Green Lite
İyi havalandırılmış
tasarım, ürünün
taze ve kaliteli
kalmasını sağlar
Hem soğutulmuş
hem de kuru
sunumlar için
uygundur
Yuvarlak iç köşeler,
hassas ürünleri
korur

Tüm taze meyve ve
sebzeler, et, yumurta ve
unlu mamuller ve süt
ürünleri için dayanıklı ve
güvenli bir şekilde yeniden
kullanılabilir plastik
konteyner (RPC). Sağlam
ve dayanıklı özelliğiyle,
tek kullanımlık ambalajla
kıyaslandığında, taşıma ve
saklama esnasında üründe
meydana gelebilecek
hasarı önemli ölçüde
azaltır. Aynı zamanda
satış noktası (POS)
sunumları için idealdir.
Dört boyutu vardır.

Ürününüzü korur
Dayanıklı yapısı ve güvenli
istifleme taze gıdaları korur
Tek kullanımlık
ambalajlarla
kıyaslandığında, IFCO
RPC’ler, paketleme
sebebiyle taze sebze ve
meyvelerde meydana
gelen hasarları % 96
oranında azaltır1
Tedarik zinciri boyunca
maksimum ürün tazeliğini
ve kalitesini korur
Etkin taşıma

Uygulanabilirlik

Hızlı bir şekilde manuel
veya otomatik açılma
Minimum çaba ile kolay
istifleme
Dört tarafında tutma
yerleri bulunan ergonomik
tasarım

Taze meyve ve sebzeler, et,
yumurta, unlu mamuller ve
süt ürünleri için en uygun
hale getirilmiştir

Mağaza içerisinde
sunum için idealdir
Müşteriler, sunum için tek
kullanımlık ambalajlar
yerine IFCO RPC’leri tercih
ederler2
Mağazada değiştirilmesi
hızlı ve kolaydır, zamandan
ve paradan tasarruf
edersiniz
Daha sürdürülebilir
bir şekilde çalışmanıza
yardımcı olur
Uzun yıllar boyunca tekrar
kullanılabilir, israfı ortadan
kaldırır
Kullanım süresi bittikten
sonra plastik malzeme
kırılarak yeni RPC’lere
dönüştürülür
İsrafı, atıkları ve doğal
kaynakların kullanımını
azaltır3

Maksimum kolaylık
sağlamak adına
standartlaştırılmıştır
Diğer tüm IFCO RPC’ler
ile uyumludur
Tüm standart paletler
ile uyumludur
Markalaşma için isteğe
bağlı grafik ve etiketler
mevcuttur
IFCO servis merkezlerinde
yıkanmak üzere toplanır
1. Bonn Üniversitesi, Hayvan Bilimleri
Enstitüsü, Soğuk Zincir Yönetimi Çalışma
Grubu ve Malzeme Akışı ve Lojistik için
Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan
çalışma, “Taze meyve ve sebzelerin bozulma
düzeylerinin paketleme çeşidine göre karar
verilmesi”, Mayıs 2013
2. Brandcheck tarafından yürütülen Küresel
Müşteri Ürünü Ekran Tercihleri Anketi, 2016
3. Franklin Associates Doğu Araştırma
Grubunun Bir Bölümü (ERG) tarafından
yürütülen Yeniden Kullanılabilir Plastik
Konteyner Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi, Mart 2017

Boyutlar ve özellikler

CH34xx
Tip

CH64xx

Lojistik

Ağırlık* Maksimum yük

U x G x Y (mm)

Maksimum yükleme yüksekliği 2350 mm**

Dara (g)

Kg olarak

Dış Boyutlar

Kullanılabilir
iç boyutlar

Euro palet
başına kasa sayısı***

Kat sayısı

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

10

CH6416

600 x 400 x 164

568 x 366 x 156

56

14

1510

15

CH6422

600 x 400 x 230

568 x 366 x 222

40

10

1850

20

Tip

Tip

Boyutlar*

* Boyut ve ağırlık toleransı % +/–1,5‘dir | ** Euro palet yüksekliğini içerir | *** Katlanmamış kasalar

Diğer teknik özellikler
Malzeme Gıdaya uygun polipropilen

Renk Yeşil

Sıcaklık aralığı –10 °C’den + 60 °C’ye kadar kullanılabilir (kısa aralıklar için + 90 °C’ye kadar çıkabilir)
Katlanmış Kasa yüksekliği 32,5 mm
Tır başına teslimat miktarı (33 palet)

CH34xx = 17952

CH64xx = 8976

Asgari sipariş miktarı (1 Euro Palet, yükseklik 2350 mm*)

CH34xx = 544

CH64xx = 272

* Palet yüksekliği de dahil | RPC = Reusable Plastic Container (yeniden kullanılabilir plastik konteyner)

Kullanımla ilgili notlar
Açma

1
2
3

Katlama

Uzun kenarları yukarı doğru açın
Kısa kenarları yerine kilitlenene kadar dışarı doğru açın
Kısa kenarlardaki kilit mekanizması yerine
oturuncaya kadar dışarı doğru çekmeye devam edin

İstifleme

1

Kısa kenarları içe doğru itin ve katlayın

2

Uzun kenarları, katlanmış olan kısa
kenarların üzerine katlayın
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IFCO, dünyaya daha taze, daha sağlıklı yiyecekler sunmak
adına üreticiler ve perakendeciler ile ortaklık yapmaktadır.
Daha fazla bilgi için, IFCO.com sitesini ziyaret edin.
Daha iyi bir tedarik zinciri hepimize hizmet eder. Let’s eat.

