Meat Lift Lock

▘Prvá a jediná skladacia prepravka
na mäso na trhu

▘Sanitizačný proces riadený systémom

SmartGuardian™ vyvinutým spoločnosťou
IFCO na zachovanie maximálnej hygieny

▘Udrží až liter tekutiny
▘Optimalizované pre čerstvé a mrazené
mäso, ako aj pre mäsové výrobky

Pevná potravinárska opakovane použiteľná plastová prepravka (RPC) vhodná pre mrazené alebo
chladené balené mäso. Odolná a trvácna konštrukcia je zárukou najlepšej možnej regulácie
teploty, vďaka čomu si mäso zachová čerstvosť a kvalitu. Sú ideálne aj na vystavovanie v
predajniach. K dispozícii v troch veľkostiach.
Vaše výhody
Chráni váš tovar

▘Robustná konštrukcia pre výrazné zníženie rizika

poškodenia tovaru
▘Tovar si zachová maximálnu kvalitu naprieč dodávateľským
reťazcom
▘Odolnosť voči vlhkosti, poradí si aj v mokrom prostredí či v
mraziarni
Efektívna manipulácia

▘Inovatívny západkový mechanizmus pre rýchle a bezpečné
zloženie a ukladanie na seba
▘Jednoduché ukladanie na seba bez zbytočnej námahy
▘V zloženom stave sa na paletu zmestí 320/640 kusov, čo
predstavuje efektívny spôsob doručovania po celom svete
Ideálne na vystavovanie tovaru v obchodoch

▘Vhodné na vystavovanie tovaru v chladiacich alebo
mraziacich boxoch
▘Čo sa týka vystavovania tovaru, zákazníci preferujú
prepravky IFCO pred jednorázovým obalom

▘Rýchla a jednoduchá výmena v oddelení s mäsom, čím sa
šetrí čas i peniaze

Napomáhajú trvalo udržateľnej prevádzke

▘Možno ich opätovne používať po mnoho rokov, čím sa
eliminuje odpad

▘Po uplynutí životnosti sa materiál zrecykluje na nové
prepravky RPC
▘Znížená produkcia odpadu, znečistenia a využívanie
prírodných zdrojov
Typizované pre maximálne pohodlie

▘Rozložené prepravky sú kompatibilné s ostatnými typmi IFCO RPC
▘Kompatibilné so všetkými štandardnými paletami
▘Individuálne vystopovateľné pomocou jedinečného kódu
Data Matrix

▘K dispozícii sortiment voliteľných marketingových potlačí a
štítkov
▘Centrálne riadené a servisované prostredníctvom siete
servisných stredísk spoločnosti IFCO

Rozmery a technické údaje
Typy

Rozmery*

ML4310

ML6410

ML6416

Vonkajšie rozmery (D x Š x V)

400 x 300 x 119 mm

600 x 400 x 119 mm

600 x 400 x 186 mm

Vnútorné rozmery (D x Š x V)

377 x 272 x 107 mm

577 x 372 x 107 mm

577 x 372 x 174 mm

Výška zloženej prepravky

28 mm

Hmotnosť*

865 g

1360 g

1760 g

Max. počet na europalete (rozložené)

152

76

48

Počet vrstiev

Logistika

19

Maximálna nosnosť

5 kg

Maximálna nosnosť uloženého tovaru na polici

200 kg

Maximálna výška vrátane palety**

12
10 kg

18 kg
250 kg

2350 mm

Počet prepraviek RPC na europalete zo skladu***

640

320

Množstvo dodávané v nákladnom aute (33 paliet)

21120

10560

Materiál

Materiál

Polypropylén

Farba

RAL 2002 Rot

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia pre 43XX je +/–2 % a pre 64XX +/–1,5 % | ** Zahŕňa výšku europalety | *** Výška 2400 mm
RPC = Reusable Plastic Container (opakovane použiteľná plastová prepravka)

Ďalšie informácie týkajúce sa všetkých typov
Vlastnosti

Zaručená sýtosť farby po celú dobu životnosti, odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny

Teplotný rozsah

Použiteľné v teplotách od –30 °C do +45 °C

Poznámky ohľadom používania
Rozloženie

Zloženie

Ukladanie na seba

1

Uchopte rukoväte, každú jednou rukou a vytiahnite nahor
dlhé strany

4

Nadvihnutím úchytiek (západiek) odistite krátke bočné
steny a zložte ich nadol

2

Pomocou rukovätí vytiahnite nahor krátke bočné steny a
zacvaknutím ich zaistite

5

Dlhé strany zložte na zložené krátke strany

3

Zatlačte rohy do otvorov, aby sa všetky zámky zaistili
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