Magnum Box 02

▘Suureen kapasiteettiin mahtuu enemmän:
sisäiset mitat 1120x720x765 mm

▘Molemmilla puolilla olevat läpät nopeuttavat purkamista
▘Nelisuuntainen pääsy trukeille; sopiva kuljettimille
▘Optimoitu painavia hedelmiä ja vihanneksia sekä
kananmunia varten

Suuri, syvä ja uudelleenkäytettävä muovilaatikko (RPC), joka on suunniteltu erityisesti
painaville hedelmille ja vihanneksille sekä munille. Kovuutensa ja kestävyytensä ansiosta
se vähentää merkittävästi tuotevahinkoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana verrattuna
kertakäyttöpakkauksiin.

Sinun edut
Suojelee tuotteita

Auttaa toimimaan kestävämmin

▘Tukeva rakenne ja turvallinen pinoaminen suojelevat tuoretta

▘Uudelleen käytettävä monien vuosien ajan, jätteitä ei

ruokaa
▘Kertakäyttöpakkauksiin verrattuna IFCO RPC:t vähentävät
tuoreiden hedelmien ja vihannesten pakkauksista johtuvia
vahinkoja yli 96 %:lla
▘Ylläpitää tuotteiden maksimaalista tuoreutta ja laatua kautta
toimitusketjun
Tehokas käsittely

▘Taittaminen vähentää RPC:iden tilavuutta jopa 60 %
▘Helppo pinota vaivattomasti
▘Kaikki komponentit on helppo vaihtaa

synny Käyttöiän jälkeen materiaali kierrätetään uusiksi RPClaatikoiksi
▘Vähentää jätteitä, saasteita ja luonnonvarojen käyttöä
Standardoitu maksimaalisen
käyttömukavuuden saavuttamiseksi

▘Yhdistetään ja huolletaan IFCO:n palvelukeskusten
verkoston kautta

Mitat ja tekniset tiedot

Mitat*

Logistiikka

Tyyppi

MB 02

Ulkomitat (P x L x K)

1200 x 800 x 950 mm

Pinoamiskorkeus

920 mm

Sisämitat (P x L x K)

1120 x 720 x 765 mm

Käyttökelpoinen sisäkorkeus

735 mm

Korkeus taitettuna

406 mm

Pinoamiskorkeus taitettuna

376 mm

Paino*

54 kg

Käyttökelpoinen tilavuus

593 l

Kuorma

500 kg

Maks. pinottu kuorma 1+4 (staattinen)**

2228 kg

Maks. pinottu kuorma 1+2 (dynaaminen)**

1114 kg

Kuormituskapasiteetti hyllyllä

500 kg

Yksikköä per tila (avattu / taitettu)

3 tai 5/6

Kuorma-auto 80 m3

33 tilaa, 66 avattuna, 198 taitettuna

Materiaali

Materiaali

HDPE

Sivujen väri

RAL 6032 signaalinvihreä

Pohjan väri

Musta

* Mitta-/painotoleranssi +/–2 % | ** Koskee alimmassa laatikossa olevaan kuormaa

Lisätietoja
Ominaisuudet

UV-säteilykestävyys, elintarviketurvallisuus

Lämpötilan vaihtelualue

Käyttökelpoinen –20 – +40 ° C:ssa

Ominaisuudet ja yleisiä huomautuksia käytöstä

1

Runsas kapasiteetti suuria/painavia hedelmiä ja vihanneksia varten

2

3

Kaksi luukkua nopeuttaa purkamista

4

5

6

Taittuu tehokkaan tilankäytön luomiseksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana
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