Meat Lift Lock
▘Једна од првих склопивих гајби за месо
на тржишту

▘Процес санитизације контролише систем

SmartGuardian™ компаније IFCO како би се
обезбедио максимални степен хигијене

▘Може да држи највише један литар
течности

▘Оптимизовано за упаковано и замрзнуто
месо и за сухомеснатe производe

Чврста пластична амбалажа за вишекратну употребу (RPC) која је безбедна за храну
и погодна за одлагање смрзнутог и хладног пакованог меса. Амбалажа је јака и
издржљива, а њен дизајн обезбеђује најбољу могућу контролу температуре и на тај
начин одржава свежину и квалитет меса. Такође је идеална за излагање на месту продаје.
Доступна је у три величине.
Ваши преимущества
Штити вашу робу

Доприноси одрживом пословању

▘Амбалажа је робусна, што знатно смањује оштећења
▘Чува максимални квалитет производа у целокупном

▘Може се користити током много година, не подразумева

ланцу снабдевања
▘Влажност не утиче на амбалажу, што омогућава
коришћење у влажним окружењима и фрижидерима

отпад

▘На крају употребног века, материјал се рециклира ради
израде нове пластичне амбалаже

▘Смањење отпада, загађења и коришћење мање
количине природних ресурса

Ефикасно руковање

▘Иновативни механизам Lift Lock омогућава брзо и
безбедно преклапање и отварање

▘Једноставно слагање уз минималне напоре
▘320/640 комада преклопљене амбалаже може да се

сложи на палету ради ефикасне испоруке широм света

Стандардизовани производи ради веће практичности

▘Подигнути сандуци су компатибилни са осталим
IFCO RPC типовима

▘Kомпатибилно са свим стандардним палетама
▘Амбалажа се може појединачно пратити помоћу кода
Data Matrix

Идеално за излагање у малопродаји

▘Погодно за излагање у фрижидеру и замрзивачу
▘Kупцима се више свиђа пластична амбалажа за

вишекратну употребу компаније IFCO од jеднократнe
амбалажe када је реч о излагању
▘Брза и једноставна замена на одељењу са месом штеди
време и новац

▘Доступна је опционална графика и етикете за брендирање
▘Прикупљају се и сервисирају путем мреже IFCO сервисних
центара

Димензије и спецификације
Типови

Димензије*

ML4310

ML6410

ML6416

Спољашње димензије
(дужина x ширина x висина)

400 x 300 x 119 мм

600 x 400 x 119 мм

600 x 400 x 186 мм

Унутрашње димензије
(дужина x ширина x висина)

377 x 272 x 107 мм

577 x 372 x 107 мм

577 x 372 x 174 мм

Висина слагања – преклопљено

28 мм

Тежина*

865 г

1360 г

1760 г

Макс. број јединица по Еуро палети
(непреклопљено)

152

76

48

Број слојева

Логистика

19

Максималан капацитет оптерећења

5 кг

Максималaн kапацитет оптерећења на
полици

200 кг

12
10 кг

18 кг
250 кг

Максимална висина терета**

2350 мм

Kоличина пластичне амбалаже
по Еуро палети у складишту***

640

320

Kоличина испоруке по камиону (33 палете)

21120

10560

Материјал

Материјал

Полипропилен

Боја

RAL 2002 црвена

* Толеранција димензија и тежине за 43XX је +/–2%, а за 64XX +/–1,5% | ** Укључује висину Еуро палете | *** Висина 2400 мм
RPC = Reusable Plastic Container (пластична амбалажа за једнократну употребу)

Друге информације примењиве на све типове
Својства

Гарантован дуготрајни интензитет боје, отпорност на УВ зрачење, безбедност за храну

Распон температуре

Може се користити на температури од –10 °C до +45 °C

Напомене о употреби
Отварање

Преклапање

Слагање

1

Повуците дуже стране нагоре тако што ћете ухватити
по ручку обема рукама

4

Одблокирајте зидове краћих страна тако што ћете подићи
ручке (блокаде које се подижу) и преклопити их надоле

2

Повуците зидове краћих страна нагоре помоћу ручке
док се не поставе у свој положај

5

Преклопите дуже стране надоле преко спуштених краћих
страна

3

Гурните углове у прорезе тако да се све стране усправе
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