Banana Lift Lock
▘Optymalna ochrona od plantacji aż po
punkt sprzedaży

▘Szybsze i bardziej spójne chłodzenie
podczas transportu morskiego

▘Zgodność z PPWU IFCO Lift Lock
▘Transportowanie, przechowywanie

i prezentowanie towarów w systemie
„One-touch” zapewniają szybkość
oraz skuteczną ochronę

▘Zoptymalizowane pod kątem bananów

Trwały i bezpieczny dla żywności plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku (PPWU) do bananów.
Dzięki dużej odporności i wytrzymałości zapewnia lepszą niż opakowania jednorazowe ochronę
produktów przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Idealny do prezentacji
produktów w punktach sprzedaży detalicznej.
Twoje korzyści
Optymalna ochrona od plantacji aż po punkt sprzedaży

Sprawny transport

▘Konstrukcja z blokadami zapewniająca bezpieczny załadunek na

▘Szybkie rozkładanie ręcznie lub automatycznie
▘Łatwe układanie przy minimalnym wysiłku
▘Zgodność z PPWU IFCO Lift Lock umożliwiająca wydajną kompletację

paletach
▘Doskonałe rozkładanie ciężaru ładunku minimalizuje uszkodzenia
spowodowane ściskaniem
▘Redukcja uszkodzeń korony i szyjki, a także plamienia lateksem

w magazynie

▘Bezpośrednie przekazywanie PPWU z plantacji do punktu sprzedaży bez
potrzeby rozpakowywania ani przepakowywania

Szybsze i bardziej spójne chłodzenie podczas transportu morskiego

▘Chłodzenie bananów do temperatury docelowej 14,2°C przebiega

Standaryzacja zapewniająca maksymalną efektywność łańcucha
dostaw

▘Szybsze chłodzenie redukuje przedwczesne dojrzewanie

▘Zgodność z PPWU IFCO Lift Lock
▘Zgodność ze wszystkimi standardowymi paletami
▘Opcjonalne grafiki i etykiety do znakowania
▘Obsługa i serwis w ramach poolingu w sieci centrów serwisowych IFCO
▘Zwroty mieszane z innymi typami PPWU IFCO Lift Lock

o 33% szybciej i o 41% stabilniej niż w opakowaniach jednorazowych
i wydłuża okres przydatności do spożycia

Lepsza kontrola procesu dojrzewania

▘Sprawniejsze zarządzanie temperaturą
▘Unikatowa wentylacja ułatwia kontrolowanie temperatury
▘Skuteczniejsza kontrola dojrzewania i zmiany koloru owoców
▘Dłuższy okres przydatności do spożycia i lepsze walory wizualne dla
kupujących

Zrównoważone rozwiązanie

▘Możliwość używania przez wiele lat eliminuje odpady
▘Po zakończonym okresie użytkowania materiał jest w pełni przetwarzany
na nowe PPWU

▘Idealnie spełnia wymogi gospodarki obiegowej
▘Zastąpienie opakowań jednorazowych trwałymi pojemnikami

Wymiary i specyfikacje
Typ

LLBC6419

Wymiary*

Wymiary zewnętrzne (dł. × szer.)

600 × 400 mm

Wysokość łączna

211 mm

Wysokość układania

204 mm

Użytkowa wysokość wewnętrzna

195 mm

Wysokość po złożeniu

34 mm

Wysokość po złożeniu w stosie

28 mm

Masa*

1880 g

Obciążenie maksymalne

18,14 kg
Kontener chłodniczy
40' wysoki pojemnik

Załadunek

Logistyka

Pod
pokładem

Liczba warstw z zapakowanymi PPWU (rozłożonymi) na paletę**

11

9

Liczba zapakowanych PPWU (rozłożonych) na paletę**

55

45

Wysokość łączna z zapakowanymi PPWU (rozłożonymi) razem z paletą**

2,4 m

2,0 m

Liczba zapakowanych PPWU (rozłożonych) w kontenerze/pod pokładem***

1100

–

79

70

Liczba warstw na paletę (PPWU złożone)**
Liczba PPWU (złożonych) na paletę**
Łączna wysokość palety z PPWU (złożonymi) razem z paletą**
Liczba PPWU (złożonych) w kontenerze/pod pokładem***

Materiał

395

350

2,35 m

2,1 m

7900

–

Materiał

Polipropylen

Kolor

Czarny

* Tolerancja wymiarowa i wagowa wynosi +/–1,5 % | ** Paleta ISO: 1200 × 1000 × 165 mm
*** Może się różnić w zależności od wysokości kontenera Reefer/wysokości składowania pod pokładem
PPWU = Plastikowy Pojemnik Wielokrotnego Użytku

Informacje dodatkowe
Zakres temperatur

Od 0°C do + 40°C (krótkotrwale do + 90°C)

Właściwości

Gwarantowana długotrwała intensywność koloru, odporność na promienie UV, materiał bezpieczny dla żywności

Uwagi odnośnie użytkowania
Rozkładanie

1

Podnieść dłuższe boki, chwytając uchwyty obiema rękami

2

Podnieść krótsze boki za uchwyty i zablokować

3

Sprawdzić, czy blokady zatrzasnęły się w narożnikach

Składanie

4

Odblokuj niskie ścianki podnosząc pręty blokujące
(tzw. lift lock) i złóż je

5

Następnie złożyć długie boki na złożone krótkie boki
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Układanie w stos

