Pallecon Fruitflow
Bulkverpakking van sap, pulp en puree

Overzicht

De Pallecon Fruitflow van CHEP Pallecon Solutions is bij uitstek geschikt voor het verpakken
van sappen, vruchtenpulp of purees in bulk.
Intermediate bulk containers worden steeds vaker gebruikt als de standaardverpakking voor grote
hoeveelheden producten op basis van tomaat of fruit. Deze containers zijn een voordelig alternatief
voor de traditionele vaten en zijn efficiënt te vullen en te legen. Als ze gestapeld worden,
verschaffen deze containers ook aanzienlijk meer opslagcapaciteit waardoor u uw transporten kunt
optimaliseren.
De Pallecon Fruitflow is de nieuwste toevoeging aan het CHEP Pallecon-assortiment van
herbruikbare containers, die beschikbaar zijn tegen vaste prijzen dankzij een nieuw
verhuurprogramma. Producenten van levensmiddelen kunnen nu met één pakket alle benodigde
containers voor het seizoen huren en ze tot 12 maanden later retourneren.
Pallecon Fruitflow biedt u een totaaloplossing voor het huren van containers, inclusief volledig
beheer, bijhorende binnenzakken en accessoires, transport, reiniging en reparatie.

Kenmerken en voordelen

Specificaties

Besparingen in verpakkingskosten
Vergeleken met de meeste wegwerpvaten
Flexibiliteit in aantallen
U huurt precies wat u nodig hebt voor het seizoen
Operationele besparingen
De geleverde containers zijn gereinigd, voorverpakt en klaar
voor gebruik
Eenvoudig in gebruik bij het vullen en het ledigen
Lege containers zijn eenvoudig te hanteren en op te slaan
Vastbinden en omwikkelen overbodig; geen uitrijpallets
Buitenopslag altijd mogelijk ongeacht het klimaat
Optimale benutting van opslagcapaciteit en transport
Tot 25% extra volume op elke pallet
Tot 100% extra volume indien gestapeld
Minder kans op productbeschadiging of -verontreiniging
Minder afvalkosten
Milieutopper: geschikt voor meermalig hergebruik

Afmetingen - in mm

Buitenmaten
Ingeklapt

Aanbevolen gebruik/toepassingen
Lengte
1155
1155

Breedte
1155
1155

Hoogte
1132
467

Nominale capaciteit en nominaal gewicht
Maximumcapaciteit
Tarragewicht

1060 ltrs
89 kg

Gestapelde lagen voor opslag indien geopend
Retourratio

5
5 :1

Temperatuurbereik

CHEP
Bedrijvenlaan 1, Mechelen, 2800, BE
+32 800 39 153
info.benelux@chep.com

Verpakking en transport van bulkhoeveelheden producten op
basis van fruit of tomaat, inclusief sap, pulp en puree.
Opties en accessoires
Een uitgebreide reeks beproefde accessoires die speciaal
zijn ontworpen voor het CHEP Pallecon-systeem en een
optimale en kosteneffectieve manier bieden om containers te
vullen en te legen.
Aanvullende dienstverlening

Configuration and Stacking

Minimum/maximum

www.chep.com

Opmerkingen

-20 °C / 70 °C

Aseptische binnenzakken voor vloeistoffen tot 1000 liter,
leverbaar in verschillende uitvoeringen
Aflevering van de containers op uw vestiging aan het begin
van het seizoen
Ophalen van lege containers bij uw klanten, wereldwijd
Rechtstreeks terugbrengen van containers naar uw locatie of
naar CHEP voor inspectie, reiniging, reparatie en opslag voor
het volgende seizoen
Noodzakelijke reparaties na eventueel verkeerd gebruik
(reparaties door normale slijtage zijn inbegrepen in de
pakketprijs)

