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Korszerű ajánlat a világnak:
hatékony energiafelhasználású hűtő és mélyhűtő
ActiveGreen
Az úgynevezett, ActiveGreen program a Liebherrnél már a
hűtő és mélyhűtő készülékek tervezésénél kezdődik. A
kíváló minőségű alapanyagok garantálják a termékek
megbízható működését, valamint a kimagaslóan alacsony
energiafelhasználást a legnagyobb igénybevétel mellett is.
A precíz vezérléssel szabályozott magas hatékonyságú
hűtőegység különösen energiatakarékossá teszi a Liebherr
Profi készülékeket. A Liebherr gyár elsőként változtatta át

minden professzionális hűtő és mélyhűtő készülékének
hűtőközegét a környezetbarát R 290 ill. R 600a gázokra.
Ezek FKW mentesek, nem károsítják az ózonréteget, és
ezáltal nem növelik az üvegházhatást. Az új, nagy hatékonyságú kompresszorok alkalmazásával a készülékek
energiafelhasználása jelentősen csökkent. A Liebherr
minden gyáregysége rendelkezik a nemzetközi normáknak megfelelő ISO 9001 minőségi és ISO 14001 környezetirányítási tanúsítvánnyal.

Tapasztalat, ami számít!
A 60 éves tapasztalat a Liebherr gyárat a csúcsminőségű
és top-design hűtő- és mélyhűtőkészülékek fejlesztésének és gyártásának magas színvonalú szakértőjévé tette.
A Liebherr innováció célja rendszeresen továbbfejleszteni
a készülékek komfortját és csökkenteni az energiafelhasználását. A háztartási készülékek területén 1993-tól
elsőként vezette be az összes szabadon álló készüléknél
az FCKW/FKW mentes hűtőközeget. A Liebherr a gyártási

folyamatoknál is arra tökszik, hogy a befektetett erőforrásokat hatékonyan használja fel. Így például a készülékek
gyártásánál természetes módon keletkező hőt, mint fűtőenergiát használja fel. A készülékek minden lemeze környezetbarát festékbevonatot kap, ami nem tartalmaz oldószert, és ezáltal nem keletkezik szennyvíz, ami a környezetet károsíthatná. A műanyagok felhasználásánál is fontos szempont az optimális újrafelhasználhatóság.

Termékminőség a legmagasabb szinten
Az ipari felhasználás területén a termék minősége és a
termék hosszan tartó igénybevétele együttesen hatnak ki a
készülék öko-mérlegére, élettartamára. A kiváló minőségű
alapanyagok felhasználása biztosítja hosszú éveken keresztül a termék kifogástalan működését. A felhasználás középpontjában a frissesség minőségi megőrzése áll, melyben
döntő szerepet játszik a készülék hűtésének a minősége.
Ezen belül központi kérdés a hűteni kívánt élelmiszerek
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gyors lehűtése, a hőmérsékletstabilitás, a belső levegő
páratartalma, valamint a leolvasztás gyorsasága. Minden
olyan területen, ahol naponta nagy mennyiségű élelmiszert
dolgoznak fel, kiemelkedő szerepet játszik a higiénia. A
Liebherr már a készülékek tervezésénél szigorúan ügyel
erre: például a készülékek borításai lehetőség szerint hézag
és él-mentesek. A készülékek belső burkolata a mélyhúzás
technológiájával készül, és ez által könnyen tisztítható.

készülékek ipari használatra a Liebherrtől
Kimagasló energiahatékonyság
Az energiafelhasználás hatékonysága a Liebherrnél mindig is kiemelt téma volt melyet az ipari felhasználású
készülékeknél már a tervezés kezdeténél figyelembe
vesznek. Ennek hatására 2006-ban az öt ProCool award
közül hármat ítéltek oda a kimagasló energiahatékonyságú, környezetbarát Liebherr ipari hűtő- és mélyhűtőszekrényeinek. Ezen készülékeknek az áramfelhasználása
70 %-kal marad a piaci átlag alatt. Több államban, mint

például Hollandiában vagy Kaliforniában, a Liebherr legnagyobb energiahatékonyságú ipari készülékeit, tekintettel
az alacsony energiafelhasználásra a top készülékek között
jegyzik. A precíz elektronikus vezérlés és az optimalizált
hűtőrészek együtthatója, a csúcs minőségű szigetelőanyagok, és a kiváló minőségű kompresszorok felhasználása mind az energiahatékonyság növelését szolgálják.

Energia felhasználás 24 h alatt

Megtakarítás 15 év alatt:

3.187 € (0,268 €/kWh)

Energia felhasználás 24 h alatt

Megtakarítás 15 év alatt:

4.955 € (0,268 €/kWh)

Megkettőzött figyelem alatt a környezetvédelem
A Liebherr az első olyan gyártó cég, aki az összes
professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékben környezetbarát, FKW mentes hűtőközeget, tehát kizárólag az
ökológiailag nem káros R 290 és R 600a hűtőközegeket
alkalmazza. A környezetbarát gázokra való átállás még
hatékonyabb hűtési teljesítményt tesz lehetővé, és ezáltal
még takarékosabb energiafelhasználást eredményez.

FKW
mentes
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Professzionális
készülékek a
vendéglátásban
A vendéglátásban a frissesség és a minőség áll a
középpontban, ezért a hűtő és melyhűtő készülékeknek
különösen szigorú előírásoknak kell megfelelniük. A
Liebherr speciális programja erre kínál mind a profi
hűtés, mind a minőség területén megoldást. Ha
állandóan magas környezeti hőmérséklet áll fenn, ha
gyakori az ajtónyitás, vagy ha nagyobb mennyiségű
élelmiszer vagy ital tárolása a cél, ezek a készülékek
problémamentesen végzik a munkájukat. A Liebherr
kizárólag minőségi alapanyagokból előállított, precízen
kialakított, és magas hűtési teljesítménnyel ellátott
termékeivel a legmagasabb igényeknek is eleget tesz.
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Megújult ötletek a világnak
Minden olyan felhasználási területen, ahol a hűtés és
annak minősége áll a középpontban, igen magas követelmények elé állítják a hűtő és mélyhűtő készülékeket.

Nagy hatékonyságú hűtőrendszer az
energiafelhasználás és üzemeltetési költségek
jelentős csökkentéséért.
Az R 290 hűtőközeg környezetbarát,
nagy teljesítményű és energiatakarékos.

A forrógázos kondenzvíz elpárologtatás
megbízható és energiatakarékos.

Nagy elpárologtató felületek a kimagasló
hűtési minőségért.

A nagy hatékonyságú ventillátorok csökkentik az
energiafelhasználást.

Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás
figyelmeztet a nem kívánt hőmérsékletemelkedésre.

A kifogástalan ajtótömítés optimális higiéniai
viszonyokat teremt, és könnyen cserélhető a
beépített nútrendszer által.
Nagy hatékonyságú, 83 mm-es szigetelés az
alacsony energiafelhasználásért és maximális
hőmérsékletmegtartásért.
Megfordítható ajtónyitási irány, ami a
készülék felállítási helyéhez igazítható.

ROHS és WEEE konform környezetbarát
nyersanyagok felhasználásával, összhangban az
optimális újrahasznosíthatósággal.
Beépített lábpedál segíti a könnyebb és
kényelmesebb ajtónyitást.

Magasságban állítható lábak szériafelszerelésként
az optimális tisztaságért a készülék alatt.
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Legyen szó akár a hűtőteljesítményről vagy a mindennapi
higiéniáról, a Liebherr termékeit az alapos tervezés, a
csúcsminőség és az innovatív megoldások jellemzik. Az
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alapanyagok kiválasztásánál, a részletek tervezésénél
vagy a design kialakításánál mindig a hosszú élettartam,
és a problémamentes működés a legfontosabb szempont.

Felnyitható és levehető felső szerelőnyílás
javításnál vagy tisztításnál könnyen hozzáférhető a hűtőrész.
Precíz elektronika a nagyteljesítményű hűtőrésszel összekapcsolva,
a minimális energiafelhasználásért. A különösen könnyű
tisztántartás és az állandó higiénikus viszonyok
érdekében az elektronika teljesen síkba épített.
Soros interface (RS 485), szünetmentes elektromos kapcsolat és infravörös interface
megfelel a HACCP előírásoknak, illetve központi
dokumentálási és riasztási rendszerhez csatlakoztatható.
Liebherr - légkeveréses rendszer az
optimális hűtési minőségért.
Elpárologtató-mentes belső tér leolvasztás alatt minimális
hőmérsékletemelkedés és nagyobb bruttó űrtartalom.
A vezérelhető forrógázos leolvasztás nem igényel külön energiaráfordítást.
A nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás időtartama
csak kb. 10 perc. A belső tér hőmérsékletemelkedése
a leolvasztás alatt minimális. Energiatakarékos megoldás.

Automatikus ventilátor-stop funkció ajtónyitáskor minimalizálja
a meleg levegő beáramlását. A hideg levegő a
belső térben marad, ezáltal energiát takarít meg.
Mélyhúzott króm-nikkel-acél belső tér kifolyónyílással
biztosítja a stabilitást, flexibilitást és a könnyű tisztántartást.

A rozsdamentes acél külső burkolat hézagmentes,
az oldalfalak egy darabból készülnek, ezáltal nagyon
higiénikusak és könnyen tisztíthatóak.

Az önműködően csukódó ajtó megakadályozza a hideg
levegő felesleges kiáramlását, ezáltal csökkenti az energiafelhasználást.
Az ergonomikus, az ajtó teljes magasságában kialakított fogantyú
különösen kényelmes ajtónyitást biztosít.

Adatok érvényesek: GKPv 6590 és GKPv 1490-re
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Minőség minden részletében
A Liebherr ProfiPremiumline és ProfiLine készülékei egyesítik a professzionális hűtő és mélyhűtő készülékek minden
előnyét. A kiemelkedő minőségű alapanyag, a magas szintű hűtési teljesítmény és a részletekig menő precíz kidolgozás
a Liebherr készülékek kiváló minőségéről árulkodnak.

Funkcionális és elegáns –
SwingLine-Design
Az SwingLine típusú ajtó teljes magasságában
húzódik a beépített nyitóprofil. Ergonomikus,
könnyen nyitható és nincs meghibásodási lehetőség. A robusztus ajtó egyszerűen tisztítható, az
ajtótömítés cserélhető. Az ajtó 90°-nál nagyobb
nyitásnál nyitva marad, 75°-nál kisebb nyitásnál
önműködően becsukódik. A beépített robusztus
zárszerkezet megvédi az árut az illetéktelenektől.
Az ajtó nyitási iránya megfordítható.
Maximális hűtőteljesítmény profi
minőségben
A ventilációs hűtésű, precíz elektronikus vezérléssel felszerelt hűtőaggregátor fejlesztése a
legmagasabb igények figyelembevételével történt. A belső térben teljes egészében egyenletes
a hőeloszlás a speciális visszaáramoltatott légkeveréssel működő hűtés eredményeképpen.
Gyakori ajtónyitások vagy nagyobb mennyiségű
friss áru behelyezésekor a dupla ventillátorral
működtetett légkeveréses rendszer mindig biztosítja a megfelelő hűtést. Ajtónyitáskor a ventillátor leáll, a hideg levegő a belső térben marad,
ami értékes energia megtakarítást eredményez.
A leolvasztás automatikus.
A készülék tetején található hűtőrész takaró lemeze felnyitható, ami megkönnyíti a tisztítást és az
esetleges javítást. A GKPv 6570 és a GKPv 1470
típusú készülékek központi aggregátról is üzemeltethetőek, ezért rendelhetőek aggregát nélküli
kivitelben is.
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Igény szerint alakítható,
GN méretű belső tér
A gasztronorm méretű belső tér kiváló minőségű
króm-nikkel-acélból készül, ami biztosítja a stabilitást, flexibilitást, optimális higiéniát és tisztíthatóságot. A polctartó bordákra GN 2/1 tárolóedény és rácspolc egyaránt behelyezhető, a
belső tér ennek megfelelően kialakított. A rácspolcok maximum 60 kg-ig terhelhetők.
Kép: elrendezési lehetőség

Precíz és könnyen kezelhető elektronikus vezérlés
Az optimalizált hűtés és a precíziós elektronikus vezérlés együtt biztosítja
a kiváló hűtési minőséget. A vezérlés könnyen kezelhető, szünetmentes
elektromos kapcsolattal rendelkezik, és központi riasztórendszerhez csatlakoztatható. A beépített ajtó- és hőmérsékletriasztó figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre ill. a nyitva maradt ajtóra. A felhasználóbarát elektronikát egy higiénikus fólia védi.

Könnyű tisztítás
Ott, ahol minden nap nagy mennyiségű élelmiszer kerül feldolgozásra,
nagyon fontos a megfelelő higiénia. A hézagmentes króm-nikkel-acél belső
tér, a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított alsó medence, a lekerekített
sarkok, integrált polctartó bordák megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a
higiéniát. Így a belső tér tisztítása előtt nem kell polctartó sínek eltávolításával bajlódni. A mellékelt illesztő darabbal közvetlenül csatlakoztatható a
tisztítóvízhez egy kifolyócső.
Maximális higiénia - állítható lábak
A króm-nikkel-acél lábak magassága 150–180 mm között állítható.
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Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline
Az új ProfiPremiumline gasztronorm hűtőszekrények
mindent biztosítanak, amire a termékek frissen tartásához szükség lehet. Az optimalizált hűtéssel kombinált
modern elektronika ezeknél a készüléknél különösen
magas hűtési teljesítményt eredményez. A belső hőmérséklet -2 °C – +16 °C között igény szerint állítható, akár
+43 °C-os külső környezeti hőmérséklet mellett. A hőmérséklet regisztrálásához az új, áttekinthető, HACCP-konform

elektronika soros interface-szel és szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik. Valamennyi ProfiPremiumline
modell a különösen energiatakarékos és FKW mentes
R 290 hűtőközeggel működik. Az energiatakarékos ventillátor-okkal ellátott GKPv 6590 és GKPv 1490 modellek a
piacon kapható legenergiahatékonyabb gasztronorm hűtőkészülékek közé tartoznak.

Króm-nikkel-acél rácspolcok
A nagyteherbírású rácspolcok króm-nikkelacélból készülnek és maximum 60 kg-ig terhelhetők. Méretük megegyezik a GN 2/1 tárolóedényekével.
Lábpedál
Ha nincs szabad keze, a beépített lábpedállal is
kényelmesen nyithatja a készüléket. Az ajtó
90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik.

Elektromos
leolvasztás

Elektronikus vezérlés –
precíz és kényelmes
A ProfiPremiumline modelleknél a jól áttekinthető, szöveges kijelzővel ellátott elektronika,
a beépített valósidejű órával megfelel a HACCP
előírásainak. Soros interface-szel (RS 485),
szünetmentes elektromos kapcsolattal és infravörös csatlakozóval rendelkezik, így központi
dokumentálást vagy a kijelzőről direkt leolvasást
is lehet alkalmazni. A termékhőmérsékletek
feljegyzéséhez egy opcionálisan kapható
NTC-termékhőmérséklet érzékelőt lehet csatlakoztatni az elektronikához. A kényelmes használat érdekében 10 különböző, előre beállított
hűtési programból (hőmérsékleti tartomány és
páratartalom) lehet választani. Választható beállítás pl. Cook & chill, hús, pékáru tárolására, de az
értékek egyéni igények szerint is beállíthatóak.
Az elektronika forró gázzal szabályozza a leolvasztást, de lehetőség nyílik manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az ajtó- és hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot szolgálja, mely
közben a készülék a riasztási időpontot és
hőmérsékletet dokumentálja.

Forrógázos
leolvasztás

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline
Modell

Bruttó űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő
fagyasztó

GKPv 6590

601 l

700/830/2150

510/650/1550

rm.acél, rm.acél

GGPv 6590 oldal 53

GKPv 1490

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

rm.acél, rm.acél

GGPv 1490 oldal 53
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Hűtőszekrények GN 2/1

GKPv 6590

ProﬁPremiumline

GKPv 1490

Hűtés

ProﬁPremiumline

ventilációs hűtéssel
bruttó űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
Interface / szünetmentes el. kapcsolat
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
lábpedál
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
tartozékok
CNS rácspolc
műanyag bevonatú rácspolc
U proﬁlos polctartó sín, jobb/bal
kerékkészlet
infrakulcs software-rel
konverter software-rel (soros csatlakozó)
NTC-termékhőmérséklet érzékelő

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
0,728 kWh

1427 l
1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
1,917 kWh

ventilációs
automatikus
-2°C – +16°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel
kívül digitális
optikai és akusztikus
RS 485 / igen
4
króm-nikkel-acél rácspolc
60 kg
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
135 / 119 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
-2°C – +16°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel
kívül digitális
optikai és akusztikus
RS 485 / igen
8
króm-nikkel-acél rácspolc
60 kg
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van
van

7112904
7112908

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590389
9590387
9590407

9590581
9590389
9590387
9590407

83 – 60 mm
220 / 197 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.5 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen
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Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
A ProfiLine hűtőszekrényeket professzionális minőség és
kimagasló teljesítmény jellemzi. A kiváló hűtés és a dupla
ventillátoros légbefúvás együttesen garantálja, hogy az
egész belső térben állandó maradjon a hőmérséklet.

A belső hőmérséklet +1 °C – +15 °C között állítható igény
szerint, akár +43 °C-os külső környezeti hőmérséklet
mellett. Az óriási belső teret a sűrűn állítható polcok rendkívül jól kihasználhatóvá teszik.

Kerékkészlet
A GKPv 1470, GKPv 6573 és GKPv 6570 modellek kerékkészlettel is rendelhetőek. Ezáltal könynyebb és kényelmesebb a takarítás a készülékek
alatt, különböző helyiségek esetén pedig könnyen
áthelyezhetőek a hűtők. Az elülső kerekek

Stabil polcok
A stabil rácspolcok műanyag bevonattal készülnek, maximum 60 kg-ig terhelhetők.

Külön kapcsolható LED
fels ővilágítás
A GKPv 6573 üvegajtós modell külön kapcsolható fels ővilágítással van felszerelve. Ez a belső
térben elhelyezett áru könnyebb áttekintését
teszi lehetővé.

Elektronika, fok pontossággal
A ProfiLine modellek digitális kijelzővel ellátott
elektronikája fok pontosságú hőmérséklet beállítást tesz lehetővé. A készülékek szünetmentes
elektromos kapcsolattal csatlakoztathatók központi riasztórendszerhez. A leolvasztás automatikus, de ha szükséges, manuálisan is indítható
leolvasztási ciklus. Az optikai és akusztikus ajtóés hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot
szolgálja.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
Modell

Bruttó
űrtartalom l

GKPv 1470
GKPv 6573
GKPv 6570
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Külső méretek
mm (szé/mé/ma)

Belső méretek
mm (szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő
fagyasztó

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

rm.acél, rm.acél

GGPv 1470 oldal 55

601 l

700/830/2150

510/650/1550

rm.acél, rm.acél

601 l

700/830/2150

510/650/1550

rm.acél, rm.acél

GGPv 6570 oldal 55

rögzítőfékjei biztosítják a fix állást és nem engedik
felbillenni a készüléket, kihúzott rácspolcokkal
sem. A kerekek szállításkor leszerelhetőek, ezáltal 13 cm-rel csökken a készülék magassága.

Hűtőszekrények GN 2/1
ventilációs hűtéssel
bruttó űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
riasztás
szünetmentes elektromos kapcsolat
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a
tartozékok
CNS rácspolc
műanyag bevonatú rácspolc
U proﬁlos polctartó sín, jobb/bal
kerékkészlet
lábpedál
* Kikapcsolt világítás mellett mérve

FKW
mentes

GKPv 1470

ProﬁLine

GKPv 6573

ProﬁLine

GKPv 6570

ProﬁLine

1427 l
1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
2,315 kWh

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
2,702 kWh

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
1,047 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acél kerettel
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható
optikai és akusztikus
van
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van / jobb, megfordítható
83 – 60 mm
144 / 127 kg
ST
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális

7112904
7112908

7112904
7112908

9590581
9590659

9590581
9590659

optikai és akusztikus
van
8
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van / –
83 – 60 mm
224 / 201 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.5 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen
GKPv 1470, 525-ös kivitel
7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590639

Hűtés

optikai és akusztikus
van
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van / jobb, megfordítható
83 – 60 mm
133 / 117 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen
GKPv 6570, 525-ös kivitel
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Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel
A légkeveréses gasztronorm belső méretű hűtőszekrények
kis alapterületen nagy tárolókapacitást biztosítanak. A
készülék speciális belső kialakítása a gasztronómia
igényeinek figyelembevételével történt. A rácspolcok
magasságban állíthatóak, ez lehetővé teszi a belső tér igény
szerinti alakítását. A hűtési hőmérséklet +1°C – +15°C

között állítható. A GKv 5790 és GKv 5730-as modellek hűtési hőmérséklete -2°C – +15°C között állítható. Minden GKv
típusú hűtőszekrény megfelel a gasztronómiában, és az
élelmiszeriparban érvényben lévő élelmiszer- és higiéniai
előírásoknak. A készülékek alacsony energiafelhasználásúak, ezért gazdaságos az üzemeltetésük.

Kerékkészlet
A GKv 64.. és GKv 57.. modellek kerékkészlettel is rendelhetőek. Ezáltal könnyebb és kényelmesebb a
takarítás a készülékek alatt, különböző helységek esetén pedig könnyen áthelyezhetőek a hűtők.

Pontos elektronika
A digitális hőmérsékletkijelző lehetővé teszi a hőmérséklet fok pontosságú beállítását. Az ajtó és
hőmérsékletriasztási funkció figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre. A leolvasztás
automatikusan történik, amikor a kompresszor leáll. A beépített robosztus zárszerkezet megvédi az
illetéktelenektől a hűtött árut. A belső tér páratartalma két fokozatban szabályozható.

Könnyű tisztíthatóság
A hézagmentes belső tér, a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított alsó medence, a lekerekített sarkok,
integrált polctartó bordák megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiéniát. A sűrűn kialakított polctartó bordák a belső tér igény szerinti kialakítását teszik lehetővé. A stabil rácspolcokra behelyezhető
legnagyobb edényméret GN 2/1. A készülék lábai 150-180 mm között állíthatók, ezáltal a burkolat
tisztán tartása a készülék alatt is kényelmesen elvégezhető.

SwingLine-Design
Az új SwingLine ajtó stabil rúdfogantyúval van felszerelve, a robosztus ajtó mindemellett könnyen
tisztítható. Az ajtótömítés cserélhető, és 30°-tól az ajtó önműködően becsukódik.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó-/hasznos űrtartalom l Külső méretek mm (szé/mé/ma) Belső méretek mm (szé/mé/ma) Burkolat, Szín

Megfelelő fagyasztó

GKv 6460

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

Rm.acél, rm.acél

GGv 5860 oldal 57

GKv 6410

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

Acél, fehér

GGv 5810 oldal 57

GKv 5790/5760

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

Rm.acél, rm.acél

GKv 5730/5710

583/569 I

750/750/1864

650/581/1510

Acél, fehér

GGv 5060 oldal 57
GG 5260 oldal 59
GGv 5010 oldal 57
GG 5210 oldal 59

Hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel
GKv 4360

434/406 l

600/680/1900

475/480/1688

Rm.acél, rm.acél

GG 4060 oldal 60

GKv 4310

434/406 l

600/680/1900

475/480/1688

Acél, fehér

GG 4010 oldal 60

GKvesf 5445

554/520 l

750/730/1640

600/560/1452

Acél, szürke

GKvesf 4145

373/346 l

600/610/1800

470/440/1612

Acél, szürke
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Hűtőszekrények GN 2/1

GKv 6460

GKv 6410

663 / 647 l
750 / 750 / 2064
650 / 581 / 1710
1,298 kWh

663 / 647 l
750 / 750 / 2064
650 / 581 / 1710
1,298 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
650 x 530 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
6
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
103 / 95 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.3 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
650 x 530 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
6
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
105 / 96 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.3 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

igen

igen

7113485
7112439
9086457
9086659

7113485
7112439
9086457
9086661

Hűtés

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
tartozékok
acél rácspolc, fehér
CNS rácspolc
kerékkészlet
lemez a standard elektronika felszereléséhez
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Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel

Hűtőszekrények GN 2/1

GKv 5790

GKv 5760

583 / 569 l
750 / 750 / 1864
650 / 581 / 1510
1,269 kWh

583 / 569 l
750 / 750 / 1864
650 / 581 / 1510
1,206 kWh

ventilációs
automatikus
-2°C – +15°C
650 x 530 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
95 / 87 kg
SN-ST
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
650 x 530 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
94 / 85 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

7113485
7112439
9086457
9086659

7113485
7112439
9086457
9086659

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
tartozékok
acél rácspolc, fehér
CNS rácspolc
kerékkészlet
lemez a standard elektronika felszereléséhez
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Hűtőszekrények GN 2/1

GKv 5730

GKv 5710

583 / 569 l
750 / 750 / 1864
650 / 581 / 1510
1,269 kWh

583 / 569 l
750 / 750 / 1864
650 / 581 / 1510
1,206 kWh

ventilációs
automatikus
-2°C – +15°C
650 x 530 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
96 / 88 kg
SN-ST
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
650 x 530 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
150 – 180 mm
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
95 / 87 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

7113485
7112439
9086457
9086661

7113485
7112439
9086457
9086661

Hűtés

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
tartozékok
acél rácspolc, fehér
CNS rácspolc
kerékkészlet
lemez a standard elektronika felszereléséhez
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Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

GN edény elhelyezési
lehetőségek GKv 4360 és
GKv 4310 készülékeknél
A GKv 4360 és GKv 4310 modellek stabil
rácspolcaira GN edények is behelyezhetők,
GN 2/3 méretig. A különböző méretű edények
és a magasságban állítható rácspolcok lehetővé
teszik a belső tér optimális kihasználását.

Hűtőszekrények

GKv 4360

GKv 4310

434 / 406 l
600 / 680 / 1900
475 / 480 / 1688
0,708 kWh

434 / 406 l
600 / 680 / 1900
475 / 480 / 1688
0,708 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
78 / 72 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.5 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
79 / 73 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.5 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

7113483
9086527

7113483
9086527

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
acél rácspolc, fehér
állítható lábak
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GN edény elhelyezési
lehetőségek GKvesf 5445 és
GKvesf 4145 készülékeknél
A GKvesf 5445 és GKvesf 4145 modellek stabil
rácspolcaira GN edények is behelyezhetők,
GN 2/3 méretig. A különböző méretű edények
és a magasságban állítható rácspolcok lehetővé
teszik a belső tér optimális kihasználását.

Hűtőszekrények

GKvesf 5445

GKvesf 4145

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh

373 / 346 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
0,963 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
rm.acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
99 / 93 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
rm.acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
5
acél, műanyag bevonattal
45 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
69 / 64 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112449
7112415
9590235
9086381

7112537
7112467
9590233

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal
fehér rácspolc
állítható lábak
gördítő keret
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Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény
Professzionális minőség és kimagasló teljesítmény jellemzi az új GCv 4060 kombinált hűtő- és mélyhűtőkészüléket.
A modell kétkompresszoros, két hűtőkörös technológiával
működik, ezáltal +43°C-os külső környezeti hőmérséklet

esetén is problémamentesen működik. A készülék mindössze 60cm széles és az egy darabból készült oldalsó
burkolat könnyen tisztántartható. Az FKW mentes R600a
hűtőközeg környezetbarát és energiatakarékos.

Fok pontosságú elektronika
A frontlemez síkjába épített elektronikát védő fólia biztosítja az egyszerű tisztántartást. A hűtő és mélyhűtőrészben is
fok pontossággal állítható a hőmérséklet, amit a digitális
kijelző precízen mutat. Az optikai és akusztikus ajtó- és
hőmérsékletriasztás a legmagasabb biztonságot szolgálja.
A hűtőtér páratartalma két fokozatban szabályozható.

Funkcionális hűtőtér
Az egy darabból öntött műanyag belsőtér hézagmentes, higiénikus és könnyen tisztántartható.
A hűtőrész flexibilis kihasználását teszik lehetővé a magasságban állítható stabil rácspolcok,
amelyekre különböző méretű edények helyezhetők be, GN2/3 méretig. A padlórács szériafelszerelés. A rácspolcok 90°-os ajtónyitásnál kivehetőek.

Flexibilis mélyhűtőtér
A mélyhűtőtérben 3 kosár és két kivehető üvegpolc található. A kosarakban az áruk jól
áttekinthetően tárolhatók, nagyobb méretű áruk behelyezésénél azonban lehetőség van a kosarak és az üvegpolcok kiemelésére is, 90°-os ajtónyitásnál.

HardLine-Design
Az egyenes vonalú HardLine Design ajtóprofil, valamint a masszív rúdfogantyú garantálja a
megbízhatóságot, gyakori ajtónyitás esetén is. A beépített robosztus zárszerkezet megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. Az önműködően záródó ajtó nyitási iránya megfordítható.

Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény
Modell

Bruttó űrtartalom l
űrtartalom hűtőrész

Bruttó űrtartalom l
Fagyasztórész

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)
űrtartalom hűtőrész

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)
Fagyasztórész

Burkolat, Szín

GCv 4060

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

rm.acél, rm.acél

22

FKW
mentes

Kombinált hűtő- és
mélyhűtőszekrény

GCv 4060

bruttó- / hasznos űrtartalom
űrtartalom hűtőrész
bruttó- / hasznos űrtartalom
mélyhűtőrész
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma) űrtartalom hűtőrész
belső méretek mm (szé / mé / ma) mélyhűtőrész
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
leolvasztás
űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
hűtési hőmérséklet űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
polcok terhelhetősége űrtartalom hűtőrész / mélyhűtőrész
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh

tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal

Hűtés

Mélyhűtés

ventilációs / statikus
automatikus / manuális
+1°C – +15°C / -14°C – - 28°C
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
3
acél, műanyag bevonattal / üveg
45 / 24 kg
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
70 – 70 mm
89 / 83 kg
SN-T (5)
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313
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Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
A ProfiLine cukrászati hűtőszekrényeket a cukrászati és
pékipari speciális tepsik méreteihez igazodva fejlesztették
ki. A páratartalom igény szerint változtatható. A nagytelje-

sítményű ventilációval ellátott készülék +43 °C környezeti
hőmérsékletig biztonsággal hűt. A hűtési hőmérséklet
-5 °C – +15 °C között szabályozható.

Pontos elektronika
A digitális hőmérsékletkijelző lehetővé teszi a
hőmérséklet fok pontosságú beállítását. A készülék szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik, ezáltal központi riasztórendszerre is csatlakoztatható. A forrógázos leolvasztást az elektronika vezérli, de lehetőség van manuális leolvasztási ciklus indítására is. Az ajtó- és hőmérsékletriasztási funkció a magasabb biztonsági
fokozatot szolgálja. A beépített robusztus zárszerkezet megvédi az illetéktelenektől a hűtött árut.
Cukrászati norma
A króm-nikkel-acél belső tartórész optimális kialakítású a sütőlemezek tárolására. A változtatható
magasságú, L alakú sínekre 600 x 400 mm-es ill.
600 x 800 mm-es sütőtepsik tolhatók be készülék
típustól függően.
Speciális szellőzés
A speciálisan kialakított légelvezetés biztosítja,
hogy a hideg levegő ne közvetlenül az erre érzékeny árut érje.

Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
Modell

Bruttó űrtartalom l

BKPv 8470

856 l

790/980/2150

BKPv 6570

601 l

700/830/2150

BKPv 6520

601 l

700/830/2150

510/650/1550
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Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő fagyasztó

623/800/1550

rm.acél, rm.acél

BGPv 8470 oldal 63

510/650/1550

rm.acél, rm.acél

BGPv 6570 oldal 63

acél, fehér

BGPv 6520 oldal 63
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Szuper takarékos
456 kWh -2
7

%

(2009)

(2014)

Cukrászati hűtőszekrények,

BKPv 8470

ProﬁLine

BKPv 6570

ProﬁLine

ventilációs hűtéssel
bruttó űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
cukrászati norma
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
szünetmentes elektromos kapcsolat
állítható polcok száma
polcok anyaga
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
kapható fehérben is:
tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
kerékkészlet
lábpedál

856 l
790 / 980 / 2150
623 / 800 / 1550
1,474 kWh

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
0,912 kWh

ventilációs
automatikus
-5°C – +15°C
600 x 800 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
25
króm-nikkel-acél L tartósínek
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
181 / 162 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
-5°C – +15°C
400 x 600 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
20
króm-nikkel-acél L tartósínek
150 – 180 mm
teljes magasságban
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
154 / 137 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
BKPv 6520

9000968
9000969
9590581
9590659

9005067
9005069
9590581
9590659
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Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel
A cukrászati hűtőszekrények kialakítása lehetővé teszi a
speciális méretű cukrászati- és pékipari sütőlemezek
használatát. A változtatható magasságú, L alakú sínekre

600 x 400 mm-es sütőtepsik tolhatók be. A ventilációs
hűtés segítségével az egész belső térben egyenletesen
szabályozható a hőmérséklet +2 °C – +15 °C között.

Frissesség ventilációs hűtéssel
A ventilációs hűtés elősegíti a frissen berakott
áru gyorsabb lehűtését és a belső tér egyenletes
hűtési hőmérsékletét. Az ajtó érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a ventilátort automatikusan leállítja. Ezáltal energiát takarít meg és megakadályozza a meleg levegő beáramlását.

„L” alakú tartósínek
A BKv 4000 modelleknél a különösen teherbíró,
változtatható magasságú tartósínekre 600 x
400 mm-es sütőtepsik helyezhetők be. A maximálisan 22 egymás fölött elhelyezhető sütőlemezen jól áttekinthető a tárolt áru.

Digitális hőmérsékletkijelző
A külön elemmel működő hőmérsékletkijelző
fok pontossággal mutatja a hűtő belső terének
hőmérsékletét, áramkimaradás esetén is.

Zárszerkezet
A cukrászati hűtő robusztus zárszerkezettel van
felszerelve, ami a fogantyútól függetlenül helyezkedik el.

Cukrászati hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő fagyasztó

BKv 4000

400/390 l

752/710/1605

613/507/1312

acél, fehér

TGS 4000 oldal 60
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Cukrászati hűtőszekrények,

Hűtés

BKv 4000

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
cukrászati norma
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
állítható polcok száma
polcok anyaga
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
gördítő keret

400 / 390 l
752 / 710 / 1605
613 / 507 / 1312
1,147 kWh
ventilációs
automatikus
+2°C – +15°C
600 x 400 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
10
króm-nikkel-acél L tartósínek
100 – 150 mm
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
76 / 71 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.2 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9452999
9452997
9086957
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Bemutató hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel
A frissítő, üdítő italok iránt minden évszakban nagy a
kereslet. Ahhoz, hogy tárolásukat hosszú ideig megfelelő
hőmérsékleten biztosíthassuk nagy hűtőteljesítményre

A változtatható hőmérséklettartomány egyéni igény
szerint állítható +2°C és +15°C között.

A robusztus zárszerkezet megakadályozza
az illetéktelen hozzáférést.

A ventilációs hűtőrendszer gyorsan lehűti a frissen berakott italokat,
élelmiszereket és állandó hőmérsékletet tart a belső térben.

Az analóg hőmérsékletkijelző fok pontossággal mutatja a beállított
hőmérsékletet.

A porszórt bevonattal készülő acél burkolat hézagmentes felület,
ezáltal robusztus és ütésálló.

Az ergonomikus rúdfogantyú garantálja a stabilitást gyakori
ajtónyitásoknál is.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok
felhasználása összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

FKW mentes hűtőközeg környezetbarát,
nagy teljesítményű és energiatakarékos.
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van szükség. A Liebherr italhűtők biztosítják az áru gyors
lehűtését gyakori ajtónyitás esetén is. Megbízhatóak,
magas hűtőteljesítménnyel rendelkeznek és extrém igény-
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bevétel esetén is hosszú élettartamúak. Minden italhűtő
készülék kimagaslóan energiatakarékos és a környezetbarát FKW mentes R 600a hűtőközeggel működik.

A hátsó megvilágítású display felhívja a figyelmet a készülékre és a benne tárolt árura.
A display egyéni igények szerint alakítható.

Az automatikus ventilátor-stop funkció ajtónyitáskor minimalizálja a meleg levegő beáramlását.

Megfordítható ajtónyitási irány, ami a készülék felállítási helyéhez igazítható.

Szigetelt üvegajtó a hatásos és meggyőző árubemutatásért.

Külön kapcsolható, LED belső világítás a jó megvilágításba
helyezett áruért – felhívás a vásárlásra.

A védőbevonattal ellátott galvanizált acél rácspolcok magasságban
állíthatók, lehetővé téve a belső tér teljes kihasználását.
A polcok maximális terhelhetősége 45 kg.

A műanyag belső tér garantálja a flexibilitást, valamint a higiéniát és a könnyű tisztántartást.

Megerősített szigetelés az alacsony energiafelhasználásért és állandó hőmérsékletért.

Önműködően csukódó ajtó megakadályozza a hideg levegő felesleges kiáramlását,
ezáltal csökkenti az energiafelhasználást.

Adatok érvényesek: FKDv 3713
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Bemutató hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
A felső hirdetőpaneles Liebherr készülékek ideális feltételeket kínálnak az áru bemutatására. A hátsó megvilágítású hirdetőpaneltől kezdve, a hőszigetelt üvegajtón keresztül, egészen a felhasználóbarát belső térig a készülékek a
friss termékeket a legelőnyösebb módon jelenítik meg.
Mindez párosul a professzionális teljesítménnyel, melyet

minden belső ventilációs hűtésű Liebherr készülék biztosít. Ez a hűtési rendszer lehetővé teszi az italok gyors
lehűtését és az egyenletes hőmérsékletet az egész belső
térben. A hőmérséklet az FKDv 3713 és BCDv 1003 esetén
+2°C-től +15°C-ig terjedő tartományban, a BCDv 4313 esetén +2°C-től +12°C-ig terjedő tartományban állítható be.

Tökéletes megvilágítás
A Liebherr hirdetőpaneles hűtői innovatív LED világítástechnológiával rendelkeznek, mely speciális
fényvédők alkalmazása mellett garantálja a belső tér rendkívül homogén megvilágítását a fényerő
és a szín egyidejű különösen megbízható stabilitása mellett. A LED komponensek általi csekély
hőképződés a belső térben hozzájárul az energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez.

Energiafelhasználás 24 h
alatt bekapcsolt világítással

Felső világító reklámpaneles hűtőszekrények
fénycsöves
világítással
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á
ke r 2
ve 5%
se -k
bb a
l

Felső világító
reklámpaneles hűtőszekrények LED
világítással

Leghatékonyabb energiafelhasználás és alacsony üzemeltetési költség
Az energiatakarékos LED világítással felszerelt
készülékek bekapcsolt világításnál, modelltől függően 13-25%-kal kevesebb áramot fogyasztanak,
mint a fénycsöves modellek. Ez az üzemeltetési
költségek jelentős csökkenését jelenti, így a LED
világítású modellek magasabb beszerzési ára rövid
idő alatt megtérül.

Teherbíró polcok
A felső display-jel rendelkező Liebherr hűtőszekrényekben található rácspolcok, különlegesen
ellenálló anyagból készülnek. Állítható magasságuknak köszönhetően, a belső tér kialakítása
tetszőlegesen variálható – optimális minden
palackmérethez.
Hirdetőpanel
Az FKDv és BCDv modelleknél a belső világítással együtt kapcsolható felső világító hirdetőpanel
felhívja a figyelmet a készülékre és a benne kínált
árura. A hirdetőpanel felirata könnyen alakítható
az egyéni igényeknek megfelelően. A hirdetőpanel megvilágítása LED technológiával történik.

Bemutató hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

BCDv 4313

417 / 364 l

600 / 644 / 1990

•

FKDv 3713

368 / 292 l

600 / 670 / 1996

•

FKvsl 4113

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

•

BCDv 1003

85 / 77 l

497 / 548 / 816

•
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Függőleges belső
világítás

Vízszintes belső
világítás

Bemutató hűtőszekrények
ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
védőkeret
ártartó sín
acél rácspolc, műanyag bevonattal
Üvegcsúsztató

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

FKW
mentes

BCDv 4313

FKDv 3713

FKvsl 4113

BCDv 1003

Premium

Premium

pultra helyezhető

417 / 364 l
600 / 644 / 1990
500 / 507 / 1622
2,000 kWh

368 / 292 l
600 / 670 / 1996
464 / 478 / 1435
2,098 kWh

388 / 359 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
1,273 kWh

85 / 77 l
497 / 528 / 816
430 / 360 / 544
1,326 kWh

ventilációs
automatikus
+2°C – +12°C
acél / fehér
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED oldalsó megvilágítás, a
hirdetőpanellel együtt kapcsolható
5
acél, műanyag bevonattal
45 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
104 / 94 kg
SN **
55 dB(A)
R 600a
3.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+2°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED oldalsó megvilágítás, a
hirdetőpanellel együtt kapcsolható
5
acél, műanyag bevonattal
45 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
100 / 95 kg
SN-ST
55 dB(A)
R 600a
3.0 A / 320 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
LED felső megvilágítás,
külön kapcsolható
5
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
85 / 79 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+2°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés

7440710
7740756

7790785
7641603
7113473

7790747
7641603
7112467
9007659

** Kapható SN-ST-es klímaosztályban is

Hűtés

LED felső megvilágítás,
a hirdetőpanellel együtt kapcsolható
2
acél, műanyag bevonattal
30 kg
süllyesztett
van
van
jobb, megfordítható
38 / 36 kg
SN-ST
53 dB(A)
R 600a
1.0 A / 118 W
50 Hz / 220 – 240V~

7440727
7740791
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Italhűtő FKv 503

Az FKv 503 belső kialakítása megnövelt tárolási
kapacitást biztosít: 60 db doboz vagy 27 db
0,5 literes üveg könnyen elhelyezhető.

A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer
lehetővé teszi a frissen tárolt italok és ételek
gyors lehűtését és biztosítja az egyenletes
hőmérsékletet az egész belső térben.

A variálható belső tér a rozsdamentes acél
keretes üvegajtóval különösen elegáns megjelenést kölcsönöz a hűtőnek és minden egyéni
igényt kielégít. A rácspolcai magasságban állíthatók.
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Pultra helyezhető hűtőszekrény ventilációs hűtéssel

Pultra helyezhető hűtőszekrény

FKv 503

FKW
mentes

Hűtés

Premium

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

45 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
0,763 kWh
ventilációs
automatikus
+2°C – +12°C
rm.acél / rm.acél
szigetelt üveg
műanyag, szürke
mechanikus vezérlés
LED felső világítás, külön kapcsolható és állítható fényerejű
2
acél rácspolc, krómbevonattal
30 kg
van
jobb, ﬁx
32 / 31 kg
SN-ST
39 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
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Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
A belső légkeveréses univerzális hűtőszekrények ideálisak a frissen berakott áruk gyors lehűtésére. Például
nagymennyiségű üdítőitalt ilyen készülékkel rövidebb
idő alatt lehet a kívánt fogyasztási hőmérsékletre lehű-

teni, mint statikus hűtésű készülékkel. Ezzel a hűtési
rendszerrel az egész hűtőtérben egyforma és egyenletes
a hőmérséklet. A hűtési hőmérséklet +1°C – +15°C
között állítható.

Ventilációs frissesség belső légkeveréssel
A nagyteljesítményű belső légkeveréses hűtés elősegíti az áru gyors lehűtését és az egyenletes hűtési hőmérsékletet az egész belső térben. Az ajtó
érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a ventillátort automatikusan leállítja.
Ezáltal értékes energiát takarít meg és megakadályozza a hideg levegő
kiáramlását.
Tökéletes megvilágítás
Az üvegajtós készülékeket innovatív LED világítástechnológiával szereltük
fel. Ez rendkívül hosszú élettartam mellett garantálja a fényerő és a szín
különösen megbízható stabilitását. A LED komponensek általi csekély
hőképződés a belső térben hozzájárul az energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez.

Energiafelhasználás 24 h
alatt bekapcsolt világítással

Ventilációs
hűtőszekrények fénycsöves világítással

Ak
á
ke r 3
ve 0%
se -k
bb a
l

Ventilációs
hűtőszekrények LED
világítással

Leghatékonyabb energiafelhasználás és alacsony üzemeltetési költség
Az energiatakarékos LED világítással felszerelt FKvsl ..13 készülékek összes energiafelhasználása
bekapcsolt világításnál 30%-kal kevesebb, mint a fénycsöves modelleké. Ez az üzemeltetési költségek
jelentős csökkenését jelenti, így a LED világítású modellek magasabb beszerzési ára rövid idő alatt
megtérül.

Design és funkcionalitás
Az elegáns SwingLine-Design kialakítású FKvsl sorozat készülékei kielégítik a legmagasabb igényeket. Minden készülék robusztus zárszerkezettel van felszerelve, ami a stabil fogantyútól függetlenül
helyezkedik el. Az áramellátástól függetlenül működő, digitális hőmérsékletkijelző mindig precízen
mutatja a belső tér hőmérsékletét.

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé / mé / ma)

Belső méretek mm
(szé / mé / ma)

Burkolat, Szín

FKvsl 5410

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

acél / szürke

FKvsl 5413

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

acél / szürke

FKvsl 3610

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

acél / szürke

FKvsl 3613

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

acél / szürke

FKvsl 2610

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

acél / szürke

FKvsl 2613

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

acél / szürke

FKBvsl 3640

333 / 307 l

600 / 680 / 1663

470 / 440 / 1452

acél / szürke
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FKW
mentes

Univerzális hűtőszekrények

FKvsl 5410

Premium

FKvsl 5413

Hűtés

Premium

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal
védőkeret
állítható lábak
gördítő keret

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh

572 / 536 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
1,364 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
80 / 73 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
98 / 92 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112415
7790739
9590235
9086381

7112415
7790739
9590235
9086381
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Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Univerzális hűtőszekrények

FKvsl 3610

Premium

FKvsl 3613

Premium

FKvsl 2610

Premium

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal
gördítő keret
védőkeret
állítható lábak
ártartó sín
Üvegcsúsztató
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* Kikapcsolt világítás mellett mérve

333 / 307 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
0,947 kWh

348 / 320 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
1,224 kWh

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális

5
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
62 / 56 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható
5
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
79 / 74 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086321
7790773
9590233
7641603
9007659

7112467
9086321
7790773
9590233
7641603
9007659

7112467
9086321

4
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
52 / 47 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

9590233
7641603
9007659

FKW
mentes

FKvsl 2613

Premium

Univerzális hűtőszekrények

Hűtés

FKBvsl 3640

ventilációs hűtéssel
250 / 229 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
1,030 kWh
ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható
4
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
65 / 61 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086321

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal
ártartó sín
Üvegcsúsztató

333 / 307 l
600 / 680 / 1663
470 / 440 / 1452
0,947 kWh
ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
5
acél, műanyag bevonattal
45 kg
süllyesztett
van
jobb, megfordítható
72 / 64 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
7641603
9007659

9590233
7641603
9007659
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Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
Robusztus, minőségi külső, átgondolt, kényelmes belső: a
Liebherr italhűtőket kifejezetten erős igénybevételre tervezték. Sokoldalú felhasználhatóság és problémamentes
működés jellemzi őket. A belső ventilátor intenzív hűtést
biztosít, ami lehetővé teszi egyszerre nagyobb mennyiségű

ital gyors lehűtését. A hőmérséklet +1°C - +15°C között
fokozatmentesen állítható, a digitális hőmérsékletkijelző
áramellátástól független, így könnyen megbizonyosodhat
róla, ha az italok elérték a kívánt hőmérsékletet.

Hatékony árubemutatás
Az üvegajtós modellek külön kapcsolható LED
belső világítása az árut tökéletes megvilágításba
helyezi, ami biztosítja a hatékony prezentációt.
A LED világítás, a belső tér kiváló megvilágítása
mellett energiahatékonyságával is kitűnik.
Tisztíthatóság és higiénia
Az italhűtőszekrények kialakításánál különösen
nagy gondot fordítottak a könnyű tisztántarthatóságra, így azok megfelelnek az egyre növekvő
higiéniai követelményeknek. A hézagmentes
műanyag belső borítás lehetővé teszi a belső tér
problémamentes, könnyű tisztítását.

Kiemelkedő energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési költségek
A rendkívül hatékony összetevők kombinációja, a vastag szigetelés, a természetes R600a hűtőközeg
és a LED világítás biztosítja egyrészt az alacsony energiafogyasztást, másrészt az alacsony működési
költségeket.

Univerzális hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé / mé / ma)

Belső méretek mm
(szé / mé / ma)

Burkolat, Szín

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

Acél, fehér

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

Acél, fehér

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

Acél, fehér

FKv 3640

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

Acél, fehér

FKv 2643

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

Acél, fehér

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

Acél, fehér
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Univerzális hűtőszekrények
ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt **
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
kapható is:
tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal
gördítő keret
ártartó sín
védőkeret
állítható lábak
Üvegcsúsztató

** Kikapcsolt világítás mellett mérve

FKW
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Hűtés

FKv 5443

FKv 5440

FKv 3643

FKv 2640

572 / 536 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
1,364 kWh

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh

348 / 320 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
1,224 kWh / * 0,947 kWh

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh / * 1,030 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
93 / 87 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
szigetelt üveg / * acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
LED világítás, külön kapcsolható / * –
4
acél, műanyag bevonattal
45 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
75 / 70 kg / * 62 / 56 kg
SN-ST / * SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W / * 1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
*FKv 3640 teleajtóval

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
acél / * szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
– / * LED világítás, külön kapcsolható
3
acél, műanyag bevonattal
45 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
49 / 45 kg / * 61 / 57 kg
SN-T / * SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W / * 1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
*FKv 2643 hőszigetelt
üvegajtóval

7112415
9086365

7112415
9086365

7112467
9086323
7641603

7790739
9590235

7790739
9590235

7112467
9086323
7641603
7790773
9590233
9007659

4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
77 / 71 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9590233
9007659
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Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel
Az FKUv modellek kompakt formában kínálják a profeszszionális hűtést. Ezek a készülékek pult alá is építhetőek
és szabadon is felállíthatóak. A nagy teljesítményű,
beépített ventilátor biztosítja az áru gyors lehűtését és

az egyenletes hőmérsékleteloszlást a belső térben. Az
FKUv 1660 és FKUv 1663 modellek rozsdamentes acél
külső burkolattal rendelkeznek.

Elektronikus vezérlés
Az FKUv sorozat készülékei precíz elektronikus
vezérléssel rendelkeznek, és a digitális hőmérsékletkijelző a munkalapba került. Az elektronikus vezérléssel a hőmérséklet fok pontossággal
állítható +1°C és +15°C között. Az akusztikus és
optikai ajtó- és hőmérsékletriasztási funkció
figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre.

Megnövelt oldalfalszigetelés
Az FKUv modellek megnövelt oldalszigeteléssel
rendelkeznek, ezáltal értékes energiát lehet
megtakarítani illetve kényelmesebben és egyszerűbben kivehetők a rácspolcok, már 90°-os
ajtónyitásnál. Az ajtó önműködően becsukódik.

Pult alá építhető
A modellek pult alá építhetők, de ebben az esetben a megfelelő szellőzés biztosítására egy
200 cm² felületű szellőzőrácsot kell a készülék
hátuljánál a munkalapba illeszetni. Ha ez nem
lehetséges, akkor a munkalap magassága minimum 860 mm legyen, hogy a keletkező hő előre
kiszellőzhessen.

Összeépítő keret
Az összeépítő keret segítségével egyéni
felhasználási módok alakíthatók ki. Így kis
alapterületen valósítható meg az elválasztott
légtér. Ezzel a megoldással minden FKUv és GGU
modell tetszés szerint kombinálható.

Ventilációs frissesség belső
légkeveréssel
A nagyteljesítményű belső légkeveréses hűtés
biztosítja az áru gyors lehűtését és az egyenletes
hűtési hőmérsékletet az egész belső térben. Az
ajtó érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a ventillátort automatikusan leállítja. Ezáltal energiát
takarít meg és megakadályozza a meleg levegő
beáramlását. Lehetőség van a légkeverés
folyamatos beállítására, mely módot ad arra,
hogy megváltoztassuk a belső tér páratartalmát.

Pult alá építhető hűtőszekrények, ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő fagyasztó

FKUv 1660

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

Rm.acél / rm.acél

GGU 1550 oldal 61

FKUv 1663

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

Rm.acél / rm.acél

GGU 1550 oldal 61

FKUv 1610

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

Acél, fehér

GGU 1500 oldal 61
GGU 1500 oldal 61

FKUv 1613

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

Acél, fehér

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

Acél, szürke

FKvesf 1803

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

Acél, szürke
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Pult alá építhető hűtőszekrények

FKUv 1660

Premium

FKUv 1663

Hűtés

Premium

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal
rm.acél összeépítő keret (GGU lent/fent)
Sínre szerelt görgők

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,698 kWh

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,898 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, szürke
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
3
galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal
60 kg
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
37 / 35 kg
N-T
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
rm.acél / rm.acél
szigetelt üveg
műanyag, szürke
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED világítás, külön kapcsolható
3
galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal
60 kg
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
45 / 42 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112321
7777671
9086607

7112321
7777671
9086607
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Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Pult alá építhető hűtőszekrények

FKUv 1610

Premium

FKUv 1613

Premium

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal
fehér összeépítő keret (GGU lent/fent)
sínre szerelt görgők

42

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,698 kWh

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
0,898 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
3
acél, műanyag bevonattal
60 kg
van
van
jobb, megfordítható
37 / 34 kg
N-T
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / fehér
szigetelt üveg
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED világítás, külön kapcsolható
3
acél, műanyag bevonattal
60 kg
van
van
jobb, megfordítható
44 / 41 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313
9876691
9086607

7112313
9876691
9086607

Pult alá építhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Pult alá építhető hűtőszekrények

FKW
mentes

FKvesf 1805

FKvesf 1803

180 / 160 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
0,898 kWh

180 / 157 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
1,200 kWh

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
rm.acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
oldalsó lámpa
3
acél, műanyag bevonattal
45 kg
van
jobb, megfordítható
37 / 35 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED világítás, külön kapcsolható
3
acél, műanyag bevonattal
45 kg
van
jobb, megfordítható
47 / 44 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112064

7112064

Hűtés

ventilációs hűtéssel
bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
munkalap nélküli magasság mm
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
acél rácspolc, műanyag bevonattal

* Kikapcsolt világítás mellett mérve
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Hűtőládák
Az italhűtő ládákat a Liebherr cég ipari felhasználásra
fejlesztette ki, ahol fontos a tartósság, néha még extrém
körülmények között is. Ezek a készülékek ellenállnak a
mindennapos igénybevételnek. A stabil tolótető intenzív
használatnál is kiválóan szigetel, a hőveszteséget minimálisra csökkenti. A fokozatmentes hőmérsékletállítás
lehetővé teszi a +2 °C és +12 °C/+2 °C és +15 °C – os

hőmérséklettartományon belül a pontos beállítást. A
nagy hatékonyságú szigetelésnek köszönhetően az italhűtő ládák kis alapterületen nagy hűtőteret kínálnak. Az
acéllemez burkolat és a rozsdamentes alumínium belső
borítás a készüléket ellenállóvá és könnyen tisztántarthatóvá teszi. A megbízható teljesítményt a hosszú élettartamú és halk működésű kompresszor szolgálja.

Hűtőládák

Üveg tolótető
Az üvegtető láthatóvá teszi a hűtő kínálatát. A tető egyrétegű megerősített biztonsági üvegből
készül.
Görgőkre szerelve
Ha gyakran kell a hűtőláda helyét változtatni, ezt
megkönnyítik a stabil kerekek. Minden FT modell
kiváló minőségű gumírozott duplakerékkel rendelkezik.

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
keret
belső burkolat
vezérlés módja
kerekek / kerékfajta
kondenzvíz elvezetés
zár
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
zár tele tetőbe
zár üvegtetőbe

Hűtőládák
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Tető anyaga

FT 2900

282/247 l

1030/628/910

902/500/600

alumínium

FT 2902

282/247 l

1030/628/900

902/500/600

üveg
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FT 2900

FT 2902

282 / 247 l
1030 / 628 / 910
902 / 500 / 600
0,821 kWh

282 / 247 l
1030 / 628 / 900
902 / 500 / 600
1,233 kWh

statikus
manuális
+2°C – +15°C
acél / fehér
alumínium
szürke
alumínium
mechanikus vezérlés
van / bolygó görgők
van
opció
53 / 46 kg
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240 V~

statikus
manuális
+2°C – +12°C
acél / fehér
üveg
szürke
alumínium
mechanikus vezérlés
van / bolygó görgők
van
opció
55 / 48 kg
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240 V~

Hűtés

7042835
7042845
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Mélyhűtés
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Mélyhűtés

Kimagasló
teljesítmény a
mélyhűtés területén
Mindenhol, ahol a frissesség megóvása elsődleges
szempont, különösen magas elvárásokat támasztanak a mélyhűtőszekrényekkel szemben. A Liebherr
speciálisan kidogozott programja a hűtés minőségében és az alapanyag kiválasztásában is a legmagasabb szintre törekszik. A Liebherr professzionális
készülékei problémamentesen bírják a gyakori ajtónyitást, nagy mennyiségű élelmiszer vagy ital tárolását, valamint a magas környezeti hőmérsékletet.
A kiváló hűtési teljesítmény, a precíz kidolgozás, és a
minden szükségletet kielégítő kialakítás a legmagasabb igényeket is kielégíti. A Liebherr mélyhűtőszekrényekben nagy mennyiségű áru hosszú ideig, megbízhatóan tárolható.
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Friss ötletek a világnak
Minden olyan felhasználási területen, ahol a hűtés és
annak minősége áll a középpontban, fontos szerephez
jutnak a hűtő- és mélyhűtőszekrények. Legyen szó akár

Nagy hatékonyságú hűtés az energiafelhasználás és üzemeltetési
költségek jelentős csökkentéséért.

Az R 290 hűtőközeg környezetbarát,
nagy teljesítményű és energiatakarékos.

FKW
mentes

A forrógázos kondenzvíz elpárologtatás megbízhatóan működik,
és energiatakarékos.

Nagy elpárologtató felületek a kimagasló hűtési minőségért.

A nagy hatékonyságú ventilátorok csökkentik az
energiafelhasználást.

Optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás figyelmeztet a
kontrolálatlan hőmérsékletemelkedésre és a szükségtelen hideg levegő
veszteségére.
A kifogástalan ajtótömítés optimális higiéniai viszonyokat teremt, és
könnyen cserélhető a beépített nútrendszer által.

Nagy hatékonyságú, 83 mm-es szigetelés az alacsony
energiafelhasználásért és a kívánt hőmérséklet megtartásáért.

A megfordítható ajtónyitási irány a készülék felállítási helyéhez
igazítható.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása
által, összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

A beépített lábpedál segíti a könnyebb és kényelmesebb
ajtónyitást.

Magasságban állítható lábak széria-felszerelésként az optimális
tisztaságért a készülék alatt is.
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a hűtőteljesítményről vagy a mindennapi higiéniáról, a
Liebherr termékeit az alapos tervezés, a csúcsminőség
és az innovatív megoldások jellemzik. Az alapanyagok

FKW
mentes

Mélyhűtés

kiválasztásánál, a hűtés tervezésénél vagy a design
kialakításánál mindig a hosszú élettartam, a problémamentes használat a legfontosabb szempont.

A felnyitható és levehető szerviznyílás javításnál vagy tisztításnál könnyen hozzáférhetővé teszi a
hűtőrészt.
Precíz elektronika a nagyteljesítményű hűtőrésszel összekapcsolva a minimális
energiafelhasználásért. A könnyű tisztántartás és a higiénia érdekében
a burkolat síkjába építették az elektronikát.
Soros interface (RS 485), szünetmentes elektromos kapcsolat és infravörös interface megfelel
a HACCP előírásoknak, és központi dokumentálási és riasztási rendszerhez csatlakoztatható.

A Liebherr-hűtési rendszer az optimális hűtési minőségért.

Az elpárologtató mentes belső tér a leolvasztás ideje alatt minimális hőmérsékletemelkedést
eredményez és megnöveli a bruttó űrtartalmat.
Belső vezérlésű forrógázos leolvasztás
nem igényel külön energiaráfordítást. A nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás időtartama
csak kb. 10 perc. A belső tér hőmérséklet emelkedése a leolvasztás alatt minimális, így ez
energiatakarékos megoldás.

Automatikus ventilátor-stop funkció ajtónyitáskor minimalizálja a meleg levegő beáramlását. A hideg
levegő a belső térben marad, ezáltal energiát takarít meg.

Mélyhúzott króm-nikkel-acél belső tér kifolyónyílással biztosítja a stabilitást,
flexibilitást és a könnyű tisztántartást.

A rozsdamentes acél külső burkolat hézagmentes kialakítású, oldalfalai egy darabból készülnek,
ezáltal nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.

Az önműködően csukódó ajtó megakadályozza a hideg levegő felesleges kiszökését,
ezáltal csökkenti az energiafelhasználást. Az ajtó teljes magasságában
kialakított fogantyú különösen kényelmes ajtónyitást biztosít.

Adatok érvényesek: GGPv 6590 és GGPv 1490-re
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Mélyhűtőszekrények

Minőség a legapróbb részletekig
A Liebherr ProfiPremiumline és ProfiLine készülékei minden olyan előnyt biztosítanak, amit az igényes felhasználók a megbízható mélyhűtéstől elvárnak. A kiváló

minőségű alapanyagok felhasználása, a magas hűtési
teljesítmény, a precíz kidolgozás garantálja a Liebherr
készülékek kiváló minőségét.

Funkcionális és elegáns –
SwingLine-Design
Az SwingLine típusú ajtóban teljes magasságban
húzódik a beépített nyitóprofil. Ergonomikus,
könnyen nyitható és a meghibásodás kizárt. A
robusztus ajtó egyszerűen tisztítható, az ajtótömítés cserélhető. Az ajtó 90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°-nál kisebb nyitásnál
önműködően becsukódik. A beépített robusztus
zárszerkezet megvédi az árut az illetéktelenektől.
Az ajtó nyitási iránya megfordítható.

Könnyű tisztítás
Ahol minden nap nagy mennyiségű élelmiszer
kerül feldolgozásra, nagyon fontos szerepet játszik a higiénia. A hézagmentes króm-nikkel-acél
belső tér, a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított
padló, a lekerekített sarkok, és az integrált polctartó bordák megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiéniát. A tisztítás a belső részek szétszerelése nélkül elvégezhető. A mellékelt illesztő darabbal közvetlenül csatlakoztatható a tisztítóvízhez egy kifolyócső

Maximális higiénia állítható
lábakkal
A króm-nikkel-acél, 150-180 mm között állítható
lábak megkönnyítik a padló tisztítását a készülék
alatt is.
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FKW
mentes

Mélyhűtés

Precíz és komfortos elektronikus
vezérlés
A hűtőrészekkel összehangolt precíziós elektronikus vezérlés biztosítja a professzionális hűtési
minőséget. A vezérlés könnyen kezelhető, szünetmentes elektromos kapcsolattal rendelkezik,
és ezáltal központi riasztórendszerhez csatlakoztatható. A beépített ajtó- és hőmérsékletriasztó
figyelmeztet a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre ill. a nyitva maradt ajtóra. A felhasználóbarát elektronikát egy higiénikus fólia védi.

Maximális hűtőteljesítmény
professzionális minőségben
A ventilációs hűtőrendszert és a precíz elektronikát a legmagasabb igények kielégítésének céljából fejlesztették. A speciális légkeveréssel hűtött
belső térben teljes egészében egyenletes a
hőeloszlás. Gyakori ajtónyitás mellett, valamint
nagyobb mennyiségű friss áru behelyezésekor is
a kettős ventillátorral működő légkeveréses rendszer mindig biztosítja a megfelelő hűtést.
Ajtónyitáskor a ventillátor leáll, a hideg levegő a
belső térben marad, ami értékes energia megtakarítást eredményez. A nagy hatékonyságú, forrógázos leolvasztás automatikusan történik. A
készülék tetején található hűtőrész takaró lemeze
felnyitható, ami megkönnyíti a tisztítást és az
esetleges javítást.

Alakítható, GN méretű belső tér
A gasztronorm méretű belső tér kiváló minőségű
króm-nikkel-acélból készül, ami biztosítja a stabilitást, flexibilitást, optimális higiéniát és tisztíthatóságot. A GN 2/1 tárolóedények közvetlenül a
polctartó bordákra vagy a rácspolcokra egyaránt
behelyezhetőek. A készülék króm-nikkel-acél
belső tere GN 2/1 méretű. A rácspolcok maximum 60 kg-ig terhelhetők.
Kép: példa a tárolási lehetőségekre
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Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline
Az új ProfiPremiumline gasztronorm mélyhűtőszekrények
mindent kínálnak, amire a professzionális mélyhűtött
tárolásnál szükség lehet. Így ezeket a készülékeket
-10°C-tól -35 °C-ig illetve -10 °C-tól -26 °C-ig terjedő extra
széles tartományra tervezték. Az új, HACCP-konform
elektronika a hőmérséklet regisztrálásához soros interface
csatlakozással, és szünetmentes elektromos kapcsolattal
rendelkezik. A burkolat rozsdamentes acélból készül, így

egyszerűen tisztítható, higiénikus, amire az igényes felhasználók nagy hangsúlyt fektetnek. Valamennyi
ProfiPremiumline modell a különösen energiatakarékos és
környezetbarát, FKW mentes R 290 hűtőközeggel működik.
Az energiatakarékos ventillátorokkal ellátott GGPv 6590 és
GGPv 1490 modellek a piacon kapható leginkább
energiahatékony „gasztronorm” fagyasztó készülékekhez
tartoznak.

Króm-nikkel-acél rácspolc
A nagyteherbírású, rácspolcok króm-nikkelacélból készülnek és maximum 60 kg-ig terhelhetőek.
Lábpedál
Ha az embernek nincs szabad keze, a beépített
lábpedállal kényelmesen nyithatja a készüléket. Az
ajtó 90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°nál kisebb nyitásnál önműködően becsukódik.

Elektromos
leolvasztás

Elektronikus vezérlés – precíz és
kényelemes
A ProfiPremiumline modelleknél a jól áttekinthető,
szöveges kijelzővel ellátott elektronika a beépített
valósidejű órával megfelel a legszigorúbb előírásoknak is. Soros interface-szel szünetmentes
elektromos kapcsolattal és infravörös csatlakozóval rendelkezik, így központi dokumentálást vagy
a vezérlésről direkt leolvasást is lehet alkalmazni.
A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez egy opcionálisan kapható NTC-termékhőmérséklet érzékelőt lehet csatlakoztatni az elektronikához. A
kényelmes használat érdekében 3 különböző,
előre beállított programból lehet választani, ahol
a hőmérsékletértékek a speciális igényekhez
igazodnak. Beállított programok pl. mélyhűtött
áruk, fagylalt, jégkrém tárolására, de egyéni
igények szerint is állítható a hőmérsékleti tartomány. A nagy hatékonyságú, forrógázos leolvasztást a vezérlés elektronikusan szabályozza, de van
lehetőség manuális leolvasztási ciklus indítására
is. Az optikai és akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot szolgálja, aminél a
készülék dokumentálja a riasztási időpontot és az
adott hőmérsékletet.

Forrógázos
leolvasztás

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiPremiumline
Modell

Bruttó űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő hűtő

GGPv 6590

601 l

700/830/2150

510/650/1550

rm.acél, rm.acél

GKPv 6590 oldal 13

GGPv 1490

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

rm.acél, rm.acél

GKPv 1490 oldal 13
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Mélyhűtőszekrények GN 2/1,
ventilációs hűtéssel

GGPv 6590

bruttó űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
Interface / szünetmentes el. kapcsolat
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
lábpedál
állítható lábak magassága
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
3,423 kWh

1427 l
1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
7,903 kWh

ventilációs
automatikus
-10°C – -35°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel
kívül digitális
optikai és akusztikus
RS 485 / van
4
króm-nikkel-acél rácspolc
60 kg
teljes magasságban
van
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
147 / 130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
-10°C – -26°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel
kívül digitális
optikai és akusztikus
RS 485 / van
8
króm-nikkel-acél rácspolc
60 kg
teljes magasságban
van
150 – 180 mm
van
van

7112904
7112908

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590389
9590387
9590407

tartozékok
CNS rácspolc
műanyag bevonatú acél rácspolc
U proﬁlú polctartó sín, jobb / bal
kerékkészlet
infravörös csatlakozó software-rel
konverter software-rel (soros csatlakozó)
NTC-termékhőmérséklet érzékelő

9590581
9590389
9590387
9590407

ProﬁPremiumline

GGPv 1490

Mélyhűtés

ProﬁPremiumline

83 – 60 mm
229 / 205 kg
T
60 dB(A)
R 290
5.0 A / 700 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen
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Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
A ProfiLine gasztronorm mélyhűtőszekrények nagy
mennyiségű mélyhűtött áru biztonságos tárolására
alkalmasak. A hőmérsékleti tartomány a GGPv 6570
esetében -10°C és -35°C között, a GGPv 1470 esetében

pedig -10°C és -26°C között állítható. A kiváló hűtési
teljesítmény és az optimális helykihasználás együttesen
biztosítja a frissesség hosszú idejű megóvását.

Fok pontosságú elektronika
A ProfiLine modellek digitális kijelzővel ellátott
elektronikája fok pontosságú hőmérséklet beállítást tesz lehetővé. A készülékek szünetmentes
elektromos kapcsolattal rendelkeznek, ezért központi riasztórendszerhez is csatlakoztathatók. A
nagy hatékonyságú forró gázos leolvasztás
energiatakarékos megoldás, és biztosítja, hogy a
készülék belső tere soha ne jegesedjen le.
Emellett lehetőség van manuális leolvasztási
ciklus indítására is. Az optikai és akusztikus
ajtó- és hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot szolgálja.
Kerékkészlet
A GGPv 1470 és GGPv 6570 modellek kerékkészlettel is rendelhetőek. Ezáltal könnyebb és
kényelmesebb a takarítás a készülékek alatt,
különböző helyiségek esetén pedig könnyen áthelyezhetőek a hűtők. Az elülső kerekek rögzítőfékjei
biztosítják a fix állást és nem engedik felbillenni a
készüléket, kihúzott rácspolcokkal sem. A kerekek szállításkor leszerelhetőek, ezáltal 13 cm-rel
csökken a készülék magassága.

Stabil polcok
A stabil rácspolcok műanyag bevonattal készülnek és maximum 60 kg-ig terhelhetők.

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
Modell

Bruttó űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

GGPv 6570

601 l

700 / 830 / 2150

510/650/1550

rm.acél, rm.acél

GKPv 6570 oldal 15

GGPv 1470

1427 l

1430 / 830 / 2150

1240/650/1550

rm.acél, rm.acél

GKPv 1470 oldal 15
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Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő hűtő

FKW
mentes

Mélyhűtőszekrények GN 2/1,
ventilációs hűtéssel

GGPv 6570

bruttó űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
szünetmentes elektromos kapcsolat
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
állítható lábak magassága
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
4,513 kWh

1427 l
1430 / 830 / 2150
1240 / 650 / 1550
8,397 kWh

ventilációs
automatikus
-10°C – -35°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
teljes magasságban
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
146 / 130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
-10°C – -26°C
530 x 650 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
8
acél, műanyag bevonattal
60 kg
teljes magasságban
150 – 180 mm
van
van

7112904
7112908

7112904
7112908
9001761
9001757
9590583
9590639

tartozékok
CNS rácspolc
műanyag bevonatú acél rácspolc
U proﬁlú polctartó sín, jobb
U proﬁlú polctartó sín, bal
kerékkészlet
lábpedál ajtónyitáshoz

9590581
9590659

ProﬁLine

GGPv 1470

Mélyhűtés

ProﬁLine

83 – 60 mm
229 / 205 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.5 A / 700 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen
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NoFrost mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel
A mélyhűtött termékek tárolásához a ventilációs hűtéssel
működő Nofrost-os mélyhűtőszekrény ideális megoldás.
A rácspolcok magasságban állíthatóak, ez lehetővé teszi
a belső tér igény szerinti alakítását. A hűtési hőmérséklet
-14°C – -28°C között állítható. Minden GGv típusú mélyhűtőszekrény megfelel a gasztronómiában, és az élelmiszer-

iparban érvényben lévő élelmiszer- és higiéniai előírásoknak. A készülék lábai 150-180 mm között állíthatók, ezáltal
a burkolat tisztán tartása a készülék alatt is kényelmesen
elvégezhető. A GGv készülékek a különösen hatékony
energiafelhasználású és környezetbarát R 290 hűtőközeggel készülnek.

NoFrost technológia
A biztonságos hosszantartó frissességet a
NoFrost-technológia professzionális minőségű
hűtőteljesítménye garantálja. A fagyasztott árut a
lehűtött, keringtetett levegő megfagyasztja és a
páratartalmat elvezeti. Ennek köszönhetően a
fagyasztótér mindig jégmentes és az élelmiszereket többé nem lepi be a dér. A NoFrost
komforttal egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

Pontos elektronika
A digitális hőmérsékletkijelző lehetővé teszi a
hőmérséklet fok pontosságú beállítását. Az ajtóés hőmérsékletriasztási funkció figyelmeztet a
nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre. Az automatikus leolvasztás a forrógáz felhasználásával a
folyamatot rendkívül energiatakarékossá és hatékonnyá teszi. Kiegészítésképpen megvan az opció
a leolvasztási folyamat egyéni elindításához.
NoFrost mélyhűtőszekrények
ventilációs hűtéssel

Flexibilis és higiénikus belső tér
A hézagmentes műanyag belső tér és a mélyhúzott tisztítónyílással kialakított alsó medence
megkönnyítik a tisztítást és biztosítják a higiéniát.
A 85 mm távolságú polctartó bordák a belső tér
igény szerinti kialakítását teszik lehetővé és megakadályozzák a polcok lebillenését. A bordák
kialakítása meggátolja a polcok véletlenszerű
kihúzását. A tartós, védőbevonattal ellátott rácspolcokat már 90°-os ajtónyitásnál is ki lehet
venni.

Euronorm és GN edények
A stabil polcokon 600 x 400 mm-es Euronorm
edények és különböző méretű GN konténerek is
tárolhatók.

NoFrost mélyhűtő készülékek ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó-/hasznos

Külső méretek

Belső méretek

űrtartalom l

mm (szé/mé/ma)

mm (szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Megfelelő hűtő

GGv 5860

547/490 l

750/750/2064

610/500/1395

Rm.acél, rm.acél

GKv 6460 oldal 17

GGv 5810

547/490 l

750/750/2064

610/500/1395

Acél, fehér

GKv 6410 oldal 17

GGv 5060

478/421 l

750/750/1864

610/500/1225

Rm.acél, rm.acél

GKv 5790 / 5760 oldal 18

GGv 5010

478/421 l

750/750/1864

610/500/1225

Acél, fehér

GKv 5730 / 5710 oldal 19
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bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
Euronorm
gasztronorm
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
állítható lábak magassága
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is
tartozékok
kerékkészlet
acél rácspolc, műanyag bevonattal

FKW
mentes

GGv 5860

GGv 5810

GGv 5060

GGv 5010

547 / 490 l
750 / 750 / 2064
610 / 500 / 1395
2,411 kWh

547 / 490 l
750 / 750 / 2064
610 / 500 / 1395
2,411 kWh

478 / 421 l
750 / 750 / 1864
610 / 500 / 1225
1,996 kWh

478 / 421 l
750 / 750 / 1864
610 / 500 / 1225
1,996 kWh

ventilációs
automatikus
-14°C – -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
rm.acél rúdfogantyú
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
70 – 70 mm
121 / 112 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
-14°C – -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
5
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
70 – 70 mm
122 / 113 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
-14°C – -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
rm.acél rúdfogantyú
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
70 – 70 mm
111 / 103 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

ventilációs
automatikus
-14°C – -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
4
acél, műanyag bevonattal
60 kg
ergonomikus rúdfogantyú
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
70 – 70 mm
112 / 104 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

9086457
7113475

9086457
7113475

9086457
7113475

9086457
7113475

Mélyhűtés
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Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel
A Liebherr ipari mélyhűtőszekrényeiben nagy mennyiségű
fagyasztott árut lehet biztonságosan és gazdaságosan

tárolni. A statikus hűtésű mélyhűtőszekrényekben a
hűtési hőmérséklet -14 °C és -28 °C között állítható.

Kerékkészlet
A GG 52.. modellek kerékkészlettel is rendelhetőek. Ezáltal könnyebb és kényelmesebb a takarítás a
készülékek alatt, különböző helyiségek esetén pedig könnyen áthelyezhetőek a hűtők.

Felhasználóbarát és precíz
A beépített elektronika lehetővé teszi a digitális pontosságú, kényelmes vezérlést. Az optikai és
akusztikus ajtó- és hőmérsékletriasztás a nemkívánatos hőmérsékletemelkedésre figyelmeztet,
mely egy tökéletesen felhasználóbarát megoldás.

Zárszerkezet
A mélyhűtő készülék robusztus zárszerkezettel van felszerelve, ami a fogantyútól függetlenül
helyezkedik el.

Tartósínek
A TGS 4000 modelleknél a különösen teherbíró, magasságban állítható tartósínekre GN 1/1 edények
és 600x400 mm-es sütő tepsik egyaránt behelyezhetők. Az egymás fölött maximálisan
22 elhelyezhető sütőlemezen jól áttekinthetők a mélyhűtött áruk.

Fiókok
A G 5216 és GGU 1500 típusoknál a teljesen zárt fiókok különösen stabil kialakításúak. Ideális
tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott áruknak is.

Pult alá építhető
Az GGU modellek pult alá építhetők, de ebben az esetben a megfelelő szellőzés biztosítására egy
200 cm² felületű szellőzőrácsot kell a készülék hátuljánál a munkalapba illeszetni. Ha ez nem lehetséges, akkor a munkalap magassága minimum 860 mm legyen, hogy a keletkező hő előre
kiszellőzhessen.
Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel
Modell

Bruttó-/hasznos űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Kosarak
fiókok száma

Megfelelő hűtő

GG 5260

513/472 l

750/750/1864

607/560/1510

14/0

GKv 5790 / 5760 oldal 18

GG 5210

513/472 l

750/750/1864

607/560/1510

14/0

GKv 5730 / 5710 oldal 19

G 5216

513/472 l

750/750/1725

607/560/1510

0/14

GG 4060

382/348 l

600/680/1900

457/480/1686

3/0

GKv 4360 oldal 20

GG 4010

382/348 l

600/680/1900

457/480/1686

3/0

GKv 4310 oldal 20

TGS 4000

400/385 l

752/710/1510

613/530/1312

0/0

BKv 4000 S. 27

GGU 1550

143/133 l

600/615/830

474/443/676

4/0

FKUv 1663/1660 oldal 41

GGU 1500

143/133 l

600/615/830

474/443/676

1/3

FKUv 1613/1610 oldal 42

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0/0
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Mélyhűtőszekrények
statikus hűtéssel

GG 5260

GG 5210

G 5216

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
SuperFrost
hőmérsékletkijelzés
riasztás
ﬁókok
kosarak száma
tároló felületek száma
tároló felületek anyaga
tároló felületek terhelhetősége
ﬁók magasság mm
állítható lábak magassága
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
rendelhető kerékkészlettel is

513 / 472 l
750 / 750 / 1864
607 / 560 / 1510
1,147 kWh

513 / 472 l
750 / 750 / 1864
607 / 560 / 1510
1,147 kWh

513 / 472 l
750 / 750 / 1725
607 / 560 / 1510
1,051 kWh

statikus
manuális
-14°C – -28°C
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés

statikus
manuális
-14°C – -28°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés

kívül digitális
optikai és akusztikus
0
14
7
elpárologtató lemezek
60 kg
6 x 187, 1 x 237
150 – 180 mm
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
115 / 108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

kívül digitális
optikai és akusztikus
0
14
7
elpárologtató lemezek
60 kg
6 x 187, 1 x 237
150 – 180 mm
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
116 / 108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
igen

statikus
manuális
-14°C – -28°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
mennyiségszabályzás
kívül digitális
optikai és akusztikus
14
0
7
elpárologtató lemezek
60 kg
6 x 187, 1 x 237

9086457
9086659
9792795 / 9792797

9086457
9086661
9792795 / 9792797

tartozékok
kerékkészlet
lemez a standard elektronika felszereléséhez
ﬁók / kis ﬁók
kosár / kis kosár

Mélyhűtés

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

jobb, megfordítható
111 / 104 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9141791 / 7112423
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Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

Mélyhűtőszekrények

GG 4060

GG 4010

TGS 4000

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
cukrászati norma
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
ﬁókok
kosarak száma
tároló felületek száma
tároló felületek anyaga

382 / 348 l
600 / 680 / 1900
457 / 480 / 1686
1,211 kWh

382 / 348 l
600 / 680 / 1900
457 / 480 / 1686
1,211 kWh

400 / 385 l
752 / 710 / 1510
613 / 530 / 1312
1,732 kWh

statikus
manuális
-14°C – -28°C

statikus
manuális
-14°C – -28°C

rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
0
3
7
elpárologtató lemezek

acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
0
3
7
elpárologtató lemezek

statikus
manuális
-9°C – -26°C
530 x 325 / 600 x 400 mm
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális

tároló felületek terhelhetősége
ﬁók magasság mm
fogantyú
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

60 kg
6 x 224, 1 x 240
rm.acél rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
89 / 83 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

60 kg
6 x 224, 1 x 240
ergonomikus rúdfogantyú
van
van
jobb, megfordítható
92 / 85 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus hűtéssel

tartozékok
univerzális tartósín, jobb
univerzális tartósín, bal
gördítő keret
állítható lábak
kosár

60

0
0
3
elpárologtató lemezek
3 univerzális tartósín
40 kg
1 x 370, 2 x 350, 1 x 196
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
85 / 80 kg
SN
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

9452007
9452008
9086957
9086527
9141693

9086527
9141693

Pult alá építhető mélyhűtőszekrények, statikus hűtéssel

FKW
mentes

Pult alá építhető mélyhűtőszekrények,
statikus hűtéssel

GGU 1550

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
SuperFrost automatika
hőmérsékletkijelzés
riasztás
ﬁókok
kosarak száma
tároló felületek száma
tároló felületek anyaga
tároló felületek terhelhetősége
ﬁók magasság mm
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh

143 / 133 l
600 / 615 / 830
474 / 443 / 676
0,724 kWh

statikus
manuális
-9°C – -26°C
rm.acél / rm.acél
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
mennyiségszabályzás
kívül digitális
optikai és akusztikus
0
4
4
elpárologtató lemezek
24 kg
3 x 150, 1 x 170
van
jobb, megfordítható
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0.6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-9°C – -26°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
mennyiségszabályzás
kívül digitális
optikai és akusztikus
3
1
4
elpárologtató lemezek
24 kg
3 x 150, 1 x 170
van
jobb, megfordítható
41 / 38 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0.6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-9°C – -26°C
acél / szürke
rm.acél
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
idővezérelt
kívül digitális
optikai és akusztikus
0
0
4
elpárologtató lemezek
24 kg
3 x 150, 1 x 170
van
jobb, megfordítható
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0.6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

tartozékok
összeépítő keret, rm.acél (FKUv alul/felül)
összeépítő keret, fehér (FKUv alul/felül)
sín görgőkkel
nagy kosár
kis kosár
ﬁók

Premium

GGU 1500

7777671
9086607
9141699
9141697
9790331

Premium

Mélyhűtés

GGUesf 1405

7777671
9876691
9086607
9141699
9141697
9790331

9086607
9141699
9141697
9790331
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Cukrászati mélyhűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
A cukrászati és pékipari termékek hosszú idejű, minőségi
tárolását teszi lehetővé a cukrászati tepsi méreteknek
megfelelően kialakított ventilációs mélyhűtőszekrény. A

ventilációs hűtés állandó hőmérsékletet tart a készülék
belső terében. A belső hőmérséklet -10°C és -35°C
között állítható.

Szuper takarékos
Cukrászati norma
A króm-nikkel-acél belső tartórész optimális
kialakítású a sütőlemezek tárolására. Az
állítható magasságú, L alakú polctartó sínekre
600x400 mm-es ill. 600x800 mm-es sütő
tepsik tolhatók be a készülék típusától függően.

(2009)

(2014)

Cukrászati mélyhűtőszekrények,
ventilációs hűtéssel

Fok pontosságú elektronika
A ProfiLine modellek digitális kijelzővel ellátott
elektronikája fok pontosságú hőmérséklet beállítást tesz lehetővé. A készülékek szünetmentes
elektromos kapcsolattal rendelkeznek, ezért központi riasztórendszerhez is csatlakoztathatók. A
nagy hatékonyságú forró gázos leolvasztás energiatakarékos megoldás, és biztosítja, hogy a
készülék belső tere soha ne jegesedjen le.
Emellett lehetőség van manuális leolvasztási
ciklus indítására is. Az optikai és akusztikus ajtóés hőmérsékletriasztás a nagyobb biztonságot
szolgálja. A beépített robusztus zárszerkezet
megvédi az illetéktelenektől a mélyhűtött árut.
Önműködően záródó ajtó
Az elegáns SwingLine ajtó könnyen tisztítható, az
ajtótömítés szükség esetén cserélhető. Az ajtó
90°-nál nagyobb nyitásnál nyitva marad, 75°-nál
kisebb nyitásnál önműködően becsukódik.

bruttó űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
cukrászati norma
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
riasztás
szünetmentes elektromos kapcsolat
tároló felületek száma
polcok anyaga
fogantyú
állítható lábak magassága
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség
kapható fehér színben is:

Cukrászati mélyhűtőszekrények, ventilációs hűtéssel, ProfiLine
Modell

Bruttó
űrtartalom l

Külső méretek
mm (szé/mé/ma)

Belső méretek
mm (szé/mé/ma)

Sínek száma

Megfelelő hűtő

BKPv 8470 oldal 25

BGPv 8470

856 l

790/980/2150

623/800/1550

25

BGPv 8420

856 l

790/980/2150

623/800/1550

25

BGPv 6570

601 l

700/830/2150

510/650/1550

20

BKPv 6570 oldal 25

BGPv 6520

601 l

700/830/2150

510/650/1550

20

BKPv 6520 oldal 25
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tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
kerékkészlet
lábpedál

FKW
mentes

BGPv 8470

ProﬁLine

BGPv 8420

ProﬁLine

BGPv 6570

Mélyhűtés

ProﬁLine

856 l
790 / 980 / 2150
623 / 800 / 1550
5,328 kWh

856 l
790 / 980 / 2150
623 / 800 / 1550
5,328 kWh

601 l
700 / 830 / 2150
510 / 650 / 1550
4,509 kWh

ventilációs
automatikus
-10°C – -35°C
600 x 800 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
25
króm-nikkel-acél L tartósínek
teljes magasságban
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
202 / 170 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
-10°C – -35°C
600 x 800 mm
acél / fehér
acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
25
króm-nikkel-acél L tartósínek
teljes magasságban
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
203 / 172 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
-10°C – -35°C
400 x 600 mm
rm.acél / rm.acél
rm.acél
króm-nikkel-acél
elektronikus vezérlés
kívül digitális
optikai és akusztikus
van
20
króm-nikkel-acél L tartósínek
teljes magasságban
150 – 180 mm
van
van
jobb, megfordítható
83 – 60 mm
164 / 148 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~
BGPv 6520

9000968
9000969
9590581
9590659

9000968
9000969
9590581
9590659

9005067
9005069
9590581
9590659
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Üvegajtós mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel
A tökéletes prezentáció célja, hogy a vásárlók figyelmét az
árura irányítsa. A Liebherr üvegajtós mélyhűtőszekrények
belsejében található kétoldali LED világítás ezt a célt szolgálja. A kiváló minőségű LED világítás, a vonzó antracit alumínium design-nal együtt fokozza a tökéletes termék bemutatást.

Maximális teljesítményt és maximális energiahatékonyságot
nyújt a lamellás elpárologtatóval rendelkező dinamikus hűtési rendszer és a forrógázos leolvasztás, ami ideális a profeszszionális ipari felhasználáshoz.

Forrógázos leolvasztás
A nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás jelentősen lerövidíti a leolvasztási ciklus időtartamát. Ezáltal csak csekély mértékben emelkedik a belső
tér hőmérséklete, ami kedvezően hat a tárolt áru minőségére.

Elektronikus vezérlés
A digitális kijelzővel ellátott elektronikus vezérlés lehetővé teszi a fok
pontosságú hőmérséklet beállítást és vezérli az automatikus forrógázos
leolvasztást.

Hatékony árubemutatás
A LED-es felső reklámpanel világítás (FDv 4613) és belső LED világítás, a
márka és a behelyezett áru optimális bemutatását szolgálja. A belső világítási rendszer, két függőleges LED modulból áll, a hűtőtér két oldalán. Ez
biztosítja a belső tér egyenletes és intenzív megvilágítását.

Fűtött üvegajtó
Az elektronikusan fűtött háromrétegű üvegajtó megakadályozza a pára
lecsapódását az üvegfelületen, így az áru mindig tisztán látható marad.

Kimagasló minőségű antracit-alumínium design
A burkolat alsó része és a display (FDv 4613) színű. Az üvegajtó kerete kiváló
minőségű alumínium. Az egyszerű design elegánsan kombinálható minden
márkával.

Üvegajtós mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel
Modell

Bruttó űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

FDv 4613

461/307 l

670/730/1999

532/568/1275

acél / szürke

Fv 3613

365/231 l

670/730/1659

532/568/969

acél / szürke
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Üvegajtós mélyhűtőszekrények

FDv 4613

Fv 3613

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *

461 / 307 l
670 / 730 / 1999
532 / 568 / 1275
7,752 kWh

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 568 / 969
7,612 kWh

Adatok
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
riasztás
állítható polcok száma
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
kerekek
kerékfajta
zár
önműködően csukódó ajtó
ajtónyitás
szigetelés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

ventilációs
automatikus
-10°C – -25°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
LED
optikai és akusztikus
4
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
bolygó görgők
van
van
jobb, megfordítható
67 – 67 mm
154 / 141 kg
SN-ST (7)
R 290
4.4 A / 775 W
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
-10°C – -25°C
acél / szürke
szigetelt üveg
műanyag, fehér
elektronikus vezérlés
kívül digitális
LED
optikai és akusztikus
3
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
bolygó görgők
van
van
jobb, megfordítható
67 – 67 mm
136 / 125 kg
SN-ST (7)
R 290
4.4 A / 775 W
50 Hz / 220 – 240V~

Mélyhűtés

ventilációs hűtéssel

* Kikapcsolt világítás mellett mérve
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Mélyhűtőládák statikus hűtéssel
Akár szupermarket, akár benzinkút vagy büfé – a Liebherr
spontán vásárlásra ösztönző hűtői minden önkiszolgáló
helyen támogatják az értékesítést. Mivel a Liebherr

A megerősített biztonsági üveg tolótető különösen nagy stabilitást
kölcsönöz a láda felső részének is.

Egyrészes ABS-keret a stabil forma érdekében.
Lekerekített sarkok a kezelő védelme érdekében, attraktív modern design.

Forrógázos keretfűtés, ami megakadályozza az üvegtető
párásodását, az optimális árubemutatás érdekében.

Analóg hőmérsékletkijelzés mutatja a belső tér beállított
hőmérsékletét fok pontossággal.

A hőmérséklettartomány egyéni igény szerint állítható
-10°C és -24°C között.

Egyéni dekorálási lehetőség még jobban felhívja a figyelmet
a készülékre és annak tartalmára.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása
összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal.

Stabil duplagörgők, melyek megkönnyítik a szállítást, ha gyakran kell
áthelyezni a mélyhűtőládát.
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mélyhűtőládákban az áru attraktív elrendezésű, áttekinthető és csalogató, ezáltal teljesül a legfontosabb előfeltétel a vásárló gyors döntéséhez. A Liebherr mélyhűtő ládák

FKW
mentes

gazdasági szempontból is meggyőzőek. A modern hűtéstechnika példaértékűen alacsony energiafelhasználást

Mélyhűtés

igényel. A kimagasló minőség garantálja a hosszú élettartamot és a megbízható működést éveken keresztül.

Az üveg tolótető és a LED belső világítás a hatékony
és meggyőző árúbemutatót garantálják.
Kívánságra tetőzár is kapható.

Egyrészes műanyag üvegkeret a beépített fogantyúval biztosítja
a stabilitást még gyakori nyitogatások esetén is.

Teflonbetét a tömítési profilban, mely a tető könnyű
nyitását és zárását teszi lehetővé.

Beakasztott kosarak az áttekinthető áruválasztékért.

A porszórt acéllemez burkolat hézagmentes kialakítású,
ezáltal különösen robusztus és ütésálló.

Kiváló hatékonyságú szigetelés az alacsony energiafelhasználásért
és az állandó hőmérsékletért.

FKW
mentes

FKW mentes hűtőközeg környezetbarát,
nagy teljesítményű és energiatakarékos.

Kiváló minőség, hosszú élettartam minden körülmények között.
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Mélyhűtőládák statikus hűtéssel
A Liebherr cég a mélyhűtőládáit igen erős igénybevételre
fejlesztette ki. A nagy készlettároláshoz minden körülmények között a legjobb minőség biztosítja a hosszú

élettartamot. A Liebherr széles bemutató mélyhűtőláda
programjának lényege, hogy minden igényhez teljes biztonsággal a megfelelő készüléket ajánlja.
Domború üveg tolótető
A GTI ládák ívelt üveg tolóteteje edzett, egy darabból készülő biztonsági üveg, mely egy beépített
fogantyúval ellátott, egy darabból készülő
műanyag keretbe van helyezve. A speciálisan
ehhez kifejlesztett teflonbetéttel ellátott tömítési
profil és a forró gázzal fűtött műanyag keret a
tetőt könnyen nyithatóvá ill. mozgathatóvá teszi.

Gördülő kerekek
A mélyhűtő láda áthelyezését megkönnyítik a
stabil kerekek. Minden GTE/GTI modell kiváló
minőségű, gumírozott duplagörgőkkel van felszerelve. A kerekek átmérője 50 mm.

StopFrost-System
A GTL mélyhűtő ládák StopFrost rendszere két
döntő előnyt rejt: a fagyasztótér és fagyasztott
áru deresedése jelentősen csökken, illetve, hogy
a tető nyitásánál ill. csukásánál nem keletkezik
vákuum, így a készülék mindig könnyedén nyitható.

Zárószerkezet
A GTL modellek fogantyúja az ipari felhasználásnak megfelelően robusztus kialakítású,
és minden készülék biztonságos módon zárható.
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Nagyhatású árubemutatás
A GTI jégkrém mélyhűtőládak szériája külön
kapcsolható LED belsővilágítással is rendelhető.
A belső tér frontoldalában található, vízszintes
világítás, árnyékolással készül, ami biztosítja az
optimális megvilágítást. A fényerő és a szín megbízható stabilitása mellett a LED világítás jellemzője a rendkívül hosszú élettartam, valamint a
külső behatásokkal szembeni ellenállóképesség.

FKW
mentes

Mélyhűtés

Flip-flap tető
A GTE 1501 modellnél a kétrészes, zárható flipflap tető megerősített zsanérokkal kapcsolódik
egymáshoz. Így a tetők gyakori nyitogatás után is
megtartják eredeti formájukat, jól záródnak, nem
engedik kiszökni a hideget. A 30 mm vastag
szigetelés hatékony hűtést eredményez.

Extrém terhelhetőség
Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült megerősített borítás különösen nagy stabilitást biztosít
a mélyhűtőláda fedelének. A süllyesztett zárszerkezet tartozékként rendelhető. A zárható szigetelt
tolótető felső oldala karcmentes alumínium munkalappal fedett.

Mélyhűtőládák
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Belső méretek mm
(szé/mé/ma)

Burkolat, Szín

Belső
világítással

Kosarak száma

GTI 5053 / GTI 5003

513/391 l

1512/665/901

1380/535/590

Üveg

LED / –

4

GTI 4353 / GTI 4303

445/339 l

1342/665/901

1210/535/590

Üveg

LED / –

4

GTI 3753 / GTI 3703

377/285 l

1172/665/901

1040/535/590

Üveg

LED / –

3

GTI 3053 / GTI 3003

309/232 l

1002/665/901

870/535/590

Üveg

LED / –

3

GTI 2453 / GTI 2403

240/179 l

832/665/901

700/535/590

Üveg

LED / –

3

GTI 1853 / GTI 1803

172/126 l

660/665/901

530/535/590

Üveg

LED / –

GTE 5000

510/450 l

1511/666/907

1380/535/650

Aluminium

GTE 5002

521/412 l

1511/666/896

1380/535/600

Üveg

0

GTE 4300

443/389 l

1341/666/907

1210/535/650

Aluminium

0

GTE 4302

452/356 l

1341/666/896

1210/535/600

Üveg

0

GTE 3700

375/329 l

1171/666/907

1040/535/650

Aluminium

0

GTE 3702

383/301 l

1171/666/896

1040/535/600

Üveg

0

GTE 3000

307/269 l

1001/666/907

870/535/650

Aluminium

0

GTE 3002

313/245 l

1001/666/896

870/535/600

Üveg

0

GTE 2400

239/209 l

831/666/907

700/535/650

Aluminium

0

GTE 2402

244/189 l

831/666/896

700/535/600

Üveg

0

GTE 1501

146/139 l

640/547/895

535/442/693

Aluminium

0
3

3
0

GTL 6106

601/572 l

1647/776/908

1520/575/702

Rm.acél

GTL 6105

601/572 l

1647/776/917

1520/575/702

Acél

3

GTL 4906

485/461 l

1372/776/908

1245/575/702

Rm.acél

2

GTL 4905

485/461 l

1372/776/917

1245/575/702

Acél

2

GTL 3006

299/284 l

998/725/908

871/526/702

Rm.acél

2

GTL 3005

299/284 l

998/725/917

871/526/702

Acél

2
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Impulzus árusító mélyhűtőládák

Impulzus árusító mélyhűtőládák

GTI 5053

GTI 4353

GTI 3753

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
kosarak száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

513 / 391 l
1512 / 665 / 901
1380 / 535 / 590
3,698 kWh

445 / 339 l
1342 / 665 / 901
1210 / 535 / 590
3,625 kWh

377 / 285 l
1172 / 665 / 901
1040 / 535 / 590
2,205 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
88 / 76 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
3.0 A / 300 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
80 / 70 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
72 / 63 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

GTI 5003

GTI 4303

GTI 3703

tartozékok
zár üvegtetőbe
osztórács
zár távvezérléssel

7042845
7112977
9590267

7042845
7112977
9590267

7042845
7112977
9590267
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* Kikapcsolt világítás mellett mérve

FKW
mentes

Impulzus árusító mélyhűtőládák

GTI 3053

GTI 2453

GTI 1853

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt *
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
belső világítás
kosarak száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

309 / 232 l
1002 / 665 / 901
870 / 535 / 590
1,898 kWh

240 / 179 l
832 / 665 / 901
700 / 535 / 590
1,821 kWh

172 / 126 l
660 / 665 / 901
530 / 535 / 590
1,698 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
66 / 58 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
58 / 49 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
LED
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
50 / 43 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

Belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

GTI 3003

GTI 2403

GTI 1803

tartozékok
zár üvegtetőbe
osztórács
zár távvezérléssel

7042845
7112977
9590267

7042845
7112977
9590267

7042845
7112977
9590267

* Kikapcsolt világítás mellett mérve

Mélyhűtés
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Árusító mélyhűtőládák

Árusító mélyhűtőládák

GTE 5000

GTE 5002

GTE 4300

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
kosarak száma
kosarak max. száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

510 / 450 l
1511 / 666 / 907
1380 / 535 / 650
2,020 kWh

521 / 412 l
1511 / 666 / 896
1380 / 535 / 600
2,498 kWh

443 / 389 l
1341 / 666 / 907
1210 / 535 / 650
1,898 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
alumínium
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
77 / 65 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
81 / 69 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
alumínium
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
71 / 61 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112775
7112777
7042835

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

tartozékok
nagy kosár
kis kosár
zár tele tetőbe
zár üvegtetőbe
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7042845

FKW
mentes

Árusító mélyhűtőládák

GTE 4302

GTE 3700

GTE 3702

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
kosarak száma
kosarak max. száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

452 / 356 l
1341 / 666 / 896
1210 / 535 / 600
2,425 kWh

375 / 329 l
1171 / 666 / 907
1040 / 535 / 650
1,644 kWh

383 / 301 l
1171 / 666 / 896
1040 / 535 / 600
2,009 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
4
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
75 / 64 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
alumínium
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
61 / 52 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
66 / 55 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

7112775
7112777

tartozékok
nagy kosár
kis kosár
zár tele tetőbe
zár üvegtetőbe

7042845

Mélyhűtés

7042845
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Árusító mélyhűtőládák

Árusító mélyhűtőládák

GTE 3000

GTE 3002

GTE 2400

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
kosarak száma
kosarak max. száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

307 / 269 l
1001 / 666 / 907
870 / 535 / 650
1,498 kWh

313 / 245 l
1001 / 666 / 896
870 / 535 / 600
1,839 kWh

239 / 209 l
831 / 666 / 907
700 / 535 / 650
1,298 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
alumínium
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
55 / 47 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
3
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
60 / 50 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
alumínium
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
2
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
48 / 41 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112775
7112777
7042835

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

tartozékok
nagy kosár
kis kosár
zár tele tetőbe
zár üvegtetőbe
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7042845

FKW
mentes

Árusító mélyhűtőládák

GTE 2402

GTE 1501

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
külső keret színe
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
kosarak száma
kosarak max. száma
kerekek
kerékfajta
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

244 / 189 l
831 / 666 / 896
700 / 535 / 600
1,633 kWh

146 / 139 l
640 / 547 / 895
535 / 442 / 693
1,298 kWh

statikus
manuális
-10°C – -24°C
üveg
acél / fehér
alumínium
kék
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
2
van
bolygó görgők
62 – 62 mm
van
51 / 43 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-10°C – -24°C
alumínium
acél / fehér
alumínium
fehér
mechanikus vezérlés
analóg, belül
0
1
van
bolygó görgők
50 – 50 mm
van
36 / 33 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

tartozékok
nagy kosár
kis kosár
zár tele tetőbe
zár üvegtetőbe

Mélyhűtés

7042845
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Mélyhűtőládák

Mélyhűtőládák

GTL 6106

GTL 6105

GTL 4906

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
felső világítás
kosarak száma
kosarak max. száma
fogantyú
zár
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

601 / 572 l
1647 / 776 / 908
1520 / 575 / 702
1,509 kWh

601 / 572 l
1647 / 776 / 917
1520 / 575 / 702
1,509 kWh

485 / 461 l
1372 / 776 / 908
1245 / 575 / 702
1,254 kWh

statikus
manuális
-14°C – -26°C
rm.acél
acél / fehér
alumínium
mechanikus vezérlés
kívül analóg
van
3
6
alumínium, süllyesztett
van
60 – 60 mm
van
91 / 77 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-14°C – -26°C
acél
acél / fehér
alumínium
mechanikus vezérlés
kívül analóg
van
3
6
alumínium, süllyesztett
van
60 – 60 mm
van
90 / 76 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-14°C – -26°C
rm.acél
acél / fehér
alumínium
mechanikus vezérlés
kívül analóg
van
2
4
alumínium, süllyesztett
van
60 – 60 mm
van
77 / 66 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
1.2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112727

7112727

7112727

tartozékok
kosár
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FKW
mentes

Mélyhűtőládák

GTL 4905

GTL 3006

GTL 3005

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafelhasználás 24 h alatt
Adatok
hűtés
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
ajtó / külső burkolat anyaga
külső burkolat / szín
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
felső világítás
kosarak száma
kosarak max. száma
fogantyú
zár
szigetelés
kondenzvíz elvezetés
bruttó / nettó súly
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
teljesítmény
frekvencia / feszültség

485 / 461 l
1372 / 776 / 917
1245 / 575 / 702
1,254 kWh

299 / 284 l
998 / 725 / 908
871 / 526 / 702
0,778 kWh

299 / 284 l
998 / 725 / 917
871 / 526 / 702
0,778 kWh

statikus
manuális
-14°C – -26°C
acél
acél / fehér
alumínium
mechanikus vezérlés
kívül analóg
van
2
4
alumínium, süllyesztett
van
60 – 60 mm
van
79 / 67 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
1.2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-14°C – -26°C
rm.acél
acél / fehér
alumínium
mechanikus vezérlés
kívül analóg
van
2
3
alumínium, süllyesztett
van
60 – 60 mm
van
59 / 49 kg
SN-T
39 dB(A)
R 600a
0.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
manuális
-14°C – -26°C
acél
acél / fehér
alumínium
mechanikus vezérlés
kívül analóg
van
2
3
alumínium, süllyesztett
van
60 – 60 mm
van
56 / 48 kg
SN-T
39 dB(A)
R 600a
0.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112727

7112725

7112725

tartozékok
kosár

Mélyhűtés
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Bortemperáló és klímaszekrények

WTpes 5972

FKW
mentes

Wine

Nemes borok
tökéletes klímája
Mindegy, hogy borkészítésről, bortárolásról vagy borfogyasztásról van szó, a legfontosabb szempont mindig a megfelelő hőmérséklet. Csak kellően megválasztott hőmérsékleti viszonyok mellett lehet egy jó
bort igazán fenséges itallá tenni és biztosítani, hogy
zamatát hosszú idő át megtartsa. Nagymértékben az
dönti el a bor élvezeti értékét, hogy mely hőmérsékleten szervírozzák. Akár raktározni, akár temperálni
szeretné a bort, a Liebherr a megfelelő készüléket
kínálja minden felhasználáshoz.

Ezeket a készülékeket kizárólag a bor tárolására tervezték.

Olvassa le okostelefonjával a kódot és többet is
megtudhat a bortárolásról.
wein.liebherr.com

Maximális Bordeaux-palack kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint
(H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
+ 25°C környezeti hőmérsékletnél, kikapcslt belső világításnál és +12°C belső hőmérsékletnél.
EU 1060/2010-es rendeletének megfelelő értékek.
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Bor temperálószekrény kóstoltatáshoz és bemutatáshoz
A WTpes 5972 Vinidor készülék kifejezetten professzionális
felhasználásra készült. Nem csak a tökéletes hőmérsékleti
viszonyokat teremti meg a legmagasabb élvezeti fok
eléréséhez, hanem a borkiméréshez - két, borospalackok
állítva tárolására szolgáló kihúzható polccal - a bor
csábító árubemutatójának és a praktikus tárolásának

kombinációját is. A hőmérséklet minden zónában +5°C és
+20°C között egyénileg állítható be. Így pl. vörösborok és
fehérborok, külön-külön a megfelelő hőmérsékleten,
együtt tárolhatók egy készülékben.

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

LED világítás
Minden borszekrény állítható fényerejű és tartósan bekapcsolható LED
világítással rendelkezik, mely biztosítja a belső tér egyenletes megvilágítását. Mivel a LED rendkívül csekély hőt okoz, a borokat akár hosszabb
időn keresztül is probléma nélkül mutathatja be kivilágítva.

Touch elektronika
Az LCD kijelző innovatív touch elektronikája
garantálja az egyes hőmérsékleti zónákban a
kiválasztott hőmérséklet állandó fenntartását. A
digitális hőmérsékletkijelző egészen pontosan
mutatja a beállított értékeket. A felhasználói
touch-felület gyengéd érintésével minden funkció
egyszerűen és nagyon kényelmesen állítható be.
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Nemesacél elegancia
A minden időben elegáns nemesacél formatervezés ideálisan illeszkedik az előkelő étterem
stílusos környezetébe. A vendéglátásban előforduló gyakori ajtónyitást szolgálja a különösen
ellenálló nemesacél rúdfogantyú.

Zárható ajtó
A borkészlet nem kívánatos hozzáférés elleni
biztosítása érdekében a borszekrényeket könynyen hozzáférhető zárral szereltük fel. Az ajtó
nyitási iránya minden borszekrénynél cserélhető.
Így a készülékeket optimálisan integrálhatja a
mindenkori környezetbe.

FKW
mentes

Wine

A levegő optimális minősége
Mivel a környezet illatai a borokat hosszú raktározás esetén érzékenyen befolyásolhatják, a
levegő optimális minőségét könnyen cserélhető
FreshAir aktív szénszűrő keresztül bevezetett
friss levegő biztosítja. Minden borszekrényhez
saját FreshAir aktív szénszűrő tartozik.

Hőszigetelt üveg UV védelemmel
A fényspektrum ultraviola sugarai károsítják a
bort. A sugárterhelés minimálisra csökkentése
érdekében a borszekrényeket speciális UV szűrős hőszigetelt üveggel szereltük fel. Így biztosíthatja a borkészlete védelmét, melyet egyidejűleg
mégis stílusosan mutathat be.

Kihúzható polc álló üvegeknek
A teleszkópsínnel működő teljesen kihúzható
polc akár 30 álló üvegnek is helyet biztosít.
Optimálisan alkalmazható a nemes borok kimérésénél és ezek bemutatására. Az üvegtartókat
könnyen hozzáigazíthatja az egyes üvegméretekhez.

Bortemperáló szekrények
kóstoltatáshoz és bemutatáshoz

WTpes 5972

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó világítás / változtatható
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
polcok anyaga
polcok száma
ezekből teleszkópos
állítva tárolós teleszkópos polc
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

593 / 528 l
155
700 / 742 / 1920
B
248 / 0,679 kWh

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
clip címkéző készlet

Vinidor

ventilációs
automatikus
2
2
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
rm.acél
HardLine
rm.acél rúdfogantyú
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
fapolc
6
5
2
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
133 / 125 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
9086709
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Vinidor bor temperálószekrények
A Vinidor készülékek, melyeket kettő, ill. három egymástól függetlenül +5°C-tól +20°C-ig pontosan beállítható
hőmérsékleti zónával szereltünk fel, a felhasználás legnagyobb mértékű rugalmasságát kínálják. Így a három
zónás készülékben egyidejűleg vörösbort, fehérbort és
pezsgőt is tárolhat külön-külön a megfelelő hőmérsékle-

ten. De a borok hosszútávú raktározására is ideális klímafeltételeket biztosít a készülék. A borszekrények
különböző méretével és a hőmérséklet teljesen rugalmas
beállításával a készülék minden egyéni borkészlethez
alkalmazható.

3 egyénileg beállítható
hőmérsékleti zóna

2 egyénileg beállítható
hőmérsékleti zóna

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C
+5°C – +20°C

Kihúzható stabil fapolc
A teleszkópsínnel működő stabil fapolcok jó áttekintést és kényelmes hozzáférést biztosítanak. A
natúr fából kézzel készített polcok optimálisan
alkalmazhatók a bordói borosüvegek tárolásához.
A készülék befogadóképességét az üvegek egymással szembeni tárolásával használhatja ki
optimálisan. A bemutató polc különösen jól érvényesíti a válogatott borok vagy a már nyitott
palackok temperálását.

Touch elektronika
Az LC kijelző innovatív touch elektronikája garantálja a kiválasztott hőmérséklet állandó fenntartását az egyes hőmérsékleti zónákban. A digitális hőmérsékletkijelző egészen pontosan mutatja
a beállított értékeket. A felhasználói touch-felület
gyengéd érintésével minden funkció egyszerűen
és nagyon kényelmesen állítható be.

LED világítás
Minden borszekrény állítható fényerejű és tartósan bekapcsolható LED világítással rendelkezik,
mely biztosítja a belső tér egyenletes megvilágítását. Mivel a LED rendkívül csekély hőt termel,
a borokat akár hosszabb időn keresztül is probléma nélkül mutathatja be kivilágítva.

Vinidor széria
Modell

Bruttó- / hasznos űrtartalom l

Külső méretek/Fülkeméretek
mm (szé/mé/ma)

Bordeaux-i üvegek
(0,75 l) max.

WTpes 5972 Vinidor

593 / 528 l

700 / 742 / 1920

155

+5°C – +20°C

WTes 5872 Vinidor

578 / 505 l

700 / 742 / 1920

178

+5°C – +20°C

WTes 5972 Vinidor

593 / 526 l

700 / 742 / 1920

211

+5°C – +20°C

WTes 1672 Vinidor

123 / 95 l

600 / 575 / 822

34

+5°C – +20°C
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Hűtési hőmérséklet

FKW
mentes

Wine

Vinidor bor
temperálószekrények

WTes 5872

WTes 5972

WTes 1672

Vinidor

Vinidor

Vinidor

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó

578 / 505 l
178
700 / 742 / 1920
B
245 / 0,670 kWh

593 / 526 l
211
700 / 742 / 1920
B
248 / 0,679 kWh

123 / 95 l
34
600 / 575 / 822
A
137 / 0,375 kWh

ventilációs
automatikus
3
3
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
acélkerettel
rm.acél
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
van
fapolc / 13
10
1
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
141 / 133 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
automatikus
2
2
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
acélkerettel
rm.acél
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus

ventilációs
automatikus
2
2
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
acélkerettel
rm.acél
HardLine
rm.acél rúdfogantyú
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus

fapolc / 10
8
1
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
130 / 116 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

fapolc / 5
3

7433243
7112043
9086709

7433243
7112043
9086709

7434557

oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó világítás / változtatható
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
SoftSystem
polcok anyaga / polcok száma
ezekből teleszkópos
bemutató polc
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
bemutató polc
clip címkéző készlet

van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
59 / 55 kg
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~

9086709

83

WKt 4552
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GrandCru bor klímaszekrények

FKW
mentes

A bor klímaszekrények hasonló feltételeket teremtenek, mint egy borospince.
A készülékek teljes belső terében állandó hőmérséklet uralkodik. Ez szükség
szerint +5°C-tól +20°C-ig állítható be. A bor klímaszekrények optimálisan
használhatók borok hosszútávú raktározására és érlelésére. De a beállított
hőmérséklettől függően a készülékekben nagyobb borkészletet is tárolhat
fogyasztásra ideális hőmérsékleten. A 75 és 70 cm szélességű GrandCru bor
klímaszekrények különösen nagy tárolókapacitással rendelkeznek.

Wine

+5°C –
+20°C

Elektronikus vezérlés
A pontos elektronikus vezérlést digitális hőmérsékletkijelzővel látták el. Az ajtó- és hőmérsékletriasztó jelzi az üzemzavart, pl. a nyitva felejtett
ajtót. A gyerekzár véd a felhasználófelület nem
kívánt elállításától.

A levegő optimális minősége
A borklíma hűtőszekrényeket könnyen cserélhető FreshAir aktív szénszűrővel láttuk el. A ventilációs hűtés és a bevezetett friss levegő ezáltal
biztosítja a levegő optimális minőségét.

Kihúzható stabil fapolc
A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan
alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos tárolására. Az üvegek egymással szembeni tárolásával
használhatja ki optimálisan a készülék befogadóképességét.

LED világítás
A LED világítást a tető síkjába integráltuk, mely
az üvegajtajú készülékeknél tartósan bekapcsolható. Mivel a LED rendkívül csekély hőt termel, a
borokat akár hosszabb időn keresztül is probléma nélkül mutathatja be kivilágítva.

Hőszigetelt üveg UV védelemmel
A színezett hőszigetelt üveg biztonságosan véd
az UV sugárzás ellen, emellett igen jól láthatók a
borok is. Az integrált nyitómechanikájú ellenálló
alumínium fogantyú biztosítja, hogy az ajtó könynyen nyitható legyen.

Bemutató polc
A kiegészítőként kapható bemutató polc különösen jól érvényesíti a válogatott borokat, vagy a már
nyitott üvegek temperálását szolgálja. Az állítható
polcra akár 6 boros üveget is állíthat. Ezek mögött,
ill. ezek mellett tárolhat további borokat.

GrandCru bor klímaszekrények
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Bordeaux-i üvegek (0,75 l)
max.

Hűtési hőmérséklet

WKt 6451 GrandCru

666 / 625 l

WKt 5552 GrandCru

573 / 525 l

747 / 759 / 1930

312

+5°C – +20°C

700 / 742 / 1920

253

+5°C – +20°C

WKt 5551 GrandCru

547 / 499 l

700 / 742 / 1920

253

+5°C – +20°C

WKes 4552 GrandCru

478 / 435 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C – +20°C

WKt 4552 GrandCru

478 / 435 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C – +20°C

WKt 4551 GrandCru

456 / 413 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C – +20°C
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GrandCru bor klímaszekrények

GrandCru bor klímaszekrények

WKt 6451

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga / polcok száma
magasságában állítható polcok
zár / ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

666 / 625 l
312
747 / 759 / 1930
m
143 / 0,391 kWh

573 / 525 l
253
700 / 742 / 1920
A
179 / 0,490 kWh

547 / 499 l
253
700 / 742 / 1920
m
141 / 0,386 kWh

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
tömörajtó, terra
terra
SwingLine
alumínium integrált nyitómechanikával
van

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó, terra keret
terra
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED
van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc / 7
van
van / jobb, megfordítható
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
113 / 105 kg
1.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
tömörajtó, terra
terra
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED

7433243
7112159
7113619
9086709

7433243
7112159
7113619
9086709

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
fapolc
bemutató polc
clip címkéző készlet
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GrandCru

MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc / 7
van
van / jobb, megfordítható
SN-T
41 dB(A)
R 600a
96 / 88 kg
2.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243

9086709

WKt 5552

GrandCru

WKt 5551

GrandCru

MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc / 7
van
van / jobb, megfordítható
SN-T
41 dB(A)
R 600a
97 / 89 kg
1.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

FKW
mentes

GrandCru bor klímaszekrények

WKes 4552 GrandCru

WKt 4552

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák / szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó

478 / 435 l
201
700 / 742 / 1650
A
171 / 0,468 kWh

478 / 435 l
201
700 / 742 / 1650
A
171 / 0,468 kWh

456 / 413 l
201
700 / 742 / 1650
m
134 / 0,367 kWh

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó, terra keret

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
tömörajtó, terra

oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga / polcok száma
magasságában állítható polcok
zár / ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
acélkerettel
rm.acél
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED
van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc / 6
van
van / jobb, megfordítható
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
97 / 89 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

terra
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED
van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc / 6
van
van / jobb, megfordítható
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
99 / 91 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

terra
HardLine
alumínium integrált nyitómechanikával
LED

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
fapolc
bemutató polc
clip címkéző készle

7433243
7112159
7113619
9086709

7433243
7112159
7113619
9086709

7433243
7112159
7113619
9086709

GrandCru

WKt 4551

Wine

GrandCru

MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc / 6
van
van / jobb, megfordítható
SN-T
40 dB(A)
R 600a
85 / 77 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~
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WKb 4212

88

Vinothek bor klímaszekrények

FKW
mentes

A 60 cm szélességű Vinothek bor klímaszekrények hasonló körülményeket
biztosítanak a borok számára, mint egy borospince. A készülékek teljes belső
terében állandó hőmérséklet uralkodik. Ez szükség szerint +5°C-tól +20°C-ig
állítható be. A bor klímaszekrények optimálisan használhatók borok hosszútávú
raktározására és érlelésére. De a beállított hőmérséklettől függően a készülékben nagyobb borkészletet is tárolhat fogyasztásra ideális hőmérsékleten.

Wine

+5°C –
+20°C

Elektronikus vezérlés
A pontos elektronikus vezérlést digitális hőmérsékletkijelzővel láttuk el. Az ajtó- és hőmérsékletriasztó jelzi az üzemzavart, pl. a nyitva felejtett
ajtót. A gyerekzár véd a felhasználófelület nem
kívánt elállításától.

A levegő optimális minősége
A bor klímaszekrényeket könnyen cserélhető
FreshAir aktív szénszűrővel láttuk el. A bevezetett megszűrt friss levegő biztosítja a levegő
optimális minőségét.

Kihúzható stabil fapolc
A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan
alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos tárolására. Az üvegek egymással szembeni tárolásával
használhatja ki optimálisan a készülék befogadóképességét.

Belső világítás
Az üvegajtós készülékek a tető síkjába integrált
belső világítással rendelkeznek, mely külön kapcsolható be, és a bemutatott borokat különösen
csábítóvá teszi.

Hőszigetelt üveg UV védelemmel
A színezett hőszigetelt üveg biztonságosan véd
az UV sugárzás ellen, emellett igen jól láthatók a
borok is. A fekete ergonómikus rúdfogantyú
kihangsúlyozza az ízléses formatervezést.

Clip címkéző
A rugalmas Clip címkézőrendszer gyors és rendezett áttekintést nyújt a borkészletről. Az elhelyezhető kártyákat feliratozhatja és könnyen cserélheti.

A Vinothek bor klímaszekrények
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Bordeaux-i üvegek (0,75 l)
max.

Hűtési hőmérséklet

WKb 4212 Vinothek

427 / 401 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C – +20°C

WKr 4211 Vinothek

409 / 383 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C – +20°C

WKb 3212 Vinothek

336 / 314 l

600 / 739 / 1350

164

+5°C – +20°C

WKr 3211 Vinothek

322 / 300 l

600 / 739 / 1350

164

+5°C – +20°C

WKb 1812 Vinothek

151 / 134 l

600 / 613 / 890

66

+5°C – +20°C

WKr 1811 Vinothek

145 / 128 l

600 / 613 / 890

66

+5°C – +20°C
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Vinothek bor klímaszekrények

Vinothek bor klímaszekrények

WKb 4212

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
magasságában állítható polcok
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

427 / 401 l
200
600 / 739 / 1650
A
168 / 0,460 kWh

409 / 383 l
200
600 / 739 / 1650
m
132 / 0,361 kWh

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú
van
van
MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
6
van
jobb, megfordítható
SN-ST
41 dB(A)
R 600a

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
tömörajtó, bordó
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú

84 / 78 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

73 / 67 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
fapolc / galvanizált rácspolc
clip címkéző készlet
zár
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Vinothek

WKr 4211

Vinothek

MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
6
van
jobb, megfordítható
SN-T
40 dB(A)
R 600a

FKW
mentes

WKb 3212

Vinothek

WKr 3211

Vinothek

WKb 1812

Vinothek

WKr 1811

Wine

Vinothek

336 / 314 l
164
600 / 739 / 1350
A
161 / 0,441 kWh

322 / 300 l
164
600 / 739 / 1350
m
126 / 0,344 kWh

151 / 134 l
66
600 / 613 / 890
A
146 / 0,400 kWh

145 / 128 l
66
600 / 613 / 890
A
145 / 0,397 kWh

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú
van
van
MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
4
van
jobb, megfordítható
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
70 / 65 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
tömörajtó, bordó
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
tömörajtó, bordó
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú

MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
4
van
jobb, megfordítható
SN-T
40 dB(A)
R 600a
61 / 56 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú
van
van
MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
galvanizált acél
3
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
49 / 45 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
– / 7112035
9086723
9086415

7433243
– / 7112035
9086723
9086415

MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
galvanizált acél
3
van
jobb, megfordítható
SN-T
38 dB(A)
R 600a
43 / 40 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
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Vinothek bor temperálószekrények
A Vinothek széria bor temperálószekrényei a különböző borok ideális
hőmérsékletén történő tárolására alkalmasak. Speciális komponensek
felhasználásával a hőmérséklet rétegződését értük el. A felső részen például
+18°C-on vörösbort tárolhatunk, amíg a +5°C-os hőmérsékletű alsó rész
különösen alkalmas pezsgők temperálására. A köztes rész ideális olyan fehér-,
rozé- és siller borok számára, melyeket fogyasztási hőmérsékleten kívánunk
tárolni.

+18°C

+5°C

Elektronikus vezérlés
A pontos elektronikus vezérlést digitális
hőmérsékletkijelzővel láttuk el. Az alsó rész
hőmérsékletét +5°C és +7°C közé állíthatja be,
a felső részt +16°C és +18°C közé, közöttük a
hőmérséklet rétegződik.

A levegő optimális minősége
A bortemperáló hűtőszekrényeket könnyen
cserélhető FreshAir aktív szénszűrővel láttuk el.
A bevezetett megszűrt friss levegő biztosítja a
levegő optimális minőségét.

Kihúzható stabil fapolc
A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan
alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos
tárolására. Ha az üvegeket az állítható fapolcon
egymással szemben tárolja, optimálisan ki tudja
használni a készülék befogadóképességét.

Belső világítás
Az üvegajtós készülék a tető síkjába integrált
belső világítással rendelkezik, mely külön
kapcsolható be, és a bemutatott borokat
különösen csábítóvá teszi.

Hőszigetelt üveg UV védelemmel
A színezett hőszigetelt üveg biztonságosan véd
az UV sugárzás ellen, emellett igen jól láthatók a
borok is. A fekete ergonómikus rúdfogantyú
kihangsúlyozza a ízléses formatervezést.

Lávakő
A páratartalom szükség szerint növelhető
lávakő alkalmazásával (a szállított csomag
tartalmazza).

Vinothek bor temperálószekrények
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Bordeaux-i üvegek (0,75 l)
max.

Hűtési hőmérséklet

WTb 4212 Vinothek

427 / 401 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C – +18°C

WTr 4211 Vinothek

409 / 383 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C – +18°C
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FKW
mentes

Vinothek bor
temperálószekrények

WTb 4212

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
oldallapok
design
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
magasságában állítható polcok
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

427 / 401 l
200
600 / 739 / 1650
A
168 / 0,460 kWh

409 / 383 l
200
600 / 739 / 1650
A
167 / 0,457 kWh

statikus
lávakövek
automatikus
6
1
+5°C – +18°C
van
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú
van
van
MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
6
van
jobb, megfordítható
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
84 / 78 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

statikus
lávakövek
automatikus
6
1
+5°C – +18°C
van
tömörajtó, bordó
fekete
HardLine
fekete rúdfogantyú

7433243
7112113
9590785 / 9086709
9086415

7433243
7112113
9590785 / 9086709
9086415

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
fapolc
lávakő / clip címkéző készlet
zár

Vinothek

WTr 4211

Wine

Vinothek

MagicEye / kívül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
6
van
jobb, megfordítható
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
74 / 68 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~
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Pult alá építhető bor temperálószekrény Vinidor

Pult alá építhető bor
temperálószekrény Vinidor
bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés / leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
fogantyú
belső világítás
állandó világítás / változtatható
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
ezekből teleszkópos
zár / ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség
tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
clip címkéző készlet

UWTes 1672

FKW
mentes

Vinidor

pult alá építhető
123 / 95 l
34
600 / mind. 550 / 820 – 870
B
190 / 0,520 kWh
ventilációs / automatikus
2
2
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
rm.acél rúdfogantyú
LED
van / van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
5
3
van / jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
52 / 48 kg
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~

7434557
9086709

Pult alá építhető bor temperálószekrény Vinidor, Pult alá építhető bor klímaszekrény GrandCru
Modell

Bruttó- / hasznos
űrtartalom l

UWTes 1672 Vinidor
UWKes 1752 GrandCru

94

Külső méretek mm
(szé/mé/ma)

Bordeaux-i üvegek (0,75 l)
max.

Hűtési hőmérséklet

123 / 95 l

600 / min. 550 / 820 – 870

34

+5°C – +20°C

135 / 112 l

600 / min. 550 / 820 – 870

46

+5°C – +20°C

Wine

Pult alá építhető bor klímaszekrény GrandCru

Pult alá építhető bor
klímaszekrény GrandCru

UWKes 1752

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
fogantyú
belső világítás
állandó belső világítás
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
ezekből teleszkópos
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

135 / 112 l
46
600 / mind. 550 / 820 – 870
A
145 / 0,396 kWh

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
clip címkéző készlet

FKW
mentes

Wine

GrandCru

pult alá építhető

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes
rm.acél rúdfogantyú
LED
van
MagicEye / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
4
3
van
jobb, megfordítható
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
48 / 44 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
9086709
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Design és Lifestyle

Ideális esetben a borok szervírozási hőmérséklete
fehérborok esetében +10 °C, vörösborok esetében
+18 °C. Ezért a precíz elektronika segítségével a
nyomógombos kezelőpanelen fok pontossággal
beállítható a hőmérséklet +5 °C és +20 °C között
(WKes 653).

A WKes 653 készülék kapcsolható és fényerő
szabályozós LED világítással rendelkezik a borok
ideális bemutatásáért.

A két különböző magasságú prezentációs fiókban
egyenként behelyezve tárolhatók a szivarok. Ezek
a könnyen kiemelhető fiókok spanyol cédrusfából
készülnek (ZKes 453).

A beépített víztartóba egy liter desztillált víz
tölthető. A páratartalom érzékelő precízen szabályozza a vízszükségletet és biztosítja a 68% és
75% között beállított értéknek megfelelően a
levegő nedvességtartalmát. Az optikai kijelző minden
esetben jelzi, ha vízutántöltés szükséges (ZKes 453).
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Bor klímaszekrény, GrandCru és Humidor

FKW
mentes

Wine

Bor klímaszekrény,
GrandCru és Humidor

WKes 653

bruttó- / hasznos űrtartalom
0,75 l-es bordói üvegek max. száma
külső méretek mm (szé / mé / ma)
energiahatékonysági osztály
energiafogyasztás év / 24 h
Adatok
hűtés
párologtatási mód
leolvasztás
hőmérsékleti zónák
szabályozható hűtési rendszer
hűtési hőmérséklet
páratartalom
FreshAir aktív szénszűrő
ajtó
oldallapok
design
belső világítás
állandó világítás / változtatható
vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés
gyerekzár
riasztás
nyitva maradt ajtó: riasztás
polcok anyaga
polcok száma
bemutató polcok
eszközﬁók
zár
ajtónyitás
klímaosztály
zajszint
hűtőközeg
bruttó / nettó súly
teljesítmény
frekvencia / feszültség

56 / 38 l
12
425 / 478 / 612
m
103 / 0,280 kWh

43 / 39 l

ventilációs
átkapcsolható ventiláció
automatikus
1
1
+5°C – +20°C

ventilációs
èrintő elektronika
automatikus
1
1
+16°C – +20°C
68 % – 75 %
van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
rm.acél
HardLine
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
spanyol cédrusfa
2
2

tartozékok
FreshAir aktív szénszűrő
alsó borítás falra szereléshez

GrandCru

van
hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel
rm.acél
HardLine
LED
van / van
LCD kijelző / belül digitális
van
optikai és akusztikus
akusztikus
fapolc
3
1
van
jobb, ﬁx
SN
41 dB(A)
R 600a
33 / 29 kg
0.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7440699
9590519

ZKes 453

Humidor

425 / 478 / 612
185 / 0,506 kWh

van
jobb, ﬁx
N
R 600a
34 / 30 kg
0.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7440699
9590519
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Tartozékok GKPv, GGPv, BKPv és BGPv készülékekhez

Praktikus és minden igényt kielégít

Infravörös vagy interface csatlakozó dokumentációs software-rel
Az infravörös érzékelőn vagy az interface-en keresztül közvetlenül lehet a ProfiPremiumline készülékek hőmérsékletváltozási adatait ledokumentálni. A
hőmérsékleti és riasztási állapotok adatainak központi gyűjtése a soros Bus-interface-en (RS 485) keresztül lehetséges. A készülékhez tartozik egy
speciális interface konverter is. Mindkét variációhoz software tartozik.
Használható GKPv ..90 és GGPv ..90 modellekhez

U alakú polctartó sínek
Igény esetén tartozékként rendelhetők U alakú
polctartó sínek az alábbi modellekhez: GKPv
14.. és GGPv 14.. .

L alakú tepsi tartósínek
Cukrászati tepsik használata esetén rendelhetők további kiegészítő L alakú tepsi tartósínek
az alábbi modellekhez: BKPv… és BGPv…

Krómnikkel-acél rácspolcok
A Liebherr króm-nikkel-acél rácspolcai megfelelnek a legmagasabb higiéniai követelményeknek, ellenállnak a savaknak és egyéb
vegyi anyagoknak. 60 kg-ig terhelhetők.
Használható GKPv és GGPv modellekhez

NTC termékhőmérséklet érzékelő
A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez
kapható egy NTC termékhőmérséklet érzékelő,
mint utólagosan felszerelhető tartozék. A
regiszrált termékhőmérsékleteket vagy az
elektronikával lehet leolvasni vagy a meglévő
RS 485 illesztőhelyen keresztül át lehet vinni
egy külső dokumentáció rendszerre. Megfelelő
a GKPv..90 és GGPv..90 modellekhez.

Kerékkészlet
A stabil, 100 mm átmérőjű kerekek használata
lehetővé teszi a készülék könnyebb
mozgathatóságát és megkönnyíti a padló
tisztántartását. Két darab kerék fékezhető.
Használható GKPv, GGPv, BKPv és BGPv
modellekhez.

Lábpedál
Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a
készülékhez
rendelhető
lábpedállal
kényelmesen kinyithatja a készüléket.
Használható GKPv, GGPv, BKPv és BGPv
modellekhez.
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Tartozékok GKv(esf), GGv, BKv, GG, FKUv, GGU és TGS

Gördítő keret
Ha egy hűtőszekrény helyét gyakrabban kell változtatni, akkor ehhez rendelkezésre áll egy
117 mm magas gördítő keret. A megbízható minőség garantálja a hosszú élettartamot.
Használható BKv-, TGS és GKvesf 5445 modellekhez

L alakú tepsi tartósínek
Cukrászati méretű tepsik (600x400 mm) használata esetén további L alakú tepsi tartósínek
rendelhetők.
Használható BKv- modellhez

Gördítő sín
A készülékszállítás megkönnyítése érdekében
30 mm-es stabil kerekek állnak rendelkezésre.
A megbízható minőség garantálja a hosszú
élettartamot.
Használható FKUv 16..,GG 40.. és GGU 15..
modellekhez

Univerzális tepsi/polc tartósín
Tartozékként kiegészítő univerzális tartósínek
rendelhetők GN 1/1 vagy cukrászati méretű
edényzet használatához.
Használható TGS 4000 modellhez.

Lemez a standard elektronika
felszereléséhez
A GKv 64, GKv 57 és GG 52 modelleknél egy
másik elektronika felszereléséhez semleges
rögzítő lemez rendelhető.

Kerékkészlet
A stabil kerekek használata lehetővé teszi a
készülék könnyebb mozgathatóságát és megkönnyíti a padló tisztántartását. A 80 mm
átmérőjű kerekek közvetlenül a burkolathoz
vannak rögzítve. Két darab kerék fékezhető.
Használható GKv 64, GKv 57, GG 52, GGv 58 és
GGv 50. modellekhez
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Tartozékok GKv(esf), BCDv, FKDv, FKv(sl), FKBvsl , FKUv, GG és GGU

Állítható lábak
Ahol a napi higiénia fontos szerepet játszik, ott az állítható magasságú lábak biztosítják, hogy a készülék alatt is könnyen és kényelmesen lehessen
takarítani. Használható GKv 43, GKvesf 4145 és 5445, GG 40, FKv(sl) 26, 36 és 54 modellekhez.

Védőkeret
A nagyobb FKv(sl) modelleknél a robusztus védőkeret használata arra szolgál, hogy szállításkor a
készülék hátoldalán az elpárologtatót ill. a készülék alját megvédje az ütődések hatásaitól. Ideális
megoldás például teherautón történő szállítás
estére.
Használható FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 és FKv(sl) 36
modellekhez.

Védőkeret panel-védővel
Ez a kiegészítő védőkeret a világító panelt védi. A
készülék felállítása után hátulról könnyen
lepattintható, így gyakori szállítások esetén a
normál védőkeretet nem is szükséges mindig
leszerelni.
Használható FKDv 37 modellhez.
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készülékekhez

Zár
Az alábbi készülékekhez kiegészítésképpen
utólagosan felszerelhető zárszerkezet rendelhető: FKv(sl), FKBvsl és FKUv modellek.

Üvegcsúsztató
A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig kézközelbe csúsztatja.
Árufeltöltéshez az üvegcsúsztató polc teleszkópos sínen húzható ki.
Használható FKv(sl) 26, 36, 41 és FKBvsl
modellekhez.

Ártartó sín
A polc elülső oldalára pattintott praktikus
ártartó síneken jól olvashatóan elhelyezhető az
árcédula és a vonalkód is. Így mindig vethet rá
egy gyors pillantást a vásárló.
Használható FKDv, BCDv, FKBvsl és FKv(sl)
26, 36 és 41 modellekhez.

Gördítő keret
Ha egy hűtőszekrény helyét gyakrabban kell
változtatni, akkor ehhez nyújt segítséget a
stabil gördítő keret. A megbízható minőség
garantálja a hosszú élettartamot.
Használható GKvesf 5445, FKv(sl) 26, 36 és 54
modellekhez.

Összeépítő keret
Az összeépítő keret segítségével egyéni felhasználási módok alakíthatók ki. Így kis alapterületen
valósítható meg az elválasztott légtér. Ezzel a megoldással minden FKUv és GGU modell tetszés szerint
kombinálható.
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Tartozékok FT, GTE és GTI készülékekhez

Zárszerkezet
A hűtő és mélyhűtő ládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető
egy zárszerkezet.
Használható minden GTI, GTE és FT modellhez.

Beakasztott kosarak
A beakasztott kosarakban az áru jól áttekinthetően helyezhető el.
Használható minden GTE modellhez.
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Távvezérlésű zár
Az önálló áramellátással működő, távvezérelni kívánt zárat a GTI fagyasztóládák hátoldalára szerelheti fel. A zárat kábel nélküli távirányító működteti,
melynek 20-30 méter a hatótávolsága. Nyitott állapotban a zár 25 másodperc után automatikusan újra bezár. Áramkimaradás esetén van lehetőség
vészkinyitásra. A távvezérlésű zárat megrendelheti kiegészítőként az új
hűtőszekrényhez vagy külön utólag a már meglévő Liebherr GTI fagyasztókhoz.
Minden GTI modellhez alkalmas.

Tartozékok WT, UWTes, WK és UWKes készülékekhez

Bemutató polc
A kiegészítőként kapható bemutató polc
különösen jól érvényesíti a válogatott borokat,
vagy a már nyitott üvegek temperálását szolgálja.
A polcra akár 6 boros üveget is állíthat. Ezek
mögött, ill. ezek mellett tárolhat további borokat.
Alkalmas a WKt 55.., WKt 45.., WKes 45..
GrandCru modellekhez és a WTes 5872, WTes
5972 Vinidor modellekhez.

Beépítő szett
Ha a konyhabútor ajtaja lejjebb nyúlik, mint a
UWTes vagy UWKes modellek ajtaja, akkor a
tartozékként rendelhető beépítő szett segítségével lehet kiegyenlíteni a különbséget. A beépítő
szettet a bútorhoz, ill. a helyi igényeknek megfelelően kell alakítani (nem tartozék).

Clip címkéző
A rugalmas Clip címkézőrendszer gyors és
rendezett áttekintést nyújt a borkészletről. Az
elhelyezhető kártyákat feliratozhatja és könnyen
cserélheti. Minden bormodellhez alkalmas.

Kihúzható stabil fapolc
A natúr fából kézzel készített polcok optimálisan
alkalmazhatók a bordói borosüvegek biztos
tárolására. Ha az üvegeket az állítható fapolcon
egymással szemben tárolja, optimálisan ki tudja
használni a készülék befogadóképességét.
Alkalmas a Vinothek modellekhez (kivéve WKb/r
18..) és a GrandCru modellekhez (kivéve a
beépített modelleket).
Zár
A Vinothek borszekrényekre egyszerűen felszerelhető. A szabadon álló Vinidor és GrandCru
borszekrények esetében szériafelszerelés az
oldalsó, ajtóba integrált zár.

Rozsdamentes acél tisztítószer
A rozsdamentes acél felületek tisztítására szolgál.
Csík és foltmentesen mégis kíméletesen távolítja
el az újjlenyomatokat, csíkokat és foltokat.
Használata gyors és egyszerű. A felületen hosszantartó védőréteget képez, amely megakadályozza a gyors újrabeszennyeződést. (Kérjük ne használja SmartSteel felületeken!)
250 ml es/esf kiszerelés (Csak acél felületekhez SmartSteel felületekre nem!) 8409 022.
Rozsdamentes acél ápolószer
A rozsdamentes acél felületek tisztítás utáni
ápolására szolgál. (Kérjük ne használja SmartSteel
felületeken!) 50 ml es/esf kiszerelés (Csak acél
felületekhez - SmartSteel felületekre nem!)
8409 028.
250 ml es/esf kiszerelés (Csak acél felületekhez SmartSteel felületekre nem!) 8409 030.

FreshAir aktív szénszűrő
Könnyen cserélhető FreshAir aktív szénszűrő
biztosítja minden borszekrényben a levegő optimális minőségét.
Minden bormodellhez alkalmas.
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Szükséges információk, minden igény
kielégítéséhez
A „Bortárolás“ című kiadvány átfogó képet mutat a Vinidor, GrandCru és Vinothek
bor temperáló és bor klímaszekrények kínálatáról.
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Bortárolás
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