Green Plus

▘Zasnova z dobrim prezračevanjem za
optimalno zorenje

▘Primeren tako za hladilne kot suhe vitrine
▘Zaobljeni notranji vogali omogočajo zaščito
sadja in zelenjave

▘Optimiziran za sveže sadje in zelenjavo

Primeren tudi za meso, ribe ter mlečne in
pekovske izdelke

Trden živilski plastični zaboj za večkratno uporabo (RPC), ki je primeren za vse vrste svežega
sadja in zelenjave. Trpežen in vzdržljiv zaboj znatno zmanjša poškodbe izdelkov med
transportom in skladiščenjem v primerjavi s nepovratno embalažo. Idealen je tudi za
razstavne police na prodajnem mestu. Na voljo v 10 velikostih.
Vaše ugodnosti
Ščiti vaše pridelke

Omogoča bolj trajnostno poslovanje

▘Trdna konstrukcija in varno skladanje ščitita svežo hrano
▘RPC-ji družbe IFCO zmanjšajo poškodbe svežega sadja

▘Uporabljati ga je mogoče več let, kar zmanjšuje količino
odpadkov

in zelenjave, ki so povezane z embalažo, za več kot 96 % v
primerjavi s nepovratno embalažo
▘Ohrani največjo svežino in kakovost izdelka skozi celotno
oskrbovalno verigo

▘Po izteku življenjske dobe se material reciklira in uporabi v

Učinkovito rokovanje

Standardiziran za največjo priročnost

▘Hitro ročno ali samodejno sestavljanje
▘Preprosto skladanje z minimalnim naporom
▘Ergonomska zasnova z ročaji na vseh štirih straneh

▘Postavljeni zaboji so združljivi z drugimi tipi IFCO RPC
▘Združljiv z vsemi standardnimi paletami
▘Na voljo so dodatne grafike in nalepke za označevanje
▘Združevanje in servisiranje v mreži servisnih centrov

Idealen za razstavne police v trgovini

▘Potrošniki imajo raje razstavne police z izdelki v RPC-jih

družbe IFCO kot v nepovratni embalaži
▘Hitra in preprosta zamenjava v trgovini, s čimer prihranite
čas in denar

novih RPC-jih
▘Manj odpadkov, manj onesnaževanja in manj porabljenih
naravnih virov

družbe IFCO

Mere in tehnični podatki

64xx

Logistika

Teža*

Največja
nosilnost

D x Š x V (mm)

Največja nakladalna višina 2350 mm**

Tara v g

V kg

Zunanje
mere

Uporabne
notranje mere

Št. pladnjev na
evropaleto***

Število
slojev

4310

400 x 300 x 125

378 x 272 x 105

152

19

760

5

4314

400 x 300 x 167

378 x 272 x 147

112

14

920

7

4320

400 x 300 x 222

374 x 272 x 204

80

10

1120

8

6408

600 x 400 x 101

576 x 372 x 83

96

24

1170

6

6410

600 x 400 x 125

578 x 372 x 105

76

19

1240

10

6413

600 x 400 x 160

578 x 372 x 140

56

14

1460

13

6416

600 x 400 x 190

578 x 372 x 170

48

12

1630

16

6418

600 x 400 x 205

578 x 372 x 185

44

11

1730

18

6420

600 x 400 x 218

578 x 372 x 198

40

10

1770

20

6424

600 x 400 x 250

578 x 372 x 230

36

9

2095

20

Tipi

43xx

Mere*

* Dimenzijska toleranca in toleranca teže je +/–1,5 % | ** Vključno z višino evropalete | *** Sestavljeni pladnji

Druge informacije, ki veljajo za vse tipe
Material Polipropilen živilske kakovosti

Barva Signalna zelena RAL 6032

Temperaturno območje Uporabno od – 10 ºC do + 60 °C (za krajša obdobja do + 90 ºC)
Lastnosti Zajamčena dolgotrajna intenzivnost barve, odpornost proti UV-sevanju, materiali so popolnoma primerni za uporabo z živili
Skladalna višina zložene enote 34,3 mm
Dostavna količina na tovornjak (33 Paletten)

Tip 43xx = 17160

Tip 64xx (26 Palet) = 8580

Količina RPC-jev na paleto ISO, franko skladišče (višina 2400 mm*)

Tip 43xx = 520

Tip 64xx = 260

* Vključno z višino palete | RPC = Reusable Plastic Container (plastični zaboj za večkratno uporabo)

Opombe o uporabi
Sestavljanje

Zlaganje

Skladanje

1

Povlecite navzgor daljši stranici, tako da z vsako roko
primete ročaj

4

Pritisnite krajši stranici navznoter, tako da s palcem
pritisnete na označene dele

2

Z ročajem povlecite navzgor krajši stranici, da se
zaskočita

5

Daljši stranici zložite navzdol na zloženi krajši stranici

3

Potisnite vogale v reže, da se jezički zaskočijo
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