Banana Lift Lock
▘Optimális védelem az ültetvénytől a
vásárlótérig

▘Gyorsabb és egyenletesebb hűtés a tengeri
szállítás során

▘Kompatibilis az IFCO Lift Lock RPC-kkel
▘Egy érintéses szállítás, tárolás és kihelyezés
a gyorsaság és a fokozott termékvédelem
érdekében

▘Banánra optimalizálva

Masszív, élelmiszerekhez biztonságosan használható, banán szállítására tervezett újrahasználható
műanyag konténer (RPC). Merev és tartós, ezért az egyszer használatos csomagoláshoz képest
jelentősen csökkenti a termék károsodását a szállítás és a tárolás során. Ideálisan használható
a vásárlótérben történő kihelyezésre is.
Az Ön előnyei
Optimális védelem az ültetvénytől a vásárlótérig

▘Az IFCO Lift Lock RPC-kkel való kompatibilitás hatékonyabb

▘Egymáshoz kapcsolódó kialakítás a biztonságos raklapolás érdekében
▘Rendkívül jó raksúly-alátámasztást biztosít, ezáltal minimálisra

▘Az ültetvénytől egészen a vásárlótérig megóvja az árut, miközben

csökkenti az összenyomódásból eredő terméksérüléseket
▘Csökkenti a korona és a nyak sérüléseit, valamint a latex miatti foltosodást
Gyorsabb és egyenletesebb hűtés a tengeri szállítás során

▘33%-kal gyorsabban és 41%-kal egyenletesebben hűti le a banánt
az ideális 14,2 °C-os hőmérsékletre, mint az egyszer használható
csomagolás
▘A gyorsabb hűtés kiküszöböli az idő előtti érést, és növeli az
eltarthatósági időt
Jobb szabályozás az érési folyamat alatt

▘Jobb hőfokszabályozás
▘Egyedülálló szellőzés a szabályozott hőmérséklet érdekében
▘Jobb érés- és színszabályozás
▘Jobb eltarthatóság, tetszetősebb termék a vásárlótérben
Hatékony kezelés

▘Gyors kézi vagy gépi nyitás
▘Könnyen, erőfeszítés nélkül illeszthetők egymásba

komissiózást tesz lehetővé

nincs szükség ki- vagy átcsomagolásra

Szabványos méretű, ezért maximális
hatékonyságot biztosít az ellátási láncban

▘Kompatibilis az IFCO Lift Lock RPC-kkel
▘Minden szabványos raklappal kompatibilis
▘Opcionálisan márkajelzéses ábrákkal és címkékkel is ellátható
▘Az IFCO szolgáltatóközpont-hálózatán keresztül szerezhető be és
szervizelhető

▘Más IFCO Lift Lock termékekkel együtt kevert visszagyűjtés
lehetséges

Fenntartható megoldás

▘Évekig újrafelhasználható, csökkenti a hulladékképződést
▘A hasznos élettartam után az anyaga teljes mértékben
felhasználható új RPC-k gyártásához

▘A körkörös gazdaság legjobb formája!
▘Az egyszer használható csomagolást tartós megoldással váltja fel

Méretek és leírás
Típus

LLBC6419

Méretek*

Külső méret (Ho x Szé)

600 x 400 mm

Teljes magasság

211 mm

Rakásolási magasság

204 mm

Hasznos belső magasság

195 mm

Összehajtott magasság

34 mm

Összehajtott szállítási magasság

28 mm

Tömeg*

1880 g

Maximális terhelhetőség

18,14 kg
Hűtőkonténer
40 láb „High Cube”

Rakomány

Logisztika

Fedélzetszint alatt

Rakott RPC-rétegek száma raklaponként (széthajtva)**

11

9

Rakott RPC-k száma raklaponként (széthajtva)**

55

45

Rakott RPC-k teljes magassága raklappal együtt (széthajtva)**

2,4 m

2,0 m

Rakott RPC-k száma a konténerben / fedélzetszint alatt (széthajtva)***

1100

–

79

70

Rétegek száma raklapontént (összehajtott RPC-k)**
RPC-k száma raklaponként (összehajtva)**

395

350

Teljes raklapmagasság RPC-kkel, raklappal együtt (összehajtva)**

2,35 m

2,1 m

RPC-k száma a konténerben / fedélzetszint alatt (összehajtva)***

7900

Anyag

–

Anyag

Polipropilén

Szín

Fekete

* Méret- és súlytűrés: +/–1,5 % | ** ISO-raklap: 1200 x 1000 x 165 mm
*** A hűtőkonténer magasságától / fedélzetszint alatti tárolási magasságtól függ | RPC = Újrahasználható műanyag konténer

További információ
Hőmérséklet-tartomány 0 °C és +40 °C között használható (rövid ideig akár +90 °C-on is)
Tulajdonságok

Tejes élettartama alatt garantáltan színtartó, UV-sugárzásálló, élelmiszerekhez biztonságosan használható

Használatra vonatkozó megjegyzések
Kinyitás

Összecsukás

Egymásba illesztés
6

1

Fogja meg a hosszanti oldalak fogantyúit, és hajtsa fel az
oldalfalakat

4

Az emelőreteszek („Lift Lock”) felemelésével a rövid
oldalfalakat oldja ki, majd hajtsa le

2

A rövidebb oldalakat a fogantyúknál megfogva hajtsa fel,
és kattintsa a helyükre

5

A hosszú oldalakat hajtsa rá a lehajtott rövid oldalakra

6

Az LLBC felső része nem kompatibilis a Lift Lock 43xx RPC-kkel

3

Ellenőrizze, hogy a sarkoknál a reteszek a helyükre
kattantak-e

IFCO Systems Packaging Kft.
További információért, látogasson el az IFCO.com oldalra.
Minden információ garancia nélküli, és külön ﬁgyelmeztetés nélkül változhat.
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