Steco Meat
Jedna z pierwszych
składanych skrzynek
na mięso na rynku
Proces dezynfekcji
kontrolowany przy
użyciu systemu
SmartGuardian™
stworzonego przez
IFCO, zapewnia
maksymalną higienę
Pozwala przechować
do litra płynu

Wytrzymały, bezpieczny
dla żywności, plastikowy
pojemnik wielokrotnego
użytku (RPC) odpowiedni
do chłodzonych i
mrożonych wyrobów
mięsnych w paczkach.
Wytrzymała i trwała
konstrukcja zapewnia
najlepszą możliwą kontrolę
temperatury zawartości,
tym samym pozwalając
zachować świeżość i
jakość mięsa. Idealny do
prezentacji produktów
w punktach sprzedaży
detalicznej. Dostępny
w dwóch rozmiarach.
Zastosowanie

Optymalnie dostosowane
do mięsa gotowego do
wyłożenia na ekspozycję
i mrożonego, a także do
wędlin

Chroni twoje towary
Solidna konstrukcja o
gładkich powierzchniach
wewnętrznych znacząco
ogranicza uszkodzenia
produktu
Zachowuje wytrzymałość
zarówno w środowisku
wilgotnym, jak i w niskich
temperaturach
Wygodne używanie
Produkt jest kompatybilny
z systemami
przenośnikowymi
W przypadku pilnych
zamówień możliwa jest
dostawa w trybie „just in
time”
Po opróżnieniu składa
się na płask, co zwiększa
efektywność transportu
i przechowywania,
przynosząc oszczędności

Idealna prezentacja
produktów

Maksymalna wygoda
dzięki standaryzacji

Nadaje się do ekspozycji
z produktami chłodzonymi
i mrożonymi

Kompatybilne z innymi
pojemnikami IFCO RPC i
E-containers

Kupujący wolą na
ekspozycji opakowania
IFCO RPC od opakowań
jednorazowych1

Kompatybilne ze
wszystkimi standardowymi
paletami, również z
higienicznymi paletami z
obrzeżem – Euro H1

Można je szybko i łatwo
zastąpić w dziale mięsnym,
co przynosi oszczędność
czasu i pieniędzy
Korzyści w zakresie
zrównoważonej
działalności
Możliwość używania
przez wiele lat eliminuje
odpady
Po zakończonym okresie
użytkowania materiał
podlega przetwarzaniu
na nowe PPWU
Zmniejszona ilość
odpadów, zanieczyszczeń
oraz zasobów naturalnych2

Podniesiony panel z
wgłębieniem do usuwanych
etykiet samoprzylepnych
Zbierane i obsługiwane
Przez sieć centrów obsługi
IFCO
1. Ankieta firmy Brandcheck dotycząca
globalnych preferencji klientów w zakresie
prezentacji produktów, 2016 r.
2. Ocena porównawcza żywotności
plastikowych pojemników wielokrotnego
użytku wykonana przez Franklin Associates,
oddział Eastern Research Group (ERG),
marzec 2017 r.7

Wymiary i specyfikacje
Typy

Wymiary*

STM6410

STM6420

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)

600 x 400 x 128 mm

600 x 400 x 195 mm

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)

572 x 365 x 108 mm

572 x 365 x 182 mm

Wysokość po złożeniu:

34 mm

Masa*

1500 g

2000 g

Maks. liczba sztuk (nierozłożonych) na europaletę

76

44

Maks. liczba sztuk (nierozłożonych) na paletę ISO

95

55

Liczba warstw (pionowo)

19

11

Maks. pojemność ładunkowa

25 kg

30 kg

Wysokość ładowania (pionowo)**

2350 mm

2250 mm

Logistyka

Liczba pojemników w dostawie na pojazd
transportowy (33 palety):

8184

Liczba RPC na europaletę, ex depot***

248

Materiał

Materiał

Polipropylen

Kolor

Czerwony (RAL 2002)

* Tolerancja wymiarów i masy wynosi +/–1,5 %
** Uwzględniając wysokość europalety | *** Wysokość 2265 mm

RPC = Reusable Plastic Container
(plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku)

Dodatkowe informacje
Właściwości

Długo zachowuje żywe kolory, bezpieczna dla żywności

Zakres temperatur

Dla użytkowania od–0 °C do +50 °C (przechowywać można w temperaturze do –23 °C)

Instrukcja użycia
Rozkładanie

1

Składanie

Podnieść dłuższe boki, chwytając uchwyty
obiema rękami

2

Podnieść krótsze boki za uchwyt i zablokować

3

Wcisnąć naroża w szczeliny, aby zaskoczyły
wszystkie zaczepy

Sztaplowanie

1

Nacisnąć krótkie boki i złożyć je

2

Następnie złożyć długie boki na złożone już krótkie

Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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IFCO współpracuje z hodowcami i sprzedawcami detalicznymi
w celu dostarczania świeższej i zdrowszej żywności na całym świecie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com.
Lepszy łańcuch dostaw służy nam wszystkim. Let’s eat.

