Meat Lift Lock
Una dintre primele
tăvi de carne
pliabile de pe piață
Procesul de
igienizare controlat
de sistemul
SmartGuardian™
al IFCO pentru o
igienă maximă
Poate susține până
la un litru de lichid

Un container din plastic
reutilizabil (CPR) rezistent
și sigur pentru produsele
alimentare, potrivit
pentru carne congelată
și carne refrigerată
ambalată la casolete.
Rezistent și durabil,
designul său asigură cel
mai bun control posibil al
temperaturii, menținând
prospețimea și calitatea
cărnii. Este, de asemenea,
ideal pentru expunerea
produsului la punctul de
vânzare (POS). Disponibil
în trei dimensiuni.
Aplicabilitate

Optimizat pentru carnea
ambalată la casolete și
pentru cea congelată,
precum și pentru mezeluri

Vă protejează marfa
Robust, pentru reducerea
semnificativă a deteriorării
produselor
Menține calitatea maximă
a produselor pe tot
parcursul lanțului de
aprovizionare
Nu este afectat de
umiditate
garantând rezistență în
medii umede și
refrigerate
Manipulare eficientă
Mecanism de blocare
inovativ Lift Lock pentru
pliere și depliere rapidă și
sigură
Stivuire simplă, cu
efort minim
În stare pliată, stive de
320/ 640 per palet
Euro pentru transport
și depozitare eficiente,
economisind astfel
costurile

Ideal pentru expunerea
la punctul de vânzare

Standardizat pentru
confort maxim

Adecvat pentru expunerea
în vitrine cu produse
refrigerate și congelate

Compatibil cu
alte CPR-uri IFCO

Cumpărătorii preferă
CPR-urile IFCO în locul
ambalajului de unică
folosință pentru expunerea
în vitrine1
Rapid și ușor de înlocuit
în raionul de carne,
economisind timp și bani
Vă ajută să gestionați
produsele
mai sustenabil
Reutilizabil pe parcursul
multor ani, lucru care
determină eliminarea
deșeurilor
După durata de utilizare,
materialul este reciclat
pentru CPR-uri noi
Reduce deșeurile,
poluarea și utilizarea de
resurse naturale2

Compatibil cu toți paleții
standard
Monitorizat în mod
individual cu codul unic
Data Matrix
Opțional: pot fi
adăugate elemente grafice
și etichete cu marca
produsului
Oferit spre închiriere și
întreținut prin rețeaua
centrelor de servicii IFCO
1. Sondaj global al Cumpărătorilor privind
Preferințele de expunere a produselor,
efectuat de Brandcheck, 2016
2. Evaluarea comparativă a ciclului de viață
pentru containerele de plastic reutilizabile,
studiu efectuat de Franklin Associates,
o Divizie a Grupului de Cercetare din Est
(ERG), martie 2017

Dimensiuni și specificații
Tipuri

ML4310

ML6410

ML6416

Dimensiuni externe (L x l x î)

400 x 300 x 119 mm

600 x 400 x 119 mm

600 x 400 x 186 mm

Dimensiuni interne (L x l x î)

377 x 272 x 107 mm

577 x 372 x 107 mm

577 x 372 x 174 mm

Dimensiuni*

Înălțimea de stivuire în stare pliată

28 mm

Greutate*

865 g

1360 g

1760 g

Nr. max. de unități per palet Euro (nepliat)

152

76

48

Numărul de straturi

Logistică

19

Capacitatea maximă de încărcare

5 kg

Capacitatea maximă de încărcare superioară

200 kg

Înălțimea maximă de încărcare**

12
10 kg

18 kg
250 kg

2350 mm

Cantitatea de CPR-uri per palet Euro
antrepozit***

640

320

Cantitate expediată per camion (33 paleți)

21120

10560

Material

Material

Polipropilenă

Culoare

Roșu RAL 2002

* Toleranța dimensională și cea privind greutatea pentru 43XX este +/–2 % și pentru 64XX +/–1,5 %
** Include înălțimea paletului Euro | *** Înălțime 2400 mm

CPR = Container din plastic reutilizabil

Alte informații aplicabile tuturor tipurilor
Proprietăți

Intensitatea culorii garantată pentru o lungă durată de utilizare, rezistent la radiațiile UV, sigur
pentru produsele alimentare

Interval de temperatură

Utilizabil de la –10 °C la +45 °C

Note privind utilizarea
Depliere

Pliere

Stivuire

1

Trageți în sus pereții laterali lungi apucând câte
un mâner cu fiecare mână

1

Deblocați pereții laterali scurți prin ridicarea
mânerelor (Lift Lock) și pliați-i în jos

2

Trageți în sus pereții laterali scurți de mâner
până când se blochează în poziție

2

Pliați în jos pereții laterali lungi peste pereții
laterali scurți

3

Împingeți colțurile în sloturi până când toate
agățătoarele sunt prinse

Toate informațiile fără garanție și pot fi modificate fără notificare.
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IFCO lucrează în parteneriat cu cultivatori şi retaileri pentru a furniza
alimente mai proaspete şi mai sănătoase în întreaga lume.
Pentru mai multe informații, accesați IFCO.com.
Un lanț de aprovizionare mai bun este în avantajul tuturor. Let’s eat.

