Meat Lift Lock
Един от първите
сгъваеми
контейнери за
месо на пазара
Процес на
хигиенизиране,
контролиран
от системата
SmartGuardian™
на IFCO за
максимална
хигиена
Може да задържи
до един литър
течност

Стабилен, безопасен
за храните пластмасов
контейнер за
многократна употреба
(ПКМУ), подходящ за
замразено и охладено
опаковано месо. Неговата
здрава и дълготрайна
конструкция осигурява
възможно най-добрия
температурен контрол,
като запазва свежестта
и качеството на месото.
Освен това той е идеален
за излагане на мястото
на продажба (POS).
Наличен е в три размера.
Използваемост

Предпазва Вашите стоки
Здравина за значително
намалени щети по
продуктите
Поддържа максимално
качество на продукта
по цялата верига на
доставки
Не се влияе от влагата и
остава здрав във влажни
и хладилни среди
Ефикасно боравене с
контейнерите
Иновативен механизъм
Lift Lock за бързо и
безопасно сгъване и
разгъване
Лесно подреждане с
минимални усилия

Оптимизиран за
опаковано и замразено
месо, както и за колбаси

В сгънато състояние
на европалет се
подреждат по 320 / 640
контейнера за ефикасно
транспортиране и
складиране, спестявайки
разходи

Идеален за излагане в
магазина

Стандартизирани за
максимално удобство

Подходящ за хладилни и
фризерни витрини

Съвместими с други
ПКМУ на IFCO

За излагането на
продукти пазаруващите
предпочитат ПКМУ на
IFCO пред опаковките за
еднократна употреба1

Съвместими с всички
стандартни палети

Бърза и лесна подмяна
в отдела за месо,
спестявайки време и
пари
Помага Ви да работите
по-устойчиво
Годни за многократно
използване години
наред, елиминирайки
разхищението
След полезния им живот
материалът се рециклира
за нови ПКМУ
Намаляване на
количествата отпадъци,
замърсяването и
използването на
природни ресурси2

Могат да се проследяват
индивидуално с
уникален Data Matrix код
Опционално: могат да
се поставят графики и
етикети за брандиране
Обединяват се и
се обслужват чрез
мрежата от центрове за
обслужване на IFCO
1. Глобално проучване на
предпочитанията на пазаруващите
относно продуктовите дисплеи,
проведено от Brandcheck, 2016 г.
2. Сравнителна оценка на жизнения
цикъл на пластмасови контейнери за
многократна употреба, проведено от
Franklin Associates, подразделение на
Eastern Research Group (ERG), март
2017 г.

Размери и спецификации
Видове

Размери*

ML4310

ML6410

ML6416

Външни размери (Д x Ш x В)

400 x 300 x 119 мм

600 x 400 x 119 мм

600 x 400 x 186 мм

Вътрешни размери (Д x Ш x В)

377 x 272 x 107 мм

577 x 372 x 107 мм

577 x 372 x 174 мм

Височина в сгънато състояние

28 мм

Тегло*

865 г

1360 г

1760 г

Макс. брой на европалет (разгънати)

152

76

48

Брой слоеве

Логистика

19

Максимална товароносимост

5 кг

Максимално тегло на товара отгоре

200 кг

Максимална височина на товара**

12
10 кг

18 kg
250 кг

2350 мм

Количество ПКМУ на европалет от
склада***

640

320

Количество на доставката на камион
(33 палета)

21120

10560

Материал

Материал

Полипропилен

Цвят

RAL 2002 червен

* Допустимото отклонение в размерите и теглото на 43XX е +/–2 %, а на 64XX +/–1,5 % 
** Включва височината на европалета | *** Височина 2400 мм

ПКМУ = пластмасов контейнер за
многократна употреба

Друга информация, отнасяща се за всички видове
  Характеристики

Гарантирана дълготрайна интензивност на цвета, устойчивост на ултравиолетови лъчи, безопасни а храните

  Температурен

диапазон Използваеми от –10 °C до +45 °C

Бележки за употребата
Разгъване

Сгъване

Нареждане

1

Издърпайте нагоре дългите страни, като хванете
по една дръжка с всяка ръка

1

Освободете късите страни чрез повдигане на
дръжките (Lift Locks) и ги сгънете надолу

2

Издърпайте нагоре късите страни чрез дръжката,
докато се фиксират на мястото си

2

Сгънете дългите страни надолу върху сгънатите
къси страни

3

Избутайте ъглите в слотовете, докато всяка част
се заключи

Цялата информация се предоставя без гаранция и подлежи на промяна без предизвестие.
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IFCO работи с производители и търговци на дребно, за да може да доставя
по-свежи и по-здравословни хранителни продукти по света.
За повече информация, посетете IFCO.com.
По-добрата верига на доставки е от полза за всички. Let’s eat.

