Blue Lite Meat
Depo alanı ve araç
içi verimliliği için
boşken katlanabilir
tasarım
Maksimum
hijyen için IFCO
SmartGuardian™
sistemi tarafından
kontrol edilen
temizlik süreci
Soğutulmuş
ortamlardan
ve nemden
etkilenmeyen ürün
koruma özelliği

Donuk ve soğutulmuş
ortamlardaki et ve tavuk
ürünleri için nemden
etkilenmeyen yeniden
kullanılabilir katlanır
plastik kasa (RPC).
Sağlam ve dayanıklı
tasarımı sayesinde etin
tazeliğini ve kalitesini
koruyarak mümkün olan
en iyi sıcaklık kontrolünü
sağlar. Aynı zamanda
satış noktası (POS)
sunumları için idealdir.
İki boyutu mevcuttur.
Uygulanabilirlik

Taze ve dondurulmuş et
ve tavuk ürünleri için en
uygun hale getirilmiştir

Ürünlerinizi korur

Etkin kullanım

Tek kullanımlık ambalaja
kıyasla ürün hasarını
büyük ölçüde azaltır

Otomatik ve manuel
sistemler için hızlı, kolay
ve güvenli kurulum ve
katlama

Tedarik zinciri boyunca
maksimum ürün tazeliği
ve kalitesi sağlar
İdeal ürün koruması için
yuvarlak iç köşeler ile
ergonomik tasarım
Zincir mağazalar için ideal
Tek tip renk ve tasarım
sayesinde satış
noktalarında etkileyici
görünüm sağlar
Taze ürün reyonlarında
değişim ve ikmali hızlı ve
kolaydır. Zamandan ve
maliyetten tasaruf sağlar
Düşük adetlerde sipariş
edilebilir

Katlanmış bir şekilde
bir palet üzerine 256
adet kasa olacak şekilde
istiflenebilir
Ambalaj atığını
ortadan kaldırır
Ambalaj atığı derdini
ortadan kaldırarak yıllarca
yeniden kullanılabilir;
kullanım ömrü sonunda
geri dönüştürülür
Tek kullanımlık ambalaj ile
karşılaştırıldığında toplam
maliyette %23 tasarruf
sağlar1
İsrafı, atıkları ve doğal
kaynak kullanımını azaltır2

Maksimum kolaylık
sağlamak adına
standartlaştırılmıştır
Tüm diğer IFCO Yeniden
Kullanılabilir Plastik
Kasalar (RPC’ler) ile
uyumlu
Standart ölçülerdeki
ahşap paletler haricinde,
EURO H1 tipindeki plastik
paletler ile uyumlu
IFCO servis merkezlerinde
her bir kullanım
sonrasında hijyenik olarak
yıkanmak üzere tüketim
noktalarından toplanır
1. Kullanım döngüsü analizine göre
Avrupa’daki Meyve ve Sebze Sevkiyatlarında
Kullanılan Ambalaj Sistemlerinin
Sürdürülebilirliği, 2009’da güncellendi,
Stiftung Initiative Mehrweg (Yeniden
kullanılabilir sistemler derneği)/Fraunhofer
Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü
2. Franklin Associates Doğu Araştırma
Grubunun Bir Bölümü (ERG) tarafından
yürütülen Yeniden Kullanılabilir Plastik
kasa Karşılaştırmalı kullanım Döngüsü
Değerlendirmesi, Mart 2017

Boyutlar ve özellikler
Tip

Boyutlar*

CHMT6416

CHMT6422

Dış Boyutlar (U x G x Y)

600 x 400 x 164 mm

600 x 400 x 230 mm

İç Boyutlar (U x G x Y)

568 x 366 x 156 mm

568 x 366 x 222 mm

Katlanmış kasa yüksekliği

32,5 mm

Ağırlık*

1510 g

1790 g

Euro Palet başına maksimum birim (kurulmuş)

56

40

Palet üzerindeki kasa sıra sayısı (kurulmuş)

14

10

Maksimum yük kapasitesi

15 kg

20 kg

Lojistik

Sipariş esnasındaki yükleme yüksekliği (ahşap palet dahil)**

2250 mm

Tır başına teslimat miktarı (33 palet)

8448

Minimum sipariş miktarı (1 Euro palet)

256

Malzeme

Polipropilen

Renk

Mavi

Malzeme

* Boyut ve ağırlık toleransı % +/–1,5‘dir | ** Euro palet yüksekliğini içerir


RPC = Reusable Plastic Container
(yeniden kullanılabilir katlanır plastik kasa)

Diğer Teknik Özellikler
  Özellikler

Uzun ömürlü renk yoğunluğu garantisi, UV ışınına dayanıklı, gıdaya temasa uygun

  Sıcaklık aralığı

–10 °C ila +60 °C arasında kullanılabilir (–23°C‘de depolamaya uygundur)

Kullanımla ilgili notlar
Kurulum

1
2
3

Katlama

Uzun kenarları yukarı doğru açın
Kısa kenarları yerine kilitlenene kadar dışarı doğru açın
Kısa kenarlardaki kilit mekanizması yerine
oturuncaya kadar dışarı doğru çekmeye devam edin

İstifleme

1

Kısa kenarları içe doğru itin ve katlayın

2

Uzun kenarları, katlanmış olan kısa
kenarların üzerine katlayın

IFCO, kasa özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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IFCO, dünyaya daha taze, daha sağlıklı yiyecekler sunmak
adına üreticiler ve perakendeciler ile ortaklık yapmaktadır.
Daha fazla bilgi için, IFCO.com sitesini ziyaret edin.
Daha iyi bir tedarik zinciri hepimize hizmet eder. Let’s eat.

