
Meat Lift Lock

 ▘Το πρώτο και το μόνο αναδιπλούμενο 
κιβώτιο κρέατος στην αγορά

 ▘Η διαδικασία απολύμανσης ελέγχεται από 
το σύστημα SmartGuardian™ της IFCO για 
μέγιστη υγιεινή  

 ▘ Χωρητικότητα ενός λίτρου υγρού

 ▘Βέλτιστα για συσκευασμένο νωπό και 
κατεψυγμένο κρέας καθώς και προϊόντα 
κρέατος

Ανθεκτικά, ασφαλή για τρόφιμα επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια (RPC), κατάλληλα  
για κατεψυγμένα και νωπά συσκευασμένα κρέατα. Ο γερός και ανθεκτικός σχεδιασμός τους  
διασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της θερμοκρασίας, διατηρώντας τη φρεσκάδα και  
την ποιότητα του κρέατος. Είναι επίσης ιδανικά για προβολή των προϊόντων προς πώληση.  
Διαθέσιμα σε τρία μεγέθη.

Τα οφέλη σας

Προστατεύουν τα προϊόντα σας

 ▘Στιβαρά, για σημαντικά μικρότερη φθορά των προϊόντων
 ▘Διατηρούν τη μέγιστη ποιότητα των προϊόντων σε όλα τα 
στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
 ▘Ανεπηρέαστα από την υγρασία για αντοχή σε υγρά 
περιβάλλοντα και ψυγεία

Αποτελεσματικός χειρισμός

 ▘Καινοτόμος μηχανισμός Lift Lock για γρήγορο και ασφαλές 
δίπλωμα και ξεδίπλωμα
 ▘Εύκολη στοίβαξη με ελάχιστη προσπάθεια
 ▘Διπλωμένα, μπορούν να στοιβαχτούν ανά 320τμχ / 640τμχ 
στην παλέτα, για αποτελεσματική μεταφορά σε όλο τον κόσμο

Ιδανικά για προβολή των προϊόντων προς πώληση

 ▘Κατάλληλα για ψυγεία-βιτρίνες και καταψύκτες
 ▘Οι πελάτες λιανικής προτιμούν για τις αγορές τους προϊόντα σε 
κιβώτια RPC της IFCO αντί την συσκευασία μιας χρήσης

 ▘Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση στο τμήμα κρεάτων, για 
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

Βιώσιμη λύση

 ▘Επαναχρησιμοποιήσιμα για πολλά χρόνια, εξαλείφοντας τα 
στερεά απόβλητα
 ▘Μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, το υλικό 
ανακυκλώνεται για την κατασκευή νέων κιβωτίων RPC
 ▘Μειώνουν τα απόβλητα, τη ρύπανση και τη χρήση φυσικών 
πόρων

Τυποποιημένα για μέγιστη ευκολία

 ▘Συμβατά με τα άλλα κιβώτια RPC της IFCO
 ▘Συμβατά με όλες τις στάνταρ παλέτες
 ▘Δυνατότητα μεμονωμένης παρακολούθησης με μοναδικό κωδικό 
Data Matrix
 ▘Διατίθενται προαιρετικά γραφικά και ετικέτες επωνυμίας
 ▘Διαχείριση αποθέματος και σέρβις μέσω του δικτύου των 
κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης της IFCO



Η IFCO συνεργάζεται με καλλιεργητές και λιανοπωλητές 
για να προσφέρει πιο φρέσκα και πιο υγιεινά τρόφιμα στον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο IFCO.com. 
Μια καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα μας εξυπηρετεί όλους καλύτερα. Let’s eat.
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Διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές

Όλες οι πληροφορίες δίνονται χωρίς εγγύηση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Άλλες πληροφορίες για όλους τους τύπους

Ιδιότητες Εγγυημένη μακροχρόνια αντοχή σε αποχρωματισμό, ανθεκτικά στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία,  
 ασφαλή για τρόφιμα

Εύρος θερμοκρασίας Χρησιμοποιήσιμα από –10 °C έως +45 °C

* Διαστάσεις και απόβαρο με απόκλιση +/–2 % για 43XX και +/–1,5 % για 64XX  |  ** Περιλαμβάνεται ύψος ευρωπαλέτας***  |  Ύψος 2400 mm
 RPC = Reusable Plastic Container (επαναχρησιμοποιήσιμο πλαστικό κιβώτιο)

1  Τραβήξτε προς τα πάνω τις μακριές πλευρές, πιάνοντας 
μια λαβή με κάθε χέρι

2  Τραβήξτε τις στενές πλευρές προς τα πάνω από τη λαβή, 
μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους

3  Σπρώξτε τις γωνίες στις εγκοπές μέχρι να ασφαλίσει κάθε 
προεξοχή

4  Απασφαλίστε τις στενές πλευρές ανασηκώνοντας τις λαβές 
(Lift Lock) και διπλώστε τες προς τα κάτω

5  Διπλώστε τις μακριές πλευρές προς τα κάτω, πάνω στις 
διπλωμένες στενές πλευρές

Οδηγίες για τη χρήση των
Άνοιγμα Αναδίπλωση Στοίβαξη

Τύποι ML4310 ML6410 ML6416

Διαστάσεις*

Εξωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 400 x 300 x 119 mm 600 x 400 x 119 mm 600 x 400 x 186 mm

Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 377 x 272 x 107 mm 577 x 372 x 107 mm 577 x 372 x 174 mm

Ύψος στοίβαξης διπλωμένα 28 mm

Διαχείριση
εφοδιαστικής

αλυσίδας

Βάρος* 865 g 1360 g 1760 g

Μέγ. αρ. κιβωτίων ανά ευρωπαλέτα (ανοικτά) 152 76 48

Anzahl Lagen 19 12

Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 5 kg 10 kg 18 kg

Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου στο ράφι 200 kg 250 kg

Μέγιστο ύψος φορτίου ** 2350 mm

Ποσότητα RPC ανά ευρωπαλέτα στο χώρο 
αποθήκευσης ***

640 320

Ποσότητα παράδοσης ανά φορτηγό (33 παλέτες) 21120 10560

Υλικό
Υλικό Πολυπροπυλένιο

Χρώμα RAL 2002 κόκκινο


