
Banana Lift Lock

 ▘Ideální ochrana z plantáže až do místa prodeje

 ▘Rychlejší a rovnoměrné chlazení během 
námořní přepravy

 ▘Kompatibilní s OPPP IFCO Lift Lock

 ▘Za dobu přepravy a skladování až po vystavení 
se lidská ruka dotkne banánů jen jednou. 
Vše je rychlejší a plody jsou lépe chráněné

 ▘Optimalizovaná pro banány

Pevná, pro potraviny bezpečná opakovaně použitelná plastová přepravka (OPPP = RPC) na 
banány. Přepravka je pevná a odolná, ve srovnání s jednorázovým obalem významně redukuje 
poškození produktů během přepravy a skladování. Je ideální i k vystavení v místě prodeje.

Vaše výhody

Ideální ochrana z plantáže až do místa prodeje

 ▘Přepravky se vzájemně zajišťují, bezpečná stavba palet

 ▘Výborně nese hmotnost a minimalizuje poškození v důsledku 
promáčknutí

 ▘ Banány se méně ničí od stopek i špiček a méně je také 
skvrn od latexu

Rychlejší a rovnoměrné chlazení během námořní přepravy

 ▘Banány se v ní zchladí na ideální teplotu 14,2 °C o 33 % 
rychleji a o 41 % rovnoměrněji než v jednorázových obalech

 ▘ Rychlejším zchlazením se omezí předčasné dozrávání  
a prodlouží se trvanlivost

Kontrolovanější proces dozrávání

 ▘Lepší řízení teploty

 ▘ Jedinečná ventilace, díky níž lze regulovat teplotu

 ▘ Lépe regulované dozrávání ovoce a změny barvy

 ▘ Lepší trvanlivost, plody jsou pro zákazníky vizuálně přitažlivější

Efektivní manipulace

 ▘Rychlé ruční nebo automatické rozkládání

 ▘Snadné stohování s minimální námahou

 ▘ Kompatibilní se všemi ostatními OPPP IFCO Lift Lock pro 
účinnější vychystávání ze skladu

 ▘ Banány jdou z plantáže rovnou na místo prodeje, bez vybalování 
a opětovného balení

Standardizace pro maximální efektivitu dodavatelského řetězce

 ▘Kompatibilní s OPPP IFCO Lift Lock

 ▘Kompatibilní se všemi standardními paletami

 ▘ Volitelně možnost grafiky či štítků pro vlastní značku 

 ▘Sběr a servis provádí síť servisních středisek společnosti IFCO

 ▘Vracení společně s dalšími produkty IFCO Lift Lock 

Udržitelné řešení

 ▘Přepravky lze opakovaně používat mnoho let, snižuje se tím 
množství odpadu

 ▘Po skončení životnosti se materiál plně recykluje výrobou 
nových přepravek

 ▘Opravdová cirkulární ekonomika!

 ▘Nahrazuje jednorázové obaly trvanlivým řešením



Ve spolupráci s partnery, pěstiteli i maloobchodníky 
společnost IFCO přináší světu čerstvější a zdravější potraviny.
Další informace naleznete na IFCO.com.
Lepší dodavatelský řetězec slouží nám všem. Let’s eat.
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Rozměry a parametry

Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

4  Odjistěte krátké stěny zvednutím západek (lift lock) a sklopte je

5  Na složené kratší strany položte delší strany

1  Zvedněte oběma rukama pomocí rukojetí dlouhé strany 
do svislé polohy

2  Zvedněte kratší strany pomocí rukojetí, dokud nezapadnou 
na místo

3  Zkontrolujte, zda jsou ve všech rozích zajištěné západky

Poznámky ohledně použití
Sestavení Složení Stohování

* Tolerance u rozměrů a hmotnosti činí +/–1,5 %  |  ** ISO paleta: 1200 x 1000 x 165 mm   
*** Může se lišit podle výšky chladicího kontejneru / výšky podpalubního skladovacího prostoru  |  OPPP = opakovaně použitelná plastová přepravka

Typ LLBC

Rozměry*

Vnější rozměry (D x Š) 600 x 400 mm

Celková výška 211 mm

Stohovací výška 204 mm

Užitná vnitřní výška 195 mm

Výška ve složeném stavu 34 mm

Stohovací výška ve složeném stavu 28 mm

Logistika

Hmotnost* 1850 g

Nosnost 18,14 kg

Nakládka Chladicí kontejner 40 stop 
(12,2 m) vysoká krychle V podpalubí

Počet vrstev se sbalenými OPPP na paletu (rozloženými)** 11 9

Množství OPPP na paletu (rozložené)** 44 45

Celková výška s OPPP vč. palety (rozložené)** 2,4 m 2,0 m

Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (rozložené)*** 1 100 –

Množství vrstev na paletu (složené OPPP)** 79 56

Množství OPPP na paletu (složených)** 395 350

Celková výška palety s OPPP vč. palety (složené OPPP)** 2,35 m 2,1 m

Množství OPPP v kontejneru / pod palubou (složených)*** 7900 –

Materiál
Materiál Polypropylén

Barva Černá

Další informace 

Rozsah teplot Lze používat při teplotě od 0 °C do + 40 °C (krátkodobě až + 90 °C)

Vlastnosti Zaručeno, že intenzita barvy vydrží dlouho, odolná vůči UV záření, bezpečná pro potraviny.


