
Meat Lift Lock

 ▘Prvi in edini zložljivi zaboj za meso na trgu

 ▘Postopek higienizacije nadzira sistem 
SmartGuardian™ družbe IFCO, kar 
zagotavlja največjo možno higieno 

 ▘Lahko zadrži do en liter tekočine

 ▘Optimizirano za pripravljeno in zmrznjeno 
meso, ter suhomesnate izdelke

Trden živilski plastični zaboj za večkratno uporabo (RPC), ki je primeren za zamrznjeno in 
hlajeno meso, pripravljeno za zaboj. Trpežna in vzdržljiva zasnova zagotavlja najboljši možen  
nadzor temperature ter tako ohranja svežino in kakovost mesa. Idealen je tudi za razstavne  
police na prodajnem mestu. Na voljo v treh velikostih.

Vaše ugodnosti

Ščiti vaše blago

 ▘Robustna zasnova za znatno zmanjšanje poškodb izdelkov

 ▘Ohrani največjo kakovost izdelka skozi celotno oskrbovalno 
verigo

 ▘Vlaga v vlažnih in hlajenih okoljih ne vpliva na trdnost

Učinkovito rokovanje

 ▘Inovativni mehanizem Lift Lock za hitro in varno zlaganje in 
sestavljanje

 ▘Preprosto skladanje z minimalnim naporom

 ▘Na paleto je mogoče naložiti 320/640 zloženih zabojev za 
učinkovito globalno odpremo

Idealen za razstavne police v trgovini

 ▘Primeren tako za hladilne kot zamrzovalne razstavne police

 ▘Potrošniki imajo raje razstavne police z izdelki v RPC-jih 
družbe IFCO kot v nepovratna embalaža

 ▘Hitra in preprosta zamenjava na mesnem oddelku, s čimer 
prihranite čas in denar

Omogoča bolj trajnostno poslovanje

 ▘Uporabljati ga je mogoče več let, kar zmanjšuje količino 
odpadkov

 ▘Po izteku življenjske dobe se material reciklira in uporabi v 
novih RPC-jih

 ▘Manj odpadkov, manj onesnaževanja in manj porabljenih 
naravnih virov

Standardiziran za največjo priročnost

 ▘Združljiv z drugimi RPC-ji družbe IFCO

 ▘Združljiv z vsemi standardnimi paletami

 ▘Sledljivost posameznih zabojev z edinstveno kodo Data Matrix

 ▘Na voljo so dodatne grafike in nalepke za označevanje

 ▘Združevanje in servisiranje v mreži servisnih centrov družbe IFCO



Družba IFCO sodeluje s pridelovalci in prodajalci, 
da bi lahko svetu ponudila bolj svežo in zdravo hrano.
Za več informacĳ  obiščite spletno mesto IFCO.com.
Boljša dobavna veriga prinaša prednosti za vse. Let’s eat.
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Mere in tehnični podatki

Vse informacije so navedene brez kakršnih koli zagotovil in se lahko spremenijo brez opozorila.

Druge informacije, ki veljajo za vse tipe

Lastnosti Zajamčena dolgotrajna intenzivnost barve, odpornost proti UV-sevanju, primerno za uporabo z živili

Temperaturno območje Uporabno od –10 °C do +45 °C

* Dimenzijska in tehtalna toleranca za 43XX je +/–2 % in za 64XX +/–1,5 %  |  ** Vključno z višino evropalete  |  *** Višina 2400 mm  
RPC = Reusable Plastic Container (plastični zaboj za večkratno uporabo)

Tipi ML4310 ML6410 ML6416

Mere*

Zunanje mere (D x Š x V) 400 x 300 x 119 mm 600 x 400 x 119 mm 600 x 400 x 186 mm

Notranje mere (D x Š x V) 377 x 272 x 107 mm 577 x 372 x 107 mm 577 x 372 x 174 mm

Skladalna višina zložene enote 28 mm

Logistika

Teža* 865 g 1360 g 1760 g

Največje število enot na evropaleto 
(sestavljene) 152 76 48

Število slojev 19 12

Največja nosilnost 5 kg 10 kg 18 kg

Največja nosilnost na polici 200 kg 250 kg

Največja nakladalna višina** 2350 mm

Količina RPC-jev na evropaleto,  
franko skladišče*** 640 320

Dostavna količina na tovornjak (33 palet) 21120 10560

Material
Material Polipropilen

Barva RAL 2002 rdeča

1  Povlecite navzgor daljši stranici, tako da z vsako roko 
primete ročaj

2  Z ročajem povlecite navzgor krajši stranici, da se zaskočita

3  Potisnite vogale v reže, da se jezički zaskočijo

4  Sprostite krajši stranici, tako da dvignete ročaja  
(Lift Locks) in ju nato zložite navzdol

5  Daljši stranici zložite navzdol na zloženi krajši stranici

Opombe o uporabi
Sestavljanje Zlaganje Skladanje


