsko
sestavljanje
Preprosto skladanje s
kar najmanjšim naporom

Optimizirano za banane
Primerno tudi za pijače

Hitra in preprosta
zamenjava na oddelku
s svežimi izdelki, s čimer
prihranite čas in denar

Omogoča bolj
trajnostno poslovanje
Omogoča večletno
ponovno uporabljanje
in manj odpadkov
Po koncu življenjske
dobe se material reciklira
in uporabi za izdelavo
novih RPC-jev
Zmanjšuje odpadke,
onasnaževanje in rabo
naravnih virov2
Standardiziran za
največjo priročnost
Združljiv z vsemi drugimi
RPC-ji podjetja IFCO
Združljiv z vsemi
standardnimi paletami

Na voljo z izbirnimi
grafikami in oznakami
blagovne znamke
Zbiranje in servisiranje
prek mreže servisnih
centrov podjetja IFCO
1. Podatki iz testiranja pretoka zraka na
floridski univerzi v sodelovanju z neodvisnimi
študijami (Sensitech) med tržnimi preizkusi
2. Primerjalna ocena življenjskega cikla
plastičnih zabojev za večkratno uporabo, ki
jo je izvedla družba Franklin Associates, ki je
del skupine Eastern Research Group (ERG),
marec 2017

Mere in tehnični podatki
TIP

6419BC

6421BC

600 x 400 mm

600 x 400 mm

Skupna višina

205 mm

224 mm

Skladalna višina

195 mm

214 mm

Zunanje mere (D x Š)

Mere*

Uporabna notranja višina

186 mm

205 mm

Zložena višina

46,4 mm

46,4 mm

Skladalna višina zložene enote

36,4 mm

36,4 mm

Teža*

1,79 kg

1,85 kg

Največja obremenitev

17,6 kg

18,8 kg

Hladilni
zabojnik 40 ft.
High Cube

Pod palubo

Hladilni
zabojnik 40 ft.
High Cube

Število slojev s pakiranimi RPC-ji na paleto (sestavljeni)**

11

10

10

9

Število pakiranih RPC-jev na paleto (sestavljeni)**

55

50

50

45

2320 mm

2125 mm

2315 mm

2101 mm

1100

–

1000

–

Nalaganje

Logistika

Skupna višina s pakiranimi RPC-ji vključno s paleto (sestavljeni)
Število pakiranih RPC-jev v zabojniku/pod palubo (sestavljeni)***

Pod palubo

Število slojev na paleto (zloženi RPC-ji)**

62

54

62

54

Število RPC-jev na paleto (zloženi)**

310

270

310

270

2432 mm

2141 mm

2432 mm

2141 mm

6200

–

6200

–

Skupna višina palete z RPC-ji vključno s paleto (zloženi)**
Število RPC-jev v zabojniku/pod palubo (zloženi)***

Material

Material

Polipropilen živilske kakovosti

Barva

FDA črna

* Dimenzijska toleranca in toleranca teže je +/–1,5 % | ** ISO-paleta: 1200 x 1000 x 165 mm 
*** Se lahko razlikuje glede na višino hladilnega zabojnika/podpalubnega skladiščnega prostora

RPC = Reusable Plastic Container
(plastičen zaboj za večkratno uporabo)

Dodatni podatki
  Temperaturno območje Uporabno od –10 °C do + 60 °C (za krajša obdobja do + 90 °C)
  Lastnosti

Zajamčena dolgotrajna intenzivnost barve, odpornost proti UV-sevanju, primernost za uporabo z živili

Navodila za rokovanje
Sestavljanje

Zlaganje

Skladanje

1

Povlecite navzgor daljši stranici, tako da z
vsako roko primete ročaj

1

Povlecite moder ali rumen zaklep na kratkih
stranicah navznoter, da ju odklenete

2

Z ročajem povlecite navzgor krajši stranici,
da se zaskočita

2

Daljši stranici zložite navzdol na zloženi krajši stranici

3

Potisnite vogale v reže, da se jezički zaskočijo
Vse informacije so navedene brez kakršnih koli zagotovil in se lahko spremenijo brez opozorila.
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Družba IFCO sodeluje s pridelovalci in prodajalci,
da bi lahko svetu ponudila bolj svežo in zdravo hrano.
Za več informacĳ obiščite spletno mesto IFCO.com.
Boljša dobavna veriga prinaša prednosti za vse. Let’s eat.

