Green Lite
Dobra wentylacja
utrzymuje świeżość
i jakość produktów
Do prezentowania
produktów
świeżych suchych
lub chłodzonych
Zaokrąglone naroża
wewnętrzne chronią
delikatne produkty
przed uszkodzeniem

Wytrzymały, bezpieczny
dla żywności, plastikowy
pojemnik wielokrotnego
użytku (PPWU) do
wszystkich rodzajów
świeżych owoców i warzyw,
mięsa, jajek i wyrobów
piekarniczych. Dzięki dużej
odporności i wytrzymałości
zapewnia lepszą niż
opakowanie jednorazowe
ochronę produktów przed
uszkodzeniami podczas
transportu i przechowywania.
Idealny do prezentacji
produktów w punktach
sprzedaży detalicznej (POS).
Dostępny w sześciu
rozmiarach.

Ochrona produktów
Wytrzymała konstrukcja
i bezpieczne układanie
zabezpieczają świeże
produkty spożywcze
W porównaniu
do opakowaniem
jednorazowym pojemniki
wielokrotnego użytku IFCO
redukują o ponad 96 %
uszkodzenia świeżych
owoców i warzyw1
Utrzymuje maksymalną
świeżość i jakość
produktów w całym
łańcuchu dostaw
Wygodne używanie

Zastosowanie

Szybkie rozkładanie
ręcznie lub automatycznie
Łatwe układanie przy
minimalnym wysiłku
Ergonomiczna konstrukcja
z uchwytami z czterech
stron

Zoptymalizowany do
świeżych owoców i warzyw,
wyrobów mięsnych, jajek
i wyrobów piekarniczych

Idealna prezentacja
produktów

Maksymalna wygoda
dzięki standaryzacji

Kupujący wolą produkty
prezentowane

Kompatybilne ze
wszystkimi innymi
pojemnikami wielokrotnego
użytku IFCO

w pojemnikach IFCO
niż w opakowaniu
jednorazowym2
Oszczędność czasu i
pieniędzy dzięki szybkiej
i łatwej wymianie w
sklepach
Korzyści w zakresie
zrównoważonej
działalności
Wielokrotne użytkowanie
przez wiele lat eliminuje
odpady
Po okresie eksploatacji
materiały utylizuje się
do produkcji nowych
pojemników
Redukcja odpadów,
zanieczyszczenia
środowiska i
wykorzystywania
zasobów naturalnych3

Zgodne ze wszystkimi
standardowymi paletami
Opcjonalne grafiki i
etykiety do znakowania
Dostępne i serwisowane
w ośrodkach sieci
serwisowej IFCO
1. Badanie w celu określenia stopnia
psucia się świeżych owoców i warzyw wg
rodzaju opakowania przeprowadzone przez
zespół roboczy ds. zarządzania systemem
chłodzenia produktów od ich uzyskania do
konsumpcji Instytutu Nauk o Zwierzętach
oraz Instytut Fraunhofer ds. przepływu
materiałów i logistyki Uniwersytetu Bonn,
maj 2013
2. Ankieta firmy Brandcheck dotycząca
globalnych preferencji klientów w zakresie
prezentacji produktów, 2016
3. Ocena porównawcza żywotności
plastikowych pojemników wielokrotnego
użytku wykonana przez Franklin Associates
— oddział Eastern Research Group (ERG),
marzec 2017

Wymiary i specyfikacje

CH34xx

Typ

CH64xx

Logistyka

Masa*

Maks.
obciążenie

D × S × W (mm)

Maks. wysokość ładunkowa 2350 mm**

Tara w g

W kg

Wymiary
zewnętrzne

Typ

Typ

Wymiary*

Użytkowe wymiary
Paletki na
wewnętrzne
paletę ISO***

Liczba warstw

CH3412

400 x 300 x 125

370 x 267 x 116

110

11

790

12

CH3415

400 x 300 x 158

370 x 267 x 150

100

10

920

12

CH6410

600 x 400 x 111

568 x 366 x 103

90

18

1200

8

CH6416

600 x 400 x 164

568 x 366 x 156

55

11

1510

12

CH6418

600 x 400 x 188

568 x 366 x 180

50

10

1590

15

CH6422

600 x 400 x 230

568 x 366 x 222

45

9

1790

20

* Tolerancja wymiarów i masy wynosi +/–1,5 % | ** Uwzględniając wysokość europalety | *** Rozłożone paletki

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów
Materiał Polipropylen dopuszczony do kontaktu z żywnością

Kolor Zielony

Zakres temperatur Stosowanie od –10 °C do + 60 °C (krótkotrwale do + 90 °C)
Wysokość po złożeniu 33 mm
Liczba pojemników w dostawie na pojazd transportowy (26 palet)

Typ CH34xx = 14560

Typ CH64xx = 7280

Liczba PPWU na europaletę, ex depot (wys. 2350 mm*)

Typ CH34xx = 560

Typ CH64xx = 280

* Uwzględniając wysokość palety | PPWU = Plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku

Uwagi odnośnie użytkowania
Rozkładanie

1
2
3

Składanie

Podnieść dłuższe boki
Podnieść krótsze boki za uchwyt i zablokować
Wcisnąć naroża w szczeliny, aby zaskoczyły
wszystkie zaczepy

Układanie

1

Docisnąć krótsze boki do środka i złożyć

2

Złożyć dłuższe boki na już złożone krótsze boki

Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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IFCO współpracuje z hodowcami i sprzedawcami detalicznymi
w celu dostarczania świeższej i zdrowszej żywności na całym świecie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com.
Lepszy łańcuch dostaw służy nam wszystkim. Let’s eat.

