Banana Lift Lock
▘Üretim yerinden satış noktasına kadar ideal
koruma

▘Deniz nakliyesi boyunca daha hızlı ve
sürekli soğutma

▘IFCO Lift Lock RPC’leri ile uyumlu
▘One-touch nakliye, depolama ve sergileme,
hızın yanı sıra ürünün daha iyi korunmasını
sağlar

▘Muz için ideal özelliklerle tasarlandı

Muz için sağlam ve gıdaya uygun özellikte yeniden kullanılabilir plastik konteynerler (RPC).
Sağlam ve dayanıklı özelliğiyle, tek kullanımlık ambalajla kıyaslandığında, taşıma ve saklama
esnasında üründe meydana gelebilecek hasarı önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda satış
noktası sunumları için idealdir.
Faydalarınız
Üretim yerinden satış noktasına kadar ideal koruma

Taşımada verimlilik

▘Birbirine kenetlenen tasarım paletlerin güvenli bir şekilde

▘Hızlı bir şekilde manuel veya otomatik açılma
▘Minimum çaba ile kolay istifleme
▘IFCO Lift Lock RPC’leriyle uyumlu olması depolardan alımda

oluşturulmasını sağlar
▘Ağırlığı çok iyi destekleyerek sıkışmadan kaynaklanan
hasarları asgari seviyeye indirir
▘Muzda oluşabilecek tepe ve boyun hasarlarını ve
lekelenmeyi azaltır

verimliliği artırır

▘Paket açma veya tekrar paketleme olmaksızın tarladan alınıp
doğrudan satış noktasına teslim edilir

Deniz nakliyesi boyunca daha hızlı ve sürekli soğutma

Standartlaştırılmış olması tedarik zincirinde verimliliği artırır

▘Muzları ideal olan 14,2 °C’ ye tek kullanımlık paketlemeye

▘IFCO Lift Lock RPC’leri ile uyumlu
▘Tüm standart paletler ile uyumludur
▘Markalama için isteğe bağlı logo ve etiket alanı mevcuttur
▘IFCO’nun servis merkezleri ağı üzerinden toplanır ve servis edilir
▘IFCO Lift Lock Uygulamalarıyla karışık olarak geri toplanır

göre %33 daha hızlı soğutur ve bu dereceyi %41 daha iyi korur
▘Daha hızlı soğutma erken olgunlaşmayı azaltır ve raf
ömrünü uzatır
Olgunlaşma süreci daha iyi kontrol altındadır

▘Daha iyi sıcaklık yönetimi
▘Kontrol altındaki sıcaklıklarda benzersiz havalandırma
▘Meyvelerin olgunlaşma ve renk değişim süreçlerinin daha iyi
kontrol altında tutulması
▘Daha uzun raf ömrü ve alıcılara daha cazip görünen ürünler

Sürdürülebilir çözüm

▘Uzun yıllar boyunca tekrar kullanılabilir, israfı ortadan kaldırır
▘Kullanım süresi bittikten sonra plastik malzeme kırılarak

tamamen yeni RPC’lere dönüştürülür
▘Döngüsel ekonominin en iyi şekli!
▘Tek kullanımlık ambalajların yerine dayanıklı çözümleri getirir

Ölçüler ve özellikler
Tip

LLBC6419

Ölçüler*

Dış Boyutlar (U x G)

600 x 400 mm

Toplam yükseklik

211 mm

İstif yüksekliği

204 mm

Kullanılabilir iç yükseklik

195 mm

Katlanmış yükseklik

34 mm

Katlanmış istif yüksekliği

28 mm

Ağırlık*

1880 g

Maksimum yük

18,14 kg
Soğutuculu Konteyner
40 ft. Yüksek Hacimli

Yükleme

Lojistik

Güverte altı

Palet başına paketlenmiş RPC katman sayısı (katlanmamış)**

11

9

Palet başına paketlenmiş RPC sayısı (katlanmamış)**

55

45

Paketlenmiş RPC’lerin palet dahil toplam yüksekliği (katlanmamış)**

2,4 m

2,0 m

Konteyner içinde/güverte altında paketli RPC’lerin sayısı (katlanmamış)***

1100

–

79

70

Palet başına katman sayısı (RPC’ler katlanmış olarak)**
Palet başına RPC sayısı (katlanmış)**
RPC’lerin palet dahil toplam yüksekliği (katlanmış)**
Konteyner içinde/güverte altında RPC’lerin sayısı (katlanmış)***

Malzeme

395

350

2,35 m

2,1 m

7900

–

Malzeme

Polipropilen

Renk

Siyah
* Boyut ve ağırlık toleransı +/–1,5% | ** ISO-palet: 1200 x 1000 x 165 mm
*** Soğutmalı konteyner yüksekliğine / güverte altı depolama yüksekliğine göre değişebilir
RPC = Reusable Plastic Container (yeniden kullanılabilir plastik konteyner)

Ek Bilgiler
Sıcaklık aralığı

0 °C’den + 40 °C’ye kadar kullanılabilir (kısa süreler için + 90 °C’ye kadar çıkabilir)

Özellikler

Uzun ömürlü renk yoğunluğu garantisi, UV ışınına dayanıklı, gıdalar için güvenli

Kullanımla ilgili notlar
Açma

1

İki elinizle de tutacağı tutarak uzun kenarları yukarı çekin

2

Kısa kenarları yerine kilitlenene kadar dışarı doğru açın

3

Kilit tırnaklarının takıldığı tüm köşeleri kontrol edin
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Katlama

İstifleme

4

Kilit mandallarını (Lift Lock) kaldırarak kısa kenar
duvarlarının kilidini açın ve aşağı doğru katlayın

5

Uzun kenarları, katlanmış kısa kenarların üzerine doğru katlayın

