Banana Lift Lock
▘Оптимална защита от плантацията
до мястото на продажба (POS)

▘По-бързо и постоянно охлаждане
по време на морския транспорт

▘Съвместимост с ПКМУ IFCO Lift Lock
▘Транспорт, съхранение и излагане с

едно докосване за по-висока скорост и
подобрена защита на продукта

▘Оптимизиран за банани

Стабилен, безопасен за хранителни продукти пластмасов контейнер за многократна
употреба (ПКМУ) за банани. Здрав и дълготраен, той значително намалява щетите
по продуктите при транспортиране и складиране в сравнение с опаковките за
еднократна употреба. Освен това е идеален за излагане на мястото на продажба.
Вашите предимства
Оптимална защита от плантацията до мястото на продажба

Ефикасно боравене с контейнерите

▘Заключваща се конструкция за безопасно поставяне на палети
▘Осигурява първокласна опора на теглото на товара, като

▘Бързо ръчно или автоматично разгъване
▘Лесно нареждане един върху друг с минимални усилия
▘Съвместимост с ПКМУ IFCO Lift Lock за ефективно вземане от

намалява щетите от притискане

▘Намалява щетите по плода и дръжката му, както и образуването
на петна от латекс

склада
▘Продукцията отива директно от плантацията до мястото на
продажба без разопаковане или преопаковане

По-бързо и постоянно охлаждане по време на морския транспорт

▘Охлажда бананите до идеалната температура 14,2°C с 33%

по-бързо и 41% по-равномерно, отколкото опаковките за
еднократна употреба
▘По-бързото охлаждане намалява преждевременното зреене и
увеличава срока на съхранение
По-голям контрол по време на процеса на зреене

▘Усъвършенствано управление на температурата
▘Уникална вентилация за осигуряване на контролирани температури
▘По-голям контрол върху зреенето на плодовете и изменението на
цвета
▘По-дълъг срок на съхранение и визуална привлекателност за
купувачите

Стандартизиран за максимална ефикасност на
веригата на доставки

▘Съвместимост с ПКМУ IFCO Lift Lock
▘Съвместим с всички стандартни палети
▘Като опция се предлагат графики и етикети за брандиране
▘Контейнерите се обединяват и се обслужват чрез мрежата от
центрове за обслужване на IFCO

▘Смесване при връщане с други приложения на IFCO Lift Lock
Устойчиво решение

▘Годни за многократно използване години наред, елиминирайки
разхищението

▘След края на полезния живот материалът се рециклира и се
използва за нови ПКМУ

▘Кръгова икономика в най-добрия си вид!
▘Заменя еднократната опаковка с трайно решение

Размери и спецификации
Тип

LLBC6419

Размери*

Външни размери (Д x Ш)

600 x 400 мм

Обща височина

211 мм

Височина за нареждане един върху друг

204 мм

Използваема вътрешна височина

195 мм

Височина в сгънато състояние

34 мм

Височина при нареждане един върху друг в сгънато състояние

28 мм

Тегло*

1880 г

Максимален товар

18,14 кг
Хладилен контейнер
40 фута Висок куб

Натоварване

Логистика

Под
палубата

Брой редове от опаковани ПКМУ на палет (несгънати)**

11

9

Брой опаковани ПКМУ на палет (несгънати)**

55

45

Обща височина с опаковани ПКМУ, включително палета (несгънати)**

2,4 м

2,0 м

Брой опаковани ПКМУ в контейнер/под палубата (несгънати)***

1100

–

79

70

Брой слоеве на палет (сгънати ПКМУ)**
Брой ПКМУ на палет (сгънати)**

395

350

Обща височина на палета с ПКМУ, вкл. палета (сгънати)**

2,35 м

2,1 м

Брой ПКМУ в контейнер/под палубата (сгънати)***

7900

Материал

–

Материал

Полипропилен

Цвят

Черен

* Толерансът в размерите и теглото е +/–1,5 % | ** Палет по ISO стандарт: 1200 x 1000 x 165 мм
*** Може да варира в зависимост от височината на хладилния контейнер/височината за съхранение под палубата
ПКМУ = Пластмасов контейнер за многократна употреба

Допълнителна информация
Диапазон на температурата

Може да се използва от 0°C до + 40°C (до + 90°C за кратки периоди)

Характеристики

Гарантирана дълготрайна интензивност на цвета, устойчивост на ултравиолетови лъчи,
безопасен за хранителни продукти

Бележки за употребата
Разгъване

Сгъване

Нареждане един
върху друг

1

Издърпайте нагоре дългите страни, като хванете по
една дръжка с всяка ръка

4

Отключете късите странични стени, като вдигнете
заключващите лостове (lift locks) и ги сгънете надолу

2

Издърпайте нагоре късите страни посредством
дръжката, докато се фиксират на мястото си

5

Сгънете дългите страни надолу върху сгънатите къси страни

3

Проверете всеки ъгъл, на който се захващат
фиксиращите езичета
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