Green Lite
Σχεδιασμός που
επιτρέπει καλό
αερισμό για τη
διατήρηση της
φρεσκάδας και
της ποιότητας των
προϊόντων
Κατάλληλα τόσο
για ψυγεία-βιτρίνες
όσο και για
προθήκες ξηρών
προϊόντων
Στρογγυλεμένες
εσωτερικές γωνίες
προστατεύουν τα
ευαίσθητα προϊόντα

Ανθεκτικά, ασφαλή
για τρόφιμα
επαναχρησιμοποιήσιμα
πλαστικά κιβώτια (RPC)
για όλα τα φρέσκα φρούτα
και λαχανικά, κρέας, αυγά
και προϊόντα αρτοποιίας.
Γερά και ανθεκτικά,
μειώνουν σημαντικά τη
φθορά των προϊόντων
κατά τη μεταφορά και την
αποθήκευση σε σύγκριση
με την συσκευασία μιας
χρήσης. Είναι επίσης
ιδανικά για προβολή των
προϊόντων προς πώληση.
Διαθέσιμα σε έξι μεγέθη.
Χρηστικότητα

Προστατεύουν
τα προϊόντα σας

Ιδανικά για προβολή των
προϊόντων προς πώληση

Τυποποιημένα για
μέγιστη ευκολία

Η πανίσχυρη κατασκευή
και η ασφαλής στοίβαξη
προστατεύουν τα νωπά
τρόφιμα

Οι πελάτες λιανικής
προτιμούν για τις αγορές
τους προϊόντα σε κιβώτια
RPC της IFCO αντί από
συσκευασία μιας χρήσης2

Συμβατά με όλα τα άλλα
κιβώτια RPC της IFCO

Σε σύγκριση με την
συσκευασία μιας χρήσης,
τα κιβώτια RPC της IFCO
μειώνουν τη φθορά που
σχετίζεται με τη συσκευασία
στα φρέσκα φρούτα και
λαχανικά κατά 96 %1
Διατηρούν τη μέγιστη
φρεσκάδα και ποιότητα
των προϊόντων σε όλα τα
στάδια της εφοδιαστικής
αλυσίδας
Αποτελεσματικός
χειρισμός
Γρήγορο ξεδίπλωμα
χειροκίνητα ή
αυτοματοποιημένα

Βελτιστοποιημένα για
φρέσκα φρούτα, λαχανικά,
κρέας, αυγά και προϊόντα
αρτοποιίας

Εύκολη στοίβαξη με
ελάχιστη προσπάθεια
Εργονομικός σχεδιασμός
με λαβές και στις τέσσερις
πλευρές

Εύκολη και γρήγορη
αντικατάσταση
στο κατάστημα για
εξοικονόμηση χρόνου και
χρήματος
Βιώσιμη λύση
Επαναχρησιμοποιήσιμα
για πολλά χρόνια,
εξαλείφοντας τα στερεά
απόβλητα
Μετά το τέλος της
ωφέλιμης ζωής τους,
το υλικό ανακυκλώνεται
για την κατασκευή νέων
τελάρων RPC
Μειώνουν τα απόβλητα,
τη ρύπανση και τη χρήση
φυσικών πόρων3

Συμβατά με όλες τις
στάνταρ παλέτες
Διατίθενται προαιρετικά
γραφικά και ετικέτες
επωνυμίας
Διαχείριση αποθέματος και
σέρβις μέσω του δικτύου
των κέντρων τεχνικής
εξυπηρέτησης της IFCO
1. Μελέτη του Institute for Animal Science
του Πανεπιστημίου της Βόννης, του ColdChain Management Working Group και του
Fraunhofer Institute for Material Flow and
Logistics, “Determination of spoilage levels
of fresh fruit and vegetables according to
the type of packaging” (Προσδιορισμός του
βαθμού αλλοίωσης των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών ανάλογα με τον τύπο συσκευασίας),
Μάιος 2016
2. Global Shopper Produce Display
Preferences Survey (Παγκόσμια έρευνα
προτιμήσεων αγοραστών λιανικής για την
προβολή προϊόντων μαναβικής), 2016
3. Comparative Life Cycle Assessment of
Reusable Plastic Containers (Συγκριτική
μελέτη εκτίμησης του κύκλου ζωής
επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών
περιεκτών), διεξήχθη από την Franklin
Associates, τμήμα της Eastern Research
Group (ERG), Μάρτιος 2017

Διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές

CH34xx

Τύπος

CH64xx

Διαχείριση εφοδιαστικής
αλυσίδας

Βάρος*

Μέγ.
φορτίο

Μ x Π x Υ (mm)

Μέγιστο ύψος φορτίου 2350 mm**

Απόβαρο σε g

Σε kg

Εξωτερικές
διαστάσεις

Χρησιμοποιήσιμες
εσωτερικές
διαστάσεις

Αριθμός
επιπέδων ανά
ευρωπαλέτα***

Αριθμός
στρώσεων

CH3412

400 x 300 x 125

370 x 267 x 116

152

19

790

12

CH3415

400 x 300 x 158

370 x 267 x 150

120

15

920

12

CH6410

600 x 400 x 111

568 x 366 x 103

84

21

1200

8

CH6416

600 x 400 x 164

568 x 366 x 156

56

14

1510

12

CH6418

600 x 400 x 188

568 x 366 x 180

48

12

1590

15

CH6422

600 x 400 x 230

568 x 366 x 222

40

10

1790

20

Τύπος

Τύπος

Διαστάσεις*

* Διαστάσεις και απόβαρο με απόκλιση +/–1,5 % | ** Περιλαμβάνεται ύψος ευρωπαλέτας | *** Ανοιγμένα κιβώτια

Άλλες πληροφορίες για όλους τους τύπους
Υλικό

Πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα

Εύρος θερμοκρασίας

Χρώμα

Πράσινο

Χρησιμοποιήσιμα από –10 °C έως + 60 °C (έως και + 90 °C για σύντομες περιόδους)

Ύψος στοίβαξης διπλωμένα

33 mm

Ποσότητα παράδοσης ανά φορτηγό (33 παλέτες)

Tύπος CH34xx = 17952 Tύπος CH64xx = 8976

Ποσότητα κιβωτίων RPC ανά ευρωπαλέτα στο χώρο αποθήκευσης (ύψος 2350 mm*) Tύπος CH34xx = 544

Tύπος CH64xx = 272

* Περιλαμβάνεται ύψος παλέτας | RPC = Reusable Plastic Container (επαναχρησιμοποιήσιμο πλαστικό τελάρο)

Οδηγίες για τη χρήση των κιβωτίων
Ξεδίπλωμα

1
2

3

Αναδίπλωση

Τραβήξτε προς τα πάνω τις μακριές πλευρές
Τραβήξτε τις στενές πλευρές προς τα πάνω από
τη λαβή, μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους
Σπρώξτε τις γωνίες στις εγκοπές μέχρι να
ασφαλίσει κάθε προεξοχή

Στοίβαξη

1

Σπρώξτε τις στενές πλευρές προς τα μέσα και
διπλώστε τες προς τα κάτω

2

Διπλώστε τις μακριές πλευρές προς τα κάτω, πάνω
στις διπλωμένες στενές πλευρές

Όλες οι πληροφορίες δίνονται χωρίς εγγύηση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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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.

