Green Lite

▘O design bem ventilado mantém a

qualidade e a frescura dos produtos

▘Adequado para expositores secos e
refrigerados

▘Cantos interiores arredondados para
proteger produtos delicados

▘Otimizado para produtos de padaria,

vegetais, carnes, ovos e frutos frescos

Um recipiente de plástico reutilizável (RPC, reusable plastic container) robusto e reutilizável
para armazenar alimentos adequado para todos os produtos de padaria, vegetais, carnes, ovos
e frutos frescos. Robusto e durável, reduz significativamente os danos nos produtos durante o
transporte e armazenamento em comparação com as embalagens não reutilizáveis. É também
ideal para expositores de pontos de venda (POS, point-ofsale). Disponível em seis tamanhos.
Seus benefícios
Protege os seus produtos

▘A construção robusta e o empilhamento seguro protegem os
alimentos frescos
▘Em comparação com as embalagens não reutilizáveis, os
RPCs IFCO reduzem os danos associados à embalagem
sofridos por frutos e vegetais frescos em mais de 96 %
▘Conservam a máxima frescura e qualidade dos produtos ao
longo da cadeia de fornecimento

▘Substituição na loja fácil e rápida, poupando tempo e
dinheiro

Ajuda-o a operar de forma mais sustentável

▘Reutilizável durante muitos anos, eliminando desperdícios
▘Após a vida útil, o material é reciclado e transformado em

novos RPCs
▘Redução de desperdícios, poluição e utilização de recursos
naturais

Manuseamento eficiente

▘Desdobramento rápido manual ou automatizado
▘Empilhamento fácil com um esforço mínimo
▘Design ergonómico com pegas dos quatro lados
Ideal para expositores dentro das lojas

▘Os compradores preferem RPCs IFCO a embalagens não
reutilizáveis para expor

Padronizado para máxima conveniência

▘Compatíveis com todos os outros RPCs IFCO
▘Compatíveis com todas as paletes padrão
▘Disponibilidade de gráficos e rótulos opcionais para marcas
▘Agrupados e reparados através da rede IFCO de centros de
reparações

Dimensões e especificações

CH64xx

Logística

Peso*

Carga
máx.

C x L x A (mm)

Altura de carga máxima 2350 mm**

Tara em g

Em kg

Dimensões
externas

Dimensões internas
utilizáveis

Nº de tabuleiros
por palete Euro***

Nº de
camadas

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

1.200

8

CH6416

600 x 400 x 164

568 x 366 x 156

56

14

1.510

12

CH6418

600 x 400 x 188

568 x 366 x 180

48

12

1.590

15

CH6422

600 x 400 x 230

568 x 366 x 222

40

10

1.790

20

Tipo

CH34xx

Dimensões*

* A tolerância dimensional e do peso é de +/–1,5 % | ** Inclui a altura de palete Euro | *** Tabuleiros desdobrados

Outras informações aplicáveis a todos os tipos
Material Polipropileno para produtos alimentares

Cor Verde

Intervalo térmico Utilizável de –10 °C a + 60 °C (até + 90 °C por breves períodos)
Altura de empilhamento dobrado 33 mm
Quantidade entregue por camião (66 paletes)

Tipo CH34xx = 17.952

Tipo CH64xx = 8.976

Quantidade de RPCs por Europalete a partir do armazém (altura 1.250 mm*)

Tipo CH34xx = 272

Tipo CH64xx = 136

* Incluindo altura da palete | RPC = Reusable Plastic Container (recipiente de plástico reutilizável)

Notas de utilização
Desdobrar

Dobrar

Empilhar

1

Puxe os lados mais compridos

4

2

Puxe as faces dos lados mais curtos para cima pela
pega até bloquearem na devida posição

Pressione as faces dos lados mais curtos para dentro e
sobre para baixo

5

Dobre as faces compridas para baixo, para as faces curtas
dobradas

3

Empurre os cantos para as respetivas ranhuras até
cada patilha encaixar

IFCO SYSTEMS Portugal, Lda.
Para mais informações, visite IFCO.com.
Nenhuma da informação possui qualquer garantia e está sujeita a alteração sem aviso prévio.
© IFCO-DS1019-PT-PT | 02/2022 | Todos os direitos reservados

