Maxipac
Etkin depolama ve
nakliye için 35 cm
yüksekliğe kadar
katlanabilir
Katlanıp
istiflendiği zaman
diğer IFCO RPC’ler
ile uyumludur
Daha hızlı dört kollu
erişim; manuel ve
otomatik işlemler
için uygundur

Ağır meyve ve sebzeler
ile yumurtalar için üstün
ürün koruması sağlayan,
geniş ve derin yeniden
kullanılabilir plastik
konteyner (RPC). Sağlam
ve dayanıklı özelliğiyle,
tek kullanımlık ambalajla
kıyaslandığında, taşıma
ve saklama esnasında
üründe meydana
gelebilecek hasarı
önemli ölçüde azaltır.
Uygulanabilirlik

Ürününüzü korur
Dayanıklı yapısı ve güvenli
istifleme taze gıdaları korur
Tek kullanımlık
ambalajlarla
kıyaslandığında, IFCO
RPC’ler, paketleme
sebebiyle taze sebze ve
meyvelerde meydana
gelen hasarları % 96
oranında azaltır1
Tedarik zinciri boyunca
maksimum ürün tazeliğini
ve kalitesini korur
Mağazada kullanım
için idealdir

Taze meyve ve sebzeler ile
yumurtalar için en uygun
hale getirilmiştir

Daha büyük hacimlerdeki
ürünleri taşımak için iki
geniş kapasite ebatında
temin edilir
Çok amaçlı kullanıma
sahip konteyner, taşıma
ve sunum araçları için tek
dokunuşta istifleme sağlar

Katlama, RPC'nin kapladığı
alanı % 66 oranında
azaltarak kolay taşıma
sağlar
Dört tarafta da bulunan
çift taraflı etiket tutucu
mağaza içerisinde ürünün
herhangi bir pozisyonda
sunulabilmesini sağlar
Daha sürdürülebilir
bir şekilde çalışmanıza
yardımcı olur
Uzun yıllar boyunca tekrar
kullanılabilir, israfı ortadan
kaldırır
Kullanım süresi bittikten
sonra plastik malzeme
kırılarak yeni RPC'lere
dönüştürülür
İsrafı, atıkları ve doğal
kaynakların kullanımını
azaltır2
Tüm bileşenlerin
değiştirilmesi kolay ve
hızlıdır

Maksimum kolaylık
sağlamak adına
standartlaştırılmıştır
Diğer tüm IFCO RPC’ler
ile uyumludur
Tüm standart paletler
ile uyumludur
Benzersiz Veri Matriksi
kodu ile ayrı olarak
izlenebilir
Markalaşma için isteğe
bağlı grafik ve etiketler
mevcuttur
IFCO servis merkezlerinde
yıkanmak üzere toplanır
1. Bonn Üniversitesi, Hayvan Bilimleri
Enstitüsü, Soğuk Zincir Yönetimi Çalışma
Grubu ve Malzeme Akışı ve Lojistik için
Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan
çalışma, “Taze meyve ve sebzelerin bozulma
düzeylerinin paketleme çeşidine göre karar
verilmesi”, Mayıs 2013
2. Franklin Associates Doğu Araştırma
Grubunun Bir Bölümü (ERG) tarafından
yürütülen Yeniden Kullanılabilir Plastik
Konteyner Karşılaştırmalı Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi, Mart 2017

Boyutlar ve özellikler

Boyutlar*

Tip

MP 8060

BOXMP 750

Dış Boyutlar (U x G x Y)

800 x 600 x 1.000 mm

800 x 600 x 750 mm

İç Boyutlar (U x G x Y)

756 x 556 x 846 mm

756 x 556 x 607 mm

Katlanmış hali ile yükseklik

346 mm

346 mm

Katlanan istifleme yüksekliği

333 mm

333 mm

Ağırlık*

21 kg

18,7 kg

Kullanılabilir hacim

357 l

251 l

Yük

250 kg

250 kg

Maksimum istiflenen yük (statik)

3 Stk. (2.974 mm)

3 Stk. (2.224 mm)

Maksimum istiflenen yük (dinamik)

2 Stk. (1.987 mm)

3 Stk. (2.224 mm)

Palet başına birim (katlanmamış / katlanmış)

3/7

3/7

Tır 80 m3

66 palet, 198 katlanmamış,
462 katlanmış

66 palet, 198 katlanmamış,
462 katlanmış

Lojistik

* Boyut ve ağırlık toleransı % +/–2‘dir

Ek bilgiler
Malzeme Polipropilen, HDPE

Renk RAL 6032 yeşil

Sıcaklık aralığı 0 °C’den + 40 °C’ye kadar kullanılabilir

Özellikler UV ışınlarına karşı dayanıklı ve gıdalar için güvenlidir

Kullanımla ilgili özellikler ve genel notlar

1

Geniş/ağır sebze ve meyveler için en uygun taşıma kapasitesi

2

3

4

Kolay açılıp kapanabilir yan kapaklar

5

6

7

8

Kenar duvarlarının kolay katlanması, depolama ve taşıma esnasında alandan tasarruf etmenizi sağlar
IFCO, kasa özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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IFCO, dünyaya daha taze, daha sağlıklı yiyecekler sunmak
adına üreticiler ve perakendeciler ile ortaklık yapmaktadır.
Daha fazla bilgi için, IFCO.com sitesini ziyaret edin.
Daha iyi bir tedarik zinciri hepimize hizmet eder. Let’s eat.

