Meat Lift Lock

▘Yksi markkinoiden ensimmäisiä taitettavia
muovilaatikoita lihatuotteille

▘Puhdistusprosessia ohjaa IFCO:n

SmartGuardian™ -järjestelmä, joka takaa
maksimaalisen hygienian

▘Mahtuu jopa yksi litra nestettä
▘Optimoitu tuoreelle ja pakastetulle lihalle
sekä makkaratuotteille

Tukeva, elintarviketurvallinen muovilaatikko (RPC), joka soveltuu pakastetulle ja pakatulle
lihalle. Kova ja kestävä rakenne takaa parhaan mahdollisen lämpötilan hallinnan, joka
ylläpitää lihan tuoreutta ja laatua. Se on ihanteellinen myös myyntipisteen (POS) esillepanoon.
Saatavilla kolmessa koossa.
Sinun edut
Suojele tuotteitasi

Auttaa toimimaan kestävämmin

▘Kestävyys takaa, että tuotteet vahingoittuvat vähemmän
▘Ylläpitää tuotteiden laatua koko toimintaketjussa
▘Kestää kosteutta, mikä takaa kestävyyden kosteassa ja

▘Voidaan käyttää uudelleen monien vuosien ajan, mikä

Tehokas käsittely

Standardoitu maksimaalisen käyttömukavuuden
saavuttamiseksi

jäähdytetyssä ympäristössä

▘Innovatiivinen Lift Lock -mekanismi mahdollistaa nopean ja
turvallisen taittamisen ja avaamisen
▘Helppo pinota
▘Taitettuna lavalle mahtuu 320/640 kappaletta tehokkaan
maailmanlaajuisen toimituksen takaamiseksi
Ihanteellinen myymälän esillepanossa

▘Sopii jäähdytettyihin ja jäädytettyihin esillepanoihin
▘Ostosten tekijät pitävät enemmän IFCO RPC:istä
kertakäyttöpakkauksiin verrattuna

▘Nopea ja helppo korvata lihaosastolla, mikä säästää aikaa
ja rahaa

eliminoi jätettä

▘Käyttöiän jälkeen materiaali kierrätetään uusiksi PRC:iksi
▘Vähemmän jätettä, saastumista ja luonnonvarojen käyttöä

▘Kootut laatikot ovat yhteensopivia muiden IFCO RPC
-laatikkotyyppien kanssa

▘Yhteensopiva kaikkien standardilavojen kanssa Yksittäisesti
jäljitettävissä ainutlaatuisella Data Matrix -koodilla
▘Saatavilla valinnaista grafiikkaa ja etikettejä brändäystä varten
▘Huolletaan ja toimitetaan IFCO:n palvelukeskusverkoston
kautta

Mitat ja tekniset tiedo
Tyyppi

Mitat*

ML4310

ML6410

ML6416

Ulkomitat (P x L x K)

400 x 300 x 119 mm

600 x 400 x 119 mm

600 x 400 x 186 mm

Sisämitat (P x L x K)

377 x 272 x 107 mm

577 x 372 x 107 mm

577 x 372 x 174 mm

Pinoamiskorkeus taitettuna

28 mm

Paino*

865 g

1360 g

1760 g

Maksimimäärä yksiköitä per eurolava
(avattuna)

152

76

48

Kerrosten lukumäärä

Logistiikka

19

Kuorman enimmäiskapasiteetti

5 kg

Laatikon enimmäiskuormitus

200 kg

Kuorman enimmäispituus**

12
10 kg

18 kg
250 kg

2350 mm

RPC:iden määrä
per eurolava varastosta***

640

320

Toimitusmäärä per kuorma-auto (33 lavaa)

21120

10560

Materiaali

MATERIAALI

Polypropeeni

Väri

RAL 2002 punainen

* Mitta-/painotoleranssi ML43XX laatikolle on +/–2 % ja ML64XX laatikolle +/–1,5 % | ** Sisältää eurolavojen korkeuden | *** Korkeus 2 400 mm

RPC = Reusable Plastic Container (uudelleenkäytettävä muovilaatikko)

Muita kaikkiin tyyppeihin sovellettavia tietoja
Ominaisuudet

Taattu pitkäaikainen värin voimakkuus, UV-säteilykestävyys, elintarviketurvallisuus

Lämpötilan vaihtelualue

Käyttökelpoinen –10 – +45 °C:ssa

Huomautuksia käytöstä
Avaaminen

Taittaminen

Pinoaminen

1

Vedä pitkät sivut ylös tarttumalla kahvoihin molemmilla
käsillä

4

Avaa lyhyet seinät nostamalla kahvat (nostolukot) ja taita
ne alas

2

Vedä lyhyet sivut pystyyn kahvoilla kunnes ne lukittuvat
paikoilleen

5

Taita pitkät sivut taitettujen lyhyiden sivujen päälle

3

Työnnä kulmat aukkoihin kunnes kaikki liuskat ovat
paikallaan
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