
Green Lift Lock 

 ▘Πρωτοποριακός μηχανισμός Lift Lock για 
γρήγορο, ασφαλές δίπλωμα και ξεδίπλωμα

 ▘Κατάλληλο για παρουσίαση εντός και εκτός 
ψυγείου

 ▘Εξαιρετικά αποδοτική χρήση χώρου: ύψος 
μόνο 28 mm διπλωμένο

 ▘Βελτιστοποιημένο για φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά

Ανθεκτικό, ασφαλές για τρόφιμα, επαναχρησιμοποιήσιμο πλαστικό κιβώτιο (RPC), κατάλληλο  
για όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Γερό και ανθεκτικό, μειώνει σημαντικά τις φθορές 
του προϊόντος κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, σε σύγκριση με τις συσκευασίες μίας 
χρήσης. Είναι επίσης ιδανικό για παρουσίαση στο σημείο πώλησης. Διαθέσιμο σε 10 μεγέθη.

Τα οφέλη σας

Προστατεύει τα αγροτικά προϊόντα σας

 ▘Στιβαρή κατασκευή και ασφαλής στοίβαξη, για την προστασία 
των φρέσκων τροφίμων
 ▘Σε σύγκριση με τις συσκευασίες μίας χρήσης, τα IFCO RPC 
περιορίζουν τις βλάβες που προκαλούνται στα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά λόγω της συσκευασίας κατά περισσότερο από 96%
 ▘Διατηρεί τη φρεσκάδα και την ποιότητα του προϊόντος στον 
μέγιστο βαθμό, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας

Αποδοτικός χειρισμός

 ▘Γρήγορο χειροκίνητο ή αυτόματο ξεδίπλωμα
 ▘Εύκολη στοίβαξη, με ελάχιστη προσπάθεια
 ▘Εργονομική σχεδίαση με λαβές και στις τέσσερις πλευρές 

Ιδανικό για παρουσίαση μέσα στο κατάστημα

 ▘Οι αγοραστές προτιμούν τα κιβώτια RPC της IFCO από τις 
συσκευασίες μίας χρήσης για παρουσίαση 

 ▘Αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα στα τμήματα φρέσκων 
προϊόντων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα

Συμβάλλει στη βιωσιμότητα των λειτουργιών σας

 ▘Επαναχρησιμοποιήσιμο για πολλά χρόνια, εξαλείφοντας τα 
απορρίμματα
 ▘Μετά το τέλος της διάρκειας ζωής τους, το υλικό 
ανακυκλώνεται για νέα κιβώτια RPC

 ▘Λιγότερα απορρίμματα, μόλυνση και χρήση φυσικών πόρων 

Τυποποιημένος για μέγιστη πρακτικότητα

 ▘Συμβατό με όλα τα άλλα κιβώτια RPC της IFCO

 ▘Συμβατό με όλες τις τυπικές παλέτες
 ▘Δυνατότητα παρακολούθησης κάθε κιβωτίου με μοναδικό 
κωδικό Data Matrix
 ▘Διατίθενται προαιρετικά γραφικά και ετικέτες για παρουσίαση 
της επωνυμίας
 ▘Τα κιβώτια συγκεντρώνονται στα κέντρα logistics της IFCO 
όπου πλένονται και απολυμαίνονται



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.
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Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

1  Τραβήξτε τις μακριές πλευρές προς τα επάνω, πιάνοντας 
μία λαβή με το κάθε χέρι

2  Τραβήξτε τα τοιχώματα της κοντής πλευράς προς τα 
επάνω από τη λαβή, ωσότου ασφαλίσουν στη θέση τους

3  Ωθήστε τις γωνίες μέσα στις υποδοχές ωσότου εφαρμόσει 
το κάθε κούμπωμα

4  Ξεκλειδώστε τα κοντά πλευρικά τοιχώματα, ανασηκώνοντας 
τις λαβές (Lift Lock) και, στη συνέχεια, διπλώστε τα προς τα 
κάτω

5  Διπλώστε τις μακριές πλευρές προς τα κάτω, επάνω στις 
διπλωμένες κοντές πλευρές

Οδηγίες χρήσης
Ξεδίπλωμα Δίπλωμα Στοίβαξη

* Συμπεριλαμβάνεται το ύψος της παλέτας  |  RPC = Reusable Plastic Container (Επαναχρησιμοποιήσιμο πλαστικό κιβώτιο)

Άλλες πληροφορίες που ισχύουν για όλους τους τύπους

Υλικό   Πολυπροπλυλένιο Χρώμα    RAL 6032 signal πράσινο Εύρος θερμοκρασίας Δυνατότητα χρήσης από τους  
 –10 °C έως τους +60 °C

Ιδιότητες    Εγγυημένη μακροχρόνια διατήρηση της έντασης του χρώματος, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV, ασφαλές για τρόφιμα

Ύψος στοίβαξης διπλωμένο    28 mm

Ποσότητα παράδοσης ανά φορτηγό (33 παλέτες) Τύπος 43xx = 21120 Τύπος 64xx = 10560

Ποσότητα κιβωτίων RPC ανά ευρωπαλέτα στον χώρο  
αποθήκευσης (ύψος 2400 mm*)  Τύπος 43xx = 640 Τύπος 64xx = 320

Διαστάσεις και προδιαγραφές

Διαστάσεις* Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάρος* Μέγ. 
Φορτίο

Μ x Π x Υ (mm) Υ (mm) Μ x Π x Υ (mm) Μέγιστο ύψος φορτίου 2350 mm** Απόβαρο σε g Σε kg

Τύποι Εξωτερικές 
διαστάσεις

Ύψος 
στοίβαξης

Ωφέλιμες 
εσωτερικές 
διαστάσεις

Αριθμός στρώσεων 
ανά ευρωπαλέτα***

Αριθμός 
στρώσεων

43xx

LL4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

LL4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

LL4320 400 x 300 x 226 219 377 x 272 x 216 80 10 1310 8

64xx

LL6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

LL6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

LL6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

LL6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

LL6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

LL6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

LL6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

* Η ανοχή διαστάσεων και βάρους για τα 43XX είναι +/–2 % και για τα 64XX +/–1,5 %  |  ** Περιλαμβάνει το ύψος της ευρωπαλέτας  |  *** Πλήρεις δίσκοι


