Steco Meat

▘Jedna z prvých skladacích prepraviek na
mäso na trhu

▘Sanitačný proces riadený systémom

SmartGuardian™ spoločnosti IFCO zaisťuje
maximálnu hygienu

▘Udrží až liter tekutiny
▘Ideálne pre balené a mrazené mäso,
a taktiež pre mäsové výrobky

Pevná potravinárska opakovane použiteľná plastová prepravka (RPC) vhodná pre
mrazené alebo chladené balené mäso a mäsové výrobky. Pevný a odolný dizajn prepravky
zaisťuje čo najlepšie kontrolovanú teplotu tovaru, a tak udržiava čerstvosť a kvalitu
mäsa. Sú ideálne aj na vystavovanie v predajniach. K dispozícii v dvoch veľkostiach.
Vaše výhody
Chráni váš tovar

Napomáhajú trvalo udržateľnej prevádzke

▘Odolné s jemným vnútorným povrchom zaistia výrazné

▘Možno ich opätovne používať niekoľko rokov, čím sa

zníženie poškodenia výrobku
▘Odolné voči vlhkosti a silné vo vlhkom a chladnom prostredí
Efektívna manipulácia

▘Kompatibilné s dopravníkovými systémami
▘V prípade urgentných objednávok možnosť dodania

«práve v čas»
▘Prázdne prepravky v zloženom stave šetria náklady počas
prepravy a uskladnenia, a tak šetria náklady
Ideálne na vystavenie v predajni

▘Vhodné pre vystavenie v chladiacich a mraziacich boxoch
▘Zákazníci dávajú prednosť RPC prepravkám od spoločnosti
IFCO pred jednorázovým obalom

▘Rýchlo a ľahko vymeniteľné na oddelení mäsa, šetria čas aj
peniaze

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

▘Kompatibilné s inými RPC prepravkami od IFCO a s

E-prepravkami
▘Kompatibilné so všetkými bežnými paletami ako aj s Euro H1
lemovanými hygienickými paletami
▘Vyvýšené panely s jamkami pre odnímateľné samolepiace
štítky
▘Výbava a obsluha prostredníctvom servisného centra IFCO

Rozmery a technické údaje
Typy

Rozmery*

STM6410

STM6420

Vonkajšie rozmery (D x Š x V)

600 x 400 x 128 mm

600 x 400 x 195 mm

Vnútorné rozmery (D x Š x V)

572 x 365 x 108 mm

572 x 365 x 182 mm

Stohovacia výška po zložení

Logistika

34 mm

Hmotnosť*

1500 g

2000 g

Max. jednotky na europaletu (rozložené)

76

44

Max. jednotky na paletu ISO (rozložené)

95

55

Počet vrstiev (zvisle)

19

11

Maximálna nosnosť uloženého tovaru

25 kg

30 kg

Nakladacia výška (zvisle)**

2350 mm

2250 mm

Dodávané množstvo v nákladnom aute (33 paliet)

8184

Počet prepraviek RPC na europaletu zo skladu***

248

Materiál

Polypropylén

Farba

Červená (RAL 2002)

Materiál

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia +/–1,5% | ** Zahŕňa výšku europalety | *** Výška 2265 mm
RPC = Reusable Plastic Container (opakovane použiteľná plastová prepravka)

Dodatočné informácie
Vlastnosti

Dlhotrvajúca intenzita farby, bezpečné pre potraviny

Rozmedzie teploty

Využitie od –0 °C do +50 °C (skladovanie až do –23 °C)

Návod na použitie
Rozloženie

Zloženie

Ukladanie na seba

1

Uchopte oboma rukami rukoväť a vytiahnite dlhšie steny

4

Stlačte krátke bočné strany a zložte ich

2

Pomocou rukoväte ťahajte nahor krátke bočné steny,
kým sa nezablokujú na mieste

5

Zložte dlhé strany na už zložené krátke strany

3

Vtlačte rohy do drážok, kým všetky spoje nezapadnú
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