Meat Lift Lock
První a jediná
skládací přepravka
na maso na trhu
Dezinfekční proces
je v zájmu dosažení
maximální hygieny
řízen systémem
SmartGuardian™
společnosti IFCO
Pojme až jeden litr
kapaliny

Robustní opakovaně
použitelná plastová
pěrpravka (RPC) určená
na potraviny, vhodná
pro mražené a chlazené
maso připravené k prodeji.
Přepravka je pevná a
odolná, její konstrukce
zajišťuje optimální řízení
teploty, což napomáhá
zachování čerstvosti a
kvality masa. Přepravka je
vhodná i pro vystavení zboží
v místě prodeje. K dispozici
ve třech velikostech.
Použití

Optimalizované pro
čerstné i mražené maso,
jakož i pro úzenářské
výrobky

Chrání vaše zboží
Přepravka je robustní,
díky čemuž se podstatně
redukuje poškození
produktů
Zachovává maximální
kvalitu produktů v rámci
celého dodavatelského
řetězce
Pevnost není ovlivněna
prostředím o vysoké
vlhkosti ani chlazeným
prostředím
Efektivní manipulace
Inovační mechanismus
západky Lift Lock zajišťuje
rychlé a bezpečné skládání
a rozkládání
Snadné stohování s
minimální námahou
Po složení je možné
stosovat 320/640
přepravek na paletu,
což umožňuje efektivní
dopravu kamkoli na světě

Ideální pro vystavení
zboží na prodejně

Standardizace pro
maximální pohodlí

Vhodné pro vystavení
chlazeného a mraženého
zboží

Kompatibilní s jinými
přepravkami RPC od IFCO

Zákazníci upřednostňují
vystavení zboží v
přepravkách RPC od
společnosti IFCO před
jednorázovým obalem1
Rychlé a jednoduché
výměny v oddělení
prodeje masa, šetří
čas i prostředky
Pomáhá vám fungovat
udržitelným způsobem
Přepravky lze opakovaně
používat mnoho let,
snižuje se tím množství
odpadu
Po skončení životnosti se
materiál recykluje výrobou
nových přepravek
Méně odpadu, znečištění a
spotřeby přírodních zdrojů2

Kompatibilní se všemi
standardními paletami
Možnost individuálního
sledování pomocí
jedinečného kódu Data
Matrix
Volitelně možnost grafiky
či štítků pro vlastní značku
Sběr a servis provádí
síť servisních středisek
společnosti IFCO
1. Globální průzkum preferencí zákazníků
ohledně vystaveného zboží realizovaný
společností Brandcheck v roce 2016
2. Srovnávací posouzení životnosti
opakovaně použitelných plastových
přepravek provedla divize Franklin
Associates společnosti Eastern
Research Group (ERG) v březnu 2017

Rozměry a parametry
Typy

Rozměry*

ML4310

ML6410

ML6416

Vnější rozměry (D x Š x V)

400 x 300 x 119 mm

600 x 400 x 119 mm

600 x 400 x 186 mm

Vnitřní rozměry (D x Š x V)

377 x 272 x 107 mm

577 x 372 x 107 mm

577 x 372 x 174 mm

Stohovací výška ve složeném stavu

28 mm

Hmotnost*

865 g

1360 g

1760 g

Max. počet jednotek na europaletu (rozložených)

152

76

48

Počet vrstev

Logistika

19

Maximální nosnost

5 kg

Maximální nosnost na regále

200 kg

Maximální výška při naložení**

Materiál

12
10 kg

18 kg
250 kg

2350 mm

Množství RPC na europaletě ze skladu***

640

320

Počet přepravek na kamion (33 palet)

21120

10560

Materiál

Polypropylén

Barva

RAL 2002 červená

* Rozměrová a hmotnostní tolerance pro 43XX je +/–2 % a pro 64XX +/–1,5 %
** Zahrnuje výšku europalety | *** Výška 2 400 mm

RPC = Reusable Plastic Container
(opakovaně použitelná plastová přepravka)

Další informace platné pro všechny typy
Vlastnosti

Zaručená intenzita barvy po celou dobu životnosti, odolnost vůči UV záření, bezpečné pro potraviny

Rozsah teplot

Lze použít v teplotách od –10 °C do +45 °C

Poznámky ohledně použití
Rozložení

Složení

Stohování

1

Zvedněte oběma rukama pomocí rukojetí
dlouhé strany do svislé polohy

1

Uvolněte západky kratších stran povytažením nahoru
za rukojeti (dojde k vytažení západek) a složte je

2

Zvedněte kratší strany pomocí rukojetí,
dokud nezapadnou na místo

2

Na složené kratší strany položte delší strany

3

Zatlačte v rozích pojistné západky do
příslušných otvorů
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Ve spolupráci s partnery, pěstiteli i maloobchodníky
společnost IFCO přináší světu čerstvější a zdravější potraviny.
Další informace naleznete na IFCO.com.
Lepší dodavatelský řetězec slouží nám všem. Let’s eat.

