Caja Oro™
▘Optimálna ventilácia pre konzistentnejšie
dozrievanie

▘Rozložené prepravky sú kompatibilné s

ostatnými typmi IFCO RPC pre rýchlejšie
premiestňovanie v sklade

▘Praktická preprava, uskladnenie a vystavenie
pre rýchlu obsluhu a lepšiu ochranu tovaru

▘Optimalizované pre banány
Vhodné aj pre nápoje

Odolná potravinárska opakovane použiteľná plastová prepravka (RPC) na banány. Vďaka
svojej pevnosti a odolnosti sa u nich v porovnaní s jednorázovým obalom významne znižuje
riziko poškodenia produktov počas prepravy a skladovania. Sú ideálne aj na vystavovanie
v predajniach. K dispozícii v dvoch veľkostiach.

Vaše výhody
Chráni vaše tovary

Napomáhajú trvalo udržateľnej prevádzke

▘Banány udrží v ideálnej teplote 14,2 °C o 33 % rýchlejšie a

▘Možno ich opätovne používať po mnoho rokov, čím

o 41 % konzistentnejšie ako jednorázový obal
▘Rýchlejšie vychladnutie znižuje možnosť predčasného
prezretia a predlžuje dobu skladovateľnosti

eliminujú odpad
▘Po uplynutí životnosti sa materiál zrecykluje na nové
prepravky RPC
▘Znížený odpad, znečistenie a používanie prírodných zdrojov

Efektívna manipulácia

▘Rýchle ručné alebo automatizované rozloženie
▘Jednoduché ukladanie na seba bez zbytočnej námahy
▘Rýchla výmena v oddelení čerstvého tovaru, čím sa šetrí
čas a peniaze

Typizované pre maximálne pohodlie

▘Rozložené prepravky sú kompatibilné s ostatnými typmi

IFCO RPC
▘Kompatibilné s akýmikoľvek štandardnými paletami
▘K dispozícii voliteľná marketingová grafika a štítky
▘Centralizované riadenie a servis prostredníctvom servisných
stredísk spoločnosti IFCO

Rozmery a technické údaje
Typ

Rozmery*

6419BC

6421BC

Vonkajšie rozmery (D x Š)

600 x 400 mm

600 x 400 mm

Celková výška

205 mm

224 mm

Výška stohovania

195 mm

214 mm

Vnútorná výška

186 mm

205 mm

Výška po zložení

46,4 mm

46,4 mm

Výška zloženej prepravky

36,4 mm

36,4 mm

Hmotnosť*

1,79 kg

1,85 kg

Maximálna nosnosť

Logistika

17,6 kg

Nalodenie

Kontajner
Reefer 40 stôp
High Cube

Počet vrstiev RPC prepraviek s tovarom na palete (rozložené RPC)**
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Počet RPC prepraviek s tovarom na palete (rozložené RPC)**
Celková výška palety (vrátane rozložených RPC)**
Počet prepraviek RPC v kontajneri/podpalubí (rozložené RPC)***
Počet vrstiev na paletu (zložené RPC)**
Počet prepraviek RPC na paletu (zložené RPC)***
Celková výška palety s prepravkami RPC vrátane palety (zložené)**
Počet prepraviek RPC v kontajneri/podpalubí (zložené)***

Materiál

18,8 kg

Podpalubie

Kontajner
Reefer 40 stôp
High Cube

Podpalubie

10

10

9

55

50

50

45

2320 mm

2125 mm

2315 mm

2101 mm

1100

–

1000

–

62

54

62

54

310

270

310

270

2432 mm

2141 mm

2432 mm

2141 mm

6200

–

6200

–

Materiál

Potravinársky polypropylén

Farba

FDA čierna

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia +/–1,5 % | ** ISO-paleta: 1200 x 1000 x 165 mm | *** Môže sa líšiť v závislosti od výšky kontajnera
Reefer/výšky podpalubného úložiska | RPC = Reusable Plastic Container (opakovane použiteľná plastová prepravka)

Dodatočné informácie
Teplotný rozsah

Použiteľné v teplotách od –10 °C do + 60 °C (krátkodobo až + 90 °C)

Vlastnosti

Zaručená sýtosť farby po celú dobu životnosti, odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny

Pokyny k manipulácii
Rozloženie

Zloženie

Ukladanie na seba

1

Uchopte rukoväte, každú jednou rukou a vytiahnite
nahor dlhé strany

4

Potiahnite modré alebo žlté zaisťovacie úchytky na krátkych
bočných stenách dovnútra, čím ich odistíte

2

Pomocou rukovätí vytiahnite nahor krátke bočné steny a
zacvaknutím ich zaistite

5

Dlhé strany zložte na zložené krátke strany

3

Zatlačte rohy do otvorov, aby sa všetky zámky zaistili
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