Green Lift Lock
Иновативни
механизам Lift
Lock омогућава
брзо и безбедно
преклапање и
отварање
Погодно за
расхладне
витрине и
излагање ван њих
Изузетна уштеда
простора: само
28 мм висине
када је склопљен

Чврста пластична
амбалажа за
вишекратну употребу
(RPC) која је безбедна
за храну и погодна за
одлагање свих врста
свежег воћа и поврћа.
Јака и издржљива,
значајно смањује
оштећења производа
приликом транспорта и
складиштења у поређењу
са једнократном
амбалажом. Такође је
идеална за излагање на
месту продаје. Доступно
у десет величина.
Употребљивост

Оптимизовано за свеже
воће и поврће
Такође, погодне за хлеб
и пекарске производе

Штити пољопривредне
производе

Идеално за излагање
у малопродаји

Чврста конструкција и
безбедно слагање штите
свежу храну

Купци радије бирају
RPC-ове компаније IFCO
од једнократнe амбалажe
за приказ2

У поређењу са
једнократном амбалажом,
IFCO RPC-ови смањују
оштећења настала од
паковања за свеже воће
и поврће1 за више од 96%
Одржава максималну
свежину производа и
квалитет кроз ланац
доставе
Ефикасно руковање
Брзо ручно или
аутоматско расклапање
Лако слагање уз
минимални труд
Ергономски дизајн са
дршкама на све четири
стране

Стандардизовани
производи ради веће
практичности
Компатибилни са
осталим RPC-овима
компаније IFCO

Брза и једноставна
замена на пекарском
одељењу, чиме се штеди
и време и новац

Компатибилан са свим
стандардним палетама

Доприноси одрживом
пословању

Доступне опционалне
слике и ознаке за
брендирање

Могу се користити
током више година,
елиминишући отпад
Након рока употребе,
материјал се рециклира
у нове RPC-овe
Смањење отпада,
загађења и употребе
природних ресурса3

Могућност индивидуалног
праћења уз јединствени
код за матрицу података

Груписање и сервисирање
преко мреже сервисних
центара компаније IFCO
1. Studija Univerziteta u Bonu, Institut
za nauke o životinjama, Radna grupa za
upravljanje hladnim lancem snabdevanja
i Institut Fraunhofer za protok materijala
i logistiku, „Utvrđivanje nivoa kvarenja
svežeg voća i povrća u zavisnosti od tipa
pakovanja“, maj 2013. godine
2. Globalno anketiranje kupaca za izbor
izloga proizvoda koje je sproveo Brandcheck
2016. godine
3. Komparativna procena životnog ciklusa
plastične ambalaže za višekratnu upotrebu
koju je sprovela firma Franklin Associates,
odsek grupe Eastern Research Group (ERG),
mart 2017. godine,

Димензије и спецификације
Димензије*
Дужина x ширина x висина (мм)

Висина
(мм)

Дужина x ширина
x висина (мм)

43xx

Типови

64xx

Максимална висина
терета 2350 мм**

Спољашње
димензије

Висина
слагања

Употребљиве
унутрашње
димензије

Број комада
на Еуро
палети ***

Број
редова

LL4310

400 x 300 x 119

110

377 x 272 x 107

152

LL4314

400 x 300 x 162

153

377 x 272 x 150

LL4320

400 x 300 x 226

219

LL6408

600 x 400 x 93

LL6410

Макс.
Тежина* оптерећење
Tара у гр.

У кг

19

840

5

112

14

985

7

377 x 272 x 216

80

10

1310

8

86

577 x 372 x 83

100

25

1255

6

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

Типови

Типови

Логистика

* Толеранција димензија и тежине за 43XX је +/–2 %, а за 64XX +/–1,5 % | ** Укључује висину Еуро палете | *** Пуни носачи

Друге информације применљиве на све типове
Материјал    Полипропилен

Боја RAL 6032 сигнална зелена

Распон температуре Може се користити на
температури од –10 °C дo +60 °C

Својства Гарантовани дуготрајни интензитет боје, отпорност на UV зрачење, безбедност за храну
Висина склопљеног контејнера 28 мм
Доставна количина по камиону (33 палете)

Тип 43xx = 21120

Тип 64xx = 10560

Количина склопљених контејнера по Еуро палети (висина 2400 мм*)

Тип 43xx = 640

Тип 64xx = 320

* Укључујући висину палете | RPC = Reusable Plastic Container (пластична амбалажа за вишекратну употребу)

Напомене о употреби
Отварање

Преклапање

1

Повуците дуже стране нагоре тако што ћете
ухватити по ручку обема рукама

2

Повуците зидове краћих страна нагоре помоћу
ручке док се не поставе у свој положај

3

Гурните углове у прорезе тако да се све стране
усправе

Слагање

1

Одблокирајте зидове краћих страна тако што
ћете подићи ручке (блокаде које се подижу) и
преклопити их надоле

2

Преклопите дуже стране надоле преко спуштених
краћих страна
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Компанија IFCO сарађује са узгајивачима и продавцима
у циљу испоручивања свежије и здравије хране у свету.
За више информација, посетите IFCO.com.
Бољи ланац доставе служи нас све. Let’s eat.

