Banana Lift Lock
▘Оптимална заштита од плантаже до продајног
места (POS)

▘Брже и постојаније хлађење током морског
транспорта

▘Компатибилност са IFCO вишекратном

пластичном амбалажом са механизмом
„Lift Lock“

▘Транспорт, складиштење и излагање једним

додиром, за брзину и бољу заштиту производа

▘Оптимизовано за банане

Чврста вишекратна пластична амбалажа (RPC) за банане, безбедна за храну. Робусна је и
издржљива, знатно смањује оштећивање производа током транспорта и складиштења у
поређењу са једнократном амбалажом. Такође је идеална за излагање на продајним местима.
Ваши преимущества
Оптимална заштита од плантаже до продајног места

▘Компатибилност са IFCO вишекратном пластичном амбалажом са

▘Дизајн са међусобним фиксирањем за безбедно слагање палета
▘Пружа супериорну подршку за терет, уз максимално смањивање

▘Директно са плантаже на продајно место без отпакивања или

оштећења услед компримовања
▘Смањује оштећења на петељци и врату, као и појаву флека на
латексу
Брже и постојаније хлађење током морског транспорта

▘Хлади банане на идеалних 14,2 °C 33% брже и 41% постојаније у
односу на амбалажу за једнократну употребу

▘Брже хлађење ублажава превремено сазревање и продужава
рок трајања

Већа контрола током процеса сазревања

▘Боље управљање температуром
▘Јединствена вентилација за контролисане температуре
▘Већа контрола сазревања воћа и мењања боје
▘Дужи рок трајања и већа визуелна привлачност за купце
Ефикасно руковање

▘Брзо ручно или аутоматизовано одмотавање
▘Једноставно слагање уз минимални напор

механизмом „Lift Lock“, за ефикасно преузимање из складишта
препакивања

Стандардизовано за максималну ефикасност ланца набавке

▘Компатибилност са IFCO вишекратном пластичном амбалажом са
механизмом „Lift Lock“

▘Амбалажа је компатибилна са свим стандардним палетама
▘Доступне су опционе графике и налепнице за брендирање
▘Удружена и сервисирана амбалажа путем мреже сервисних
центара предузећа IFCO

▘Мешовито враћање са другим IFCO „Lift Lock“ начинима примене
Одрживо решење

▘Може се употребљавати неколико година, чиме се смањује
стварање отпада

▘Након корисног века трајања, материјал се у потпуности
рециклира у нову вишекратну пластичну амбалажу

▘Најбољи пример циркуларне економије!
▘Замењује једнократну амбалажу издржљивим решењем

Димензије и спецификације
Тип

LLBC6419

Димензије*

Спољне димензије (Д x Ш)

600 × 400 мм

Укупна висина

211 мм

Наслагана висина

204 мм

Употребљива унутрашња висина

190 мм

Склопљена висина

34 мм

Склопљена наслагана висина

28 мм

Тежина*

1880 г

Максимално оптерећење

18,14 кг
Расхладни контејнер
40 стопа Висока коцка

Оптерећење

Логистика

Испод
палубе

Број слојева уз наслагану вишекратну пластичну амбалажу по палети (развијено)**

11

9

Број наслаганих комада вишекратне пластичне амбалаже по палети (развијено)**

55

45

Укупна висина са наслаганом вишекратном пластичном амбалажом, укључујући палету (развијено)**

2,4 м

2,0 м

Број наслаганих комада вишекратне пластичне амбалаже у контејнеру/под палубом (развијено)***

1100

–

Број слојева по палети (вишекратна пластична амбалажа скупљена)**

79

70

Број комада вишекратне пластичне амбалаже по палети (скупљено)**

395

350

2,35 м

2,1 м

7900

–

Укупна висина палете са вишекратном пластичном амбалажом, укључујући палету (скупљено)**
Број комада вишекратне пластичне амбалаже у контејнеру/под палубом (скупљено)***

Материјал

Материјал

Полипропилен

Боја

Црна

* Толеранција за димензије и тежину је +/–1,5 % | ** ISO палета: 1200 × 1000 × 165 мм
*** Може да се разликује у зависности од висине расхладног контејнера / висине складишта испод палубе
RPC = Reusable Plastic Container (bишекратна пластична амбалажа)

Додатне информације
Опсег температуре
Својства

Коришћење од 0 °C до + 40 °C (до + 90 °C током кратких периода)
Загарантован дугорочан интензитет боје, отпорна на UV зрачење, безбедна за храну

Напомене о начину коришћења
Расклапање

1

Повуците дуже стране нагоре хватањем ручки
обема рукама

2

Ручкама повуците зидове краћих страна нагоре,
док се не уклопе

3

Проверите уседање учвршћујућих језичака на
сваком ћошку
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Склапање

Слагање

4

Одблокирајте зидове краћих страна тако што ћете
подићи ручке (блокаде које се подижу) и преклопити их
надоле

5

Склопите дуге бочне зидове на склопљене кратке
бочне зидове

