Green Plus
Дизајн који
омогућава добру
вентилацију ради
оптималног
сазревања
Погодно за
излагање у
фрижидеру
и ван њега
Заобљени
унутрашњи
углови штите
воће и поврће

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. Доступна
у десет величина.
Употребљивост

Штити пољопривредне
производе

Идеално за излагање
у малопродаји

Снажна конструкција и
безбедан начин слагања
пружају заштиту за свежу
храну

Kупцима се више свиђа
пластична амбалажа за
вишекратну употребу
компаније IFCO од
једнократнe амбалажe,
када је реч о излагању2

У поређењу са
једнократном амбалажом,
пластична амбалажа за
вишекратну употребу
компаније IFCO смањује
оштећења свежег воћа и
поврћа настала у вези са
паковањем за више од
96 %1
Чува максималну
свежину и квалитет
производа у целокупном
ланцу снабдевања
Ефикасно руковање

Оптимизована за свеже
воће и поврће
Такође погодна за јаја,
месо, рибу, млечне и
пекарске производе

Брзо ручно или
аутоматизовано
отварање
Једноставно слагање уз
минималне напоре
Ергономски дизајн са
ручкама на четири стране

Брза и једноставна
замена у продавници,
штеди време и новац
Доприноси одрживом
пословању
Може се користити
током много година, не
подразумева отпад
На крају употребног века,
материјал се рециклира
ради израде нове
пластичне амбалаже
Смањење отпада,
загађења и коришћење
мање количине
природних ресурса3

Стандардизовани
производи ради веће
практичности
Kомпатибилни са
осталом пластичном
амбалажом за
вишекратну употребу
компаније IFCO
Kомпатибилно са свим
стандардним палетама
paletama
Доступна је опционална
графика и етикете за
брендирање
Прикупљају се и
сервисирају путем мреже
IFCO сервисних центара
1. Студија Универзитета у Бону, Институт
за науке о животињама, Радна група за
управљање хладним ланцем снабдевања и
Институт Фраунхофер за проток материјала
и логистику, „Утврђивање нивоа кварења
свежег воћа и поврћа у зависности од типа
паковања“, мај 2013. године
2. Глобално анкетирање купаца за
избор излога производа које је спровео
Brandcheck 2016. године
3. Kомпаративна процена животног циклуса
пластичне амбалаже за вишекратну
употребу коју је спровела фирма Franklin
Associates, одсек групе Eastern Research
Group (ERG), март 2017. године

Димензије и спецификације

43xx
Типови

64xx

Логистика

Тежина*

Макс.
оптерећење

Дужина x ширина x висина (мм)

Максимална висина терета 2350 мм**

Тара у г

У кг

Спољашње
димензије

Употребљиве
унутрашње димензије

Бр. носача по
Еуро палети ***

Број
слојева

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

Типови

Типови

Димензије*

* Толеранција димензија и тежине jе +/–1,5 % | ** Укључује висину Еуро палете | *** Непреклопљени носачи

Друге информације примењиве на све типове
Материјал Полипропилен за храну

Боја RAL 6032 сигнална зелена

Распон температуре Може се користити на температури од –10 °C до + 60 °C (до + 90 °C током кратких периода)
Својства Гарантован дуготрајни интензитет боје, отпорност на УВ зрачење, материјали 100% безбедни за храну
Висина слагања – преклопљено 34,3 мм
Врста 43xx = 17160 Врста 64xx (26 палета) = 8580

Количина испоруке по камиону (33 палете)

Количина пластичне амбалаже по Еуро палети у складишту (висина 2400 мм*) Врста 43xx = 520

Врста 64xx = 260

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

Напомене о употреби
Отварање

1

2

3

Преклапање

Повуците дуже стране нагоре тако што ћете
ухватити по ручку обема рукама
Повуците зидове краћих страна нагоре помоћу
ручке док се не поставе у свој положај
Гурните углове у прорезе тако да се све стране
усправе

1

2

Слагање

Притисните зидове краћих страна
ка унутрашњости притискајући
означене области палчевима
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.

