Banana Lift Lock
▘Optimálna ochrana od plantáže až po
miesto predaja

▘Rýchlejšie a konzistentnejšie chladenie
počas námornej prepravy

▘Kompatibilné s OPPP prepravkami
IFCO Lift Lock

▘Praktická jednodotyková preprava,

uskladnenie a vystavenie na rýchlu
obsluhu a účinnejšiu ochranu produktov

▘Optimalizované pre banány

Odolná potravinárska opakovane použiteľná plastová prepravka (OPPP) na banány. Vďaka svojej
pevnosti a odolnosti výrazne znižuje mieru poškodenia produktov počas prepravy a uskladnenia
v porovnaní s jednorazovými obalmi. Dokonale sa tiež hodí na vystavenie tovaru na mieste predaja.
Vaše výhody
Optimálna ochrana od plantáže až po miesto predaja

▘Systém uzamykania pre bezpečné zostavenie paliet
▘Poskytuje vynikajúcu oporu hmotnosti nákladu, čím

minimalizuje poškodenie v dôsledku stlačenia
▘Menšie poškodenie vrcholčeka a krčka plodu, ako aj menej
škvŕn na ovocí
Rýchlejšie a konzistentnejšie chladenie počas námornej prepravy

▘Banány schladí na ideálnu teplotu 14,2 °C o 33 % rýchlejšie a
41 % konzistentnejšie ako jednorazový obal

▘Rýchlejšie schladenie znižuje možnosť predčasného prezretia
a predlžuje dobu skladovateľnosti

Väčšia kontrola počas procesu zrenia

▘Účinnejšia regulácia teploty
▘Jedinečné odvetrávanie na presnú reguláciu teploty
▘Lepšia regulácia dozrievania a vyfarbovania plodov
▘Dlhšia trvanlivosť a atraktívnejší vzhľad pre kupujúcich
Efektívna manipulácia

▘Rýchle ručné alebo automatizované rozloženie

▘Jednoduché ukladanie na seba bez zbytočnej námahy
▘Kompatibilné s OPPP prepravkami IFCO Lift Lock pre
efektívne vychystávanie zo skladu

▘Preprava priamo z plantáže na miesto predaja bez nutnosti
vybaľovania či prebaľovania

Štandardizované pre maximálnu efektivitu
dodávateľského reťazca

▘Kompatibilné s OPPP prepravkami IFCO Lift Lock
▘Kompatibilné so všetkými štandardnými paletami
▘K dispozícii voliteľná marketingová grafika a štítky
▘Centralizované riadenie a servis prostredníctvom servisných
stredísk spoločnosti IFCO

▘Zmiešané vrátenie spolu s inými aplikáciami IFCO Lift Lock
Trvalo udržateľné riešenie

▘Opakovane použiteľné po mnoho rokov s eliminovaním odpadu
▘Po skončení prevádzkovej životnosti sa celý materiál znova
použije na výrobu nových OPPP prepraviek
▘To najlepšie z cyklického hospodárstva!
▘Nahrádza jednorazové obaly trvalo odolným riešením

Rozmery a technické údaje
Typ

LLBC6419

Rozmery*

Vonkajšie rozmery (D x Š)

600 x 400 mm

Celková výška

211 mm

Výška stohovania

204 mm

Využiteľná vnútorná výška

195 mm

Výška po zložení

34 mm

Výška zloženej prepravky

28 mm

Hmotnosť*

1880 g

Maximálna nosnosť

18,14 kg
Kontajner Reefer
40 stôp High Cube

Nalodenie

Logistika

Podpalubie

Počet vrstiev OPPP prepraviek s tovarom na palete (rozložené)**

11

9

Počet OPPP prepraviek s tovarom na palete (rozložené)**

55

45

Celková výška s OPPP prepravkami s tovarom vrát. palety (rozložené)**

2,4 m

2,0 m

Počet OPPP prepraviek s tovarom v kontajneri/podpalubí (rozložené)***

1100

–

79

70

Počet vrstiev na paletu (zložené OPPP)**
Počet prepraviek OPPP na paletu (zložené)**
Celková výška palety s prepravkami OPPP vrátane palety (zložené)**
Počet prepraviek OPPP v kontajneri/podpalubí (zložené)***

Materiál

395

350

2,35 m

2,1 m

7900

–

Materiál

Polypropylén

Farba

Čierna

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia je +/–1,5 % | ** ISO paleta: 1200 x 1000 x 165 mm
*** Môže sa líšiť v závislosti od výšky kontajnera Reefer/výšky podpalubného úložiska | OPPP = opakovane použiteľná plastová prepravka

Dodatočné informácie
Teplotný rozsah

Použiteľné pri teplotách od –0 °C do +40 °C (krátkodobo až +90 °C)

Vlastnosti

Zaručená sýtosť farby po celú dobu životnosti, odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny

Poznámky ohľadom používania
Rozloženie

Zloženie

Ukladanie na seba

1

Uchopte rukoväte, každú jednou rukou a vytiahnite
nahor dlhé strany

4

Nadvihnutím zaisťovacích kolíkov (západiek) krátke bočné
steny odistíte a môžete ich zložiť

2

Pomocou rukovätí vytiahnite nahor krátke bočné steny a
zacvaknutím ich zaistite

5

Dlhé strany zložte nadol na zložené krátke strany

3

Na každom rohu skontrolujte, či zapadli zaisťovacie úchytky
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