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Innowacyjne rozwiązania i troska o
Wysokowydajne chłodziarki i zamrażarki firmy

środowisko:
Liebherr do profesjonalnych zastosowań

ActiveGreen

Doskonała efektywność energetyczna

Troska o środowisko rozpoczyna się w firmie Liebherr już
w fazie projektowania profesjonalnych chłodziarek i
zamrażarek. Aby zapewnić długie i pewne funkcjonowanie
oraz najlepszą efektywność energetyczną, Liebherr stosuje najwyższej jakości komponenty w połączeniu z precyzyjnym sterowaniem. Liebherr jako pierwsza firma
dokonała przestawienia całego asortymentu profesjonalnych chłodziarek i zamrażarek na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze R 290 i R 600a. Są one wolne od

HFC i nie wywierają szkodliwego wpływu na warstwę
ozonową oraz związany z nią efekt cieplarniany. Poprzez
zastosowanie nowych, wysokowydajnych sprężarek,
zużycie energii zostaje znacznie obniżone. Wszystkie
zakłady produkcji urządzeń AGD marki Liebherr posiadają
certyfikat ISO 9001, potwierdzający stosowanie najwyższych międzynarodowych standardów jakości, a także
certyfikat ISO 14001 dotyczący spełniania wymogów międzynarodowej normy zarządzania środowiskowego.

Doświadczenie, które się liczy!
W oparciu o prawie 60-cio letnie doświadczenie, Liebherr
stał się specjalistą w projektowaniu i produkcji urządzeń
chłodniczych, które charakteryzują się najwyższym poziomem jakości oraz doskonałym wzornictwem. Regularnie
wdrażając innowacyjne pomysły, Liebherr zapewnia
energooszczędność oraz komfort użytkowania. W zakresie
urządzeń AGD, Liebherr jako pierwszy producent dokonał
w 1993 roku całkowitego przestawienia procesu produkcji
urządzeń na czynniki chłodnicze wolne od FCKW/HFC.

Również procesy wykończeniowe są ukierunkowane na
efektywne wykorzystanie zasobów. W ten sposób na
przykład ciepło, potrzebne do produkcji urządzeń, odprowadzane jest z powrotem do obiegu jako energia grzewcza.
Wszystkie blachy pokryte są przyjaznymi dla środowiska
farbami proszkowymi, które nie zawierają rozpuszczalników i nie prowadzą do powstawania szkodliwych dla
środowiska ścieków. Wszystkie tworzywa sztuczne są
odpowiednio oznaczone dla ułatwienia recyklingu.

Najwyższy poziom jakości produktów
Wysoka jakość zastosowanych komponentów ma pozytywny wpływ na bilans ekologiczny produktu oraz jest
gwarancją wieloletniego, bezproblemowego użytkowania.
Najwyższa jakość chłodzenia w urządzeniach profesjonalnych Liebherr, odgrywa szczególnie ważną rolę w zachowywaniu świeżości produktów. Istotnym atutem naszych
urządzeń jest także stabilność temperatury, odpowiednia
wilgotność powietrza oraz szybkie schładzanie nowo wło-
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żonych produktów. We wszystkich branżach, w których
każdego dnia przetwarzane są duże ilości produktów spożywczych, znaczącą rolę odgrywa higiena urządzeń. Już
w fazie projektowania, stanowi ona w firmie Liebherr
jeden z centralnych tematów. Przykładowo, w miarę możliwości, obudowy konstruowane są tak, aby nie zawierały
zbędnych szczelin, natomiast wnętrze jest jednolite i łatwe
do czyszczenia.

Efektywność energetyczna stanowi centralny temat w
firmie Liebherr i już w fazie projektowania urządzeń do
profesjonalnych zastosowań odgrywa istotną rolę. Firma
Liebherr otrzymała w konkursie Pro CoolAward 2006 aż
trzy z pięciu nagród, przyznanych za wyjątkowo wydajne
oraz przyjazne dla środowiska chłodziarki i zamrażarki.
Zużycie prądu w nagrodzonych urządzeniach jest do 70%
niższe od średniej rynkowej. Wysokowydajne energetycz-

nie urządzenia Liebherr, cieszą się wyjątkową popularnością również za granicą, przykładowo w Holandii lub w
Kalifornii (USA). Najlepszej jakości materiały izolacyjne,
wysokowydajne sprężarki oraz precyzyjne sterowanie
elektroniczne w połączeniu ze zoptymalizowanymi komponentami chłodniczymi gwarantują wysoką wydajność
energetyczną.

Zużycie energii w ciągu 24 h

Oszczędność w przeciągu 15 lat:

3.187 € (0,268 €/kWh)

Zużycie energii w ciągu 24 h

Oszczędność w przeciągu 15 lat:

4.955 € (0,268 €/kWh)

Przyjazne dla środowiska pod wieloma
względami
Firma Liebherr jest pierwszym producentem, który cały
profesjonalny program chłodziarek i zamrażarek przestawił
na przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze, wolne od
HFC. Liebherr stosuje ekologicznie bezpieczne czynniki R 290
i R 600a. Dzięki wymianie dotychczasowego czynnika chłodniczego na środki przyjazne dla środowiska, możliwe stało się
zastosowanie jeszcze bardziej wydajnych komponentów
chłodniczych, a tym samym zmniejszenie zużycia energii
w urządzeniach z całego programu.

HFC
free
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Chłodziarki

HFC
free

Chłodzenie

Profesjonalne
urządzenia do
zastosowań
przemysłowych
Wszędzie tam gdzie liczy się świeżość produktów
spożywczych, chłodziarki muszą sprostać wysokim
wymaganiom. Dlatego Liebherr ma w swojej ofercie
specjalny program, spełniający wszelkie oczekiwania
pod względem jakości chłodzenia. Profesjonalne urządzenia Liebherr są przystosowane do przechowywania dużej ilości napojów i żywności, a także odporne
na wysoką temperaturę otoczenia oraz częste otwieranie drzwi. Gwarancję świeżości stanowi połączenie
dużej mocy chłodzenia z solidnym i precyzyjnym
wykonaniem.
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Świeżość i troska o środowisko
W dziedzinie urządzeń profesjonalnych, w przypadku
których świeżość stoi na pierwszym miejscu, chłodziarkom oraz zamrażarkom stawiane są szczególnie wysokie

HFC
free

System odmrażania gorącym gazem
działa niezawodnie i energooszczędnie.

Parownik o dużej powierzchni
gwarantuje doskonałą jakość chłodzenia.

Wysokowydajne wentylatory
redukują zużycie energii.

Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
i temperatury ostrzega przed niekontrolowanym
wzrostem temperatury i niepotrzebną utratą zimna.
Wysokiej jakości uszczelnienie drzwi gwarantuje
optymalne warunki higieniczne i jest łatwe do wymiany
dzięki zintegrowanemu systemowi rowków.
Warstwa izolacyjna o grubości 83 mm gwarantuje
niskie zużycie energii i maksymalną stabilność
temperatury wewnątrz urządzenia.
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi pozwala
na dopasowanie urządzeń do miejsca ich ustawienia.

Zgodność z dyrektywami ROHS i WEEE dzięki zastosowaniu
przyjaznych dla środowiska materiałów, które można
poddać recyklingowi.
Zintegrowany pedał nożny wspomaga
łatwe i wygodne otwieranie drzwi.

wyróżniających się innowacyjnymi rozwiązaniami, najwyższą jakością oraz atrakcyjnym designem. Długotrwałe
i bezproblemowe użytkowanie sprzętu profesjonalnego

Chłodzenie

Liebherr jest możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi
materiałów i komponentów chłodniczych.

Odchylana pokrywa z możliwością demontażu
umożliwia dobry dostęp do komponentów chłodniczych
podczas serwisu i czyszczenia.

Wysokowydajny system chłodzenia gwarantuje
znaczne obniżenie zużycia energii i kosztów.

Czynnik chłodniczy R290 jest przyjazny dla środowiska,
produktywny i wydajny energetycznie.

wymagania zarówno pod względem wydajności chłodzenia jak i higieny podczas codziennego użytkowania. Firma
Liebherr stworzyła cały szereg urządzeń profesjonalnych

HFC
free

Precyzyjna elektronika w połączeniu z wysokiej jakości komponentami chłodniczymi
redukuje zużycie energii. Dla szczególnie łatwego czyszczenia i zagwarantowania
zawsze higienicznych warunków, elektronika jest płasko zintegrowana.
Złącze szeregowe, styk bezpotencjałowy i złącze podczerwieni odpowiadają
wymaganiom norm HACCP i umożliwiają sieciowe połączenie z centralnymi
systemami dokumentacyjnymi i alarmowymi.
Układ obiegu powietrza gwarantuje optymalną jakość chłodzenia.

Wnętrze urządzenia oddzielone od parownika gwarantuje
minimalny wzrost temperatury podczas odmrażania
i magazynowania większej ilości żywności.
Wysokowydajne odmrażanie gorącym gazem trwa zaledwie 10 minut.
Dzięki temu, w fazie odmrażania zmiana poziomu temperatury we wnętrzu jest
minimalna, gwarantując w ten sposób większą oszczędność energii.
Regulowane odmrażanie gorącym gazem sprawia, że zbędne
staje się dodatkowe zapotrzebowanie na energię.
Funkcja automatycznego wyłączania wentylatora w momencie otwarcia drzwi
zapobiega wniknięciu ciepłego powietrza z zewnątrz. Dzięki temu, zimne
powietrze pozostaje we wnętrzu urządzenia, a cenna energia jest zaoszczędzona.
Jednolite wnętrze ze stali chromoniklowej
z żebrowaniem na ścianach bocznych oraz z odpływem wody,
zapewnia stabilność, dowolność aranżacji półek i higienę użytkowania.
Zewnętrzna obudowa ze stali szlachetnej
wykonana z jednego fragmentu materiału, jest odporna
na korozję oraz ułatwia czyszczenie urządzenia.

Samozamykające się drzwi zapobiegają zbędnej utracie zimna
i redukują zużycie energii. Ergonomiczny uchwyt na całej wysokości
drzwi gwarantuje wyjątkowo wygodne otwieranie.

Seryjne wyposażenie w nóżki o regulowanej wysokości
ułatwia sprzątanie pod urządzeniem.

Modele GKPv 6590 i GKPv 1490
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Chłodziarki

HFC
free

Jakość w najdrobniejszych szczegółach
Urządzenia serii ProfiPremiumline i ProfiLine firmy Liebherr oferują wszystko to, czego profesjonaliści oczekują od
chłodziarek i zamrażarek. Wysokiej jakości materiały, wydajne komponenty chłodnicze oraz precyzyjne wykonanie
każdego detalu, gwarantują niezawodność urządzeń firmy Liebherr.

Funkcjonalność i elegancja –
SwingLine-Design
Uchwyt na całej wysokości drzwi z serii SwingLine
pozwala na łatwe i ergonomiczne otwieranie.
Ponadto, drzwi są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu i nie zawierają żadnych wystających elementów, które mogłyby zakłócić ich pracę. Uszczelki
można z łatwością wymienić. Drzwi pozostaną
otwarte przy kącie 90°, a poniżej 75° drzwi
zamkną się samoczynnie. Wbudowany zamek
jest wyjątkowo solidny i chroni przed niepożądanym dostępem. Możliwa jest także zmiana
kierunku otwierania drzwi.
Doskonała wydajność chłodnicza
Agregaty chłodnicze w połączeniu z dynamicznym
chłodzeniem oraz precyzyjnym sterowaniem
elektronicznym sprawdzają się w najtrudniejszych
sytuacjach. Specjalnie zaprojektowany obieg
powietrza we wnętrzu zapewnia optymalny
rozkład zimna w całym urządzeniu. Nawet przy
częstym otwieraniu drzwi i umieszczeniu
większych ilości świeżych produktów spożywczych, skuteczny parownik w połączeniu z
układem obiegu powietrza z podwójną wentylacją
gwarantuje najwyższą wydajność chłodniczą. W
momencie otwarcia drzwi wentylacja zostaje
zatrzymana, a zimno pozostaje w urządzeniu
dzięki czemu możliwe jest zaoszczędzenie cennej
energii. Ponadto, urządzenia wyposażone są w
system automatycznego odszraniania.
Komponenty chłodnicze umieszczono w bezpiecznym oraz łatwo dostępnym miejscu w
obszarze pokrywy. Komora kompresora lekko
odchyla się w górę gwarantując w ten sposób
łatwy dostęp podczas serwisu czy też czyszczenia. Modele GKPv 1470 i GKPv 6570 mogą być
również zintegrowane z centralnie sterowanymi
instalacjami chłodniczymi, a także dostarczane z
odpowiednim wyposażeniem bez agregatów
chłodniczych.

10

Chłodzenie

Elastyczność i zgodność z normami
– pojemniki wewnętrzne
Wnętrze urządzenia zostało wykonane z wysokogatunkowej stali chromoniklowej. Na odpowiednio
wyprofilowanym żebrowaniu wsuwać można
zarówno ruszty nośne jak i pojemniki gastronomiczne. Gwarantuje to stabilność, elastyczność,
optymalną higienę oraz łatwość czyszczenia.
Wnętrze ze stali chromoniklowej odpowiada normie
gastronomicznej Gastronorm 2/1. Ruszty nośne
wytrzymują duże obciążenia, nawet do 60 kg.

Precyzja i komfort –
sterowniki elektroniczne
Precyzyjne sterowniki elektroniczne w połączeniu ze zoptymalizowanymi
komponentami chłodniczymi gwarantują jakość chłodzenia godną
profesjonalistów. Sterowniki posiadają łatwą obsługę oraz styki bezpotencjałowe, umożliwiające podłączenie urządzenia do centralnych systemów
alarmowych. Zintegrowany alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury
ostrzega w przypadku wystąpienia niepożądanych zmian temperatur oraz
niedomknięcia drzwi. Elektronika jest wyjątkowo łatwa w obsłudze, a dla
zagwarantowania higieny, panel kontrolny został pokryty folią.

Łatwość czyszczenia
W miejscach, w których każdego dnia przetwarza się duże ilości produktów
spożywczych, higiena odgrywa szczególną rolę. Wszystkie modele
posiadają wnętrze ze stali chromoniklowej z żebrowaniem na ścianach
bocznych. Dzięki temu czyszczenie urządzenia jest łatwe i wygodne, bez
konieczności uprzedniego zdejmowania pojemników z listew. W głębokiej
tacy podłogowej z zaokrąglonymi narożnikami umieszczony został odpływ
wody. Element łączeniowy (w zestawie) może być stosowany do bezpośredniego podłączenia przewodu odpływowego.
Maksymalna higiena – nóżki
Nóżki wykonane ze stali chromoniklowej umożliwiają regulację wysokości
w zakresie od 150 mm do 180 mm. Można dzięki temu bez wysiłku umyć
podłogę pod urządzeniem.
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Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, ProfiPremiumline
Chłodziarki gastronomiczne serii ProfiPremiumline oferują
świeżość i komfort, spełniając przy tym wszelkie oczekiwania profesjonalistów. Połączenie nowoczesnej elektroniki ze zoptymalizowanymi komponentami chłodniczymi
czyni te urządzenia wyjątkowo wydajnymi. W zależności
od potrzeb, temperaturę we wnętrzu można ustawić w
zakresie od -2 °C do +16 °C, przy temperaturze otoczenia
wynoszącej nawet do 43 °C. Czytelna i zgodna z wymogami HACCP elektronika, została wyposażona w złącze
szeregowe oraz dodatkowy styk, które umożliwiają zapis

HFC
free

temperatur. Obudowa z wysokogatunkowej stali szlachetnej jest łatwa w czyszczeniu, zapewniając w ten sposób
higienę, szczególnie istotną dla profesjonalistów. Wszystkie
modele ProfiPremiumline pracują przy użyciu wysokowydajnego energetycznie i przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R 290 wolnego od HFC. Modele GKPv
6590 i GKPv 1490 wyposażone w energooszczędne wentylatory należą do najbardziej wydajnych energetycznie
chłodziarek gastronomicznych na rynku.

Ruszty CNS
Solidne ruszty ze stali chromoniklowej wytrzymują obciążenia nawet do 60 kg. Zostały one
przystosowane do pojemników zgodnych z
normą gastronomiczną 2/1.
Pedał nożny
Wbudowany pedał nożny umożliwia wygodne
otwieranie drzwi, co stanowi szczególne ułatwienie wtedy gdy nasze ręce są zajęte. Drzwi
pozostaną otwarte przy kącie 90°, a poniżej
75° drzwi zamkną się samoczynnie.

Odszranianie
elektryczne

Precyzja i komfort –
sterowanie elektroniczne
Elektronika z wyświetlaczem tekstowym w urządzeniach z serii ProfiPremiumline z wbudowanym
zegarem czasu rzeczywistego, odpowiada wymaganiom norm HACCP. Została ona wyposażona w
złącze szeregowe, styk dodatkowy i złącze podczerwieni. Umożliwia to zarówno sieciowe połączenie urządzenia z centralnymi systemami dokumentacyjnymi, jak i odczyt zapisanych danych
bezpośrednio ze sterownika urządzenia. Zapis
temperatur produktów jest możliwy po podłączeniu do elektroniki dostępnego opcjonalnie czujnika
temperatury produktów NTC. Wygodę obsługi
zapewnia 10 programów chłodniczych, optymalizujących temperaturę i wilgotność powietrza pod
kątem konkretnych zastosowań. Przykładowo:
dostępne są oddzielne programy do Cook and
Chill, mięsa lub produktów mlecznych. Oprócz
wyboru programów możliwe jest ustawienie własnych zakresów temperatury. Elektroniczne sterowanie zadba o automatyczne odszranianie urządzenia. Dodatkowo, istnieje możliwość ręcznego
włączenia procesu odmrażania. Bezpieczeństwo
zapewniają optyczny i akustyczny alarm otwartych
drzwi oraz wzrostu temperatury. Ponadto, system
dokumentuje temperaturę, datę i godzinę.

Odszranianie
gorącym gazem

Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, ProfiPremiumline – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita
brutto w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

Zamrażarka – odpowiednik

GKPv 6590

601 l

700/830/2150

510/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

GGPv 6590 strona 53

GKPv 1490

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

GGPv 1490 strona 53
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Chłodzenie

Chłodziarki GN 2/1

GKPv 6590

ProﬁPremiumline

GKPv 1490

ProﬁPremiumline

z powietrzem obiegowym
Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Złącze / styk dodatkowy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Otwieranie pedałem nożnym
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również model z rolkami
Akcesoria
CNS-ruszt
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Szyna proﬁlowana typu U prawa/lewa
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Klucz na podczerwień (wraz z oprogramowaniem)
Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)
Czujnik temperatury produktów NTC

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-2°C do +16°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
RS 485 / tak
4
ruszty ze stali chromoniklowej
60 kg
150 – 180 mm
listwa
tak
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
135 / 119 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-2°C do +16°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
RS 485 / tak
8
ruszty ze stali chromoniklowej
60 kg
150 – 180 mm
listwa
tak
w wyposażeniu
tak

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~
tak
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Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, ProfiLine
Chłodziarki gastronomiczne serii ProfiLine wyróżnia
najwyższa jakość i wydajność. Odpowiednio dobrane
komponenty chłodnicze w połączeniu z układem obiegu
powietrza z podwójną wentylacją gwarantują stały rozkład
temperatur w całym wnętrzu urządzenia. Przy temper-

Stabilne ruszty
Stabilne ruszty nośne posiadają powłokę
z tworzywa sztucznego i wytrzymują obciążenie
do 60 kg.

Niezależnie sterowane oświetlenie
sufitowe LED
Model GKPv 6573 posiada izolowane szklane
drzwi oraz niezależnie sterowane oświetlenie
sufitowe LED, gwarantując tym samym łatwy i
szybki przegląd przechowywanych produktów.

Elektronika z dokładnością do
jednego stopnia
Elektronika w urządzeniach z serii ProfiLine z
wyświetlaczem cyfrowym umożliwia regulację
temperatury z dokładnością do jednego stopnia.
Została ona wyposażona w dodatkowy styk,
pozwalający na podłączenie urządzenia do centralnych systemów alarmowych. Odszranianie
urządzenia następuje samoczynnie. Dodatkowo
istnieje opcja ręcznego włączenia procesu
odszraniania. Bezpieczeństwo zapewniają
optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi i
wzrostu temperatury.
Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, ProfiLine – wykaz urządzeń
Pojemność
całkowita
brutto w l

Wymiary
zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary
wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

GKPv 1470

1427 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

stal szlachetna / stal szlachetna

GKPv 6573

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

stal szlachetna / stal szlachetna

GKPv 6570

601 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

stal szlachetna / stal szlachetna
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aturze otoczenia wynoszącej nawet +43 °C, temperaturę
wewnątrz urządzenia można swobodnie regulować w
zakresie od +1 °C do +15 °C. Duża pojemność użytkowa i
możliwość dowolnego przestawiania rusztów w urządzeniu
zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Rolki
W modelach GKPv 1470, GKPv 6573 i
GKPv 6570 można zainstalować rolki, które
pozwalają na wygodne przestawianie oraz sprzątanie pod urządzeniem. Hamulec zamieszczony
na przednich rolkach zapewnia równowagę oraz

Model

HFC
free

Zamrażarka –
odpowiednik
GGPv 1470 strona 55

GGPv 6570 strona 55

stabilność nawet podczas wysuwania półek. Do
celów transportowych rolki można usunąć,
zmniejszając w ten sposób wysokość urządzenia
o 13 cm.

Chłodziarki GN 2/1

GKPv 1470

ProﬁLine

GKPv 6573

ProﬁLine

GKPv 6570

ProﬁLine

z powietrzem obiegowym
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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
optyczny i dźwiękowy
tak
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy

150 – 180 mm
listwa
w wyposażeniu
tak / prawe przestawne
83 – 60 mm
144 / 127 kg
ST
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

Dostępna również wersja z czynnikiem chłodniczym R 134a

150 – 180 mm
listwa
w wyposażeniu
tak / –
83 – 60 mm
224 / 201 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.5 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak
GKPv 1470, wersja 525

150 – 180 mm
listwa
w wyposażeniu
tak / prawe przestawne
83 – 60 mm
133 / 117 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak
GKPv 6570, wersja 525

Akcesoria
CNS-ruszt
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Szyna proﬁlowana typu U prawa/lewa
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Otwieranie pedałem nożnym

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590639

7112904
7112908

7112904
7112908

9590581
9590659

9590581
9590659

Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Styk dodatkowy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane / Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również model z rolkami

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

optyczny i dźwiękowy
tak
8
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg

optyczny i dźwiękowy
tak
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
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Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym
Chłodziarki gastronomiczne z powietrzem obiegowym są
idealnym rozwiązaniem, gwarantującym świeżość i najwyższą jakość, nawet wtedy gdy dysponujemy niewielką
powierzchnią, w której chcemy ustawić urządzenie.
Zastosowane w chłodziarkach ruszty posiadają regulację
wysokości i pozwalają w dowolny sposób wykorzystać
przestrzeń we wnętrzu. Temperaturę ustawiać można z

HFC
free

Chłodzenie

dokładnością do jednego stopnia, w zakresie od +1° C do
+15 °C. Urządzenia te odpowiadają przepisom dotyczącym
produktów spożywczych, a także przepisom higieny obowiązującym w gastronomii i przemyśle. Niski poziom
zużycia energii sprawia, że chłodziarki te są wyjątkowo
ekonomiczne.

Rolki
W modelach GKv 64.. i GKv 57.. można zainstalować rolki, które ułatwiają sprzątanie pod urządzeniem
oraz pozwalają na wygodne przestawianie.

Elektronika z dokładnością do jednego stopnia
Cyfrowy wskaźnik temperatury umożliwia ustawienie temperatury z dokładnością do jednego stopnia.
Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury ostrzega o niepożądanych zmianach temperatury.
Rozmrażanie następuje automatycznie podczas przestoju sprężarki. Wbudowany zamek jest wyjątkowo solidny i chroni przed niepożądanym dostępem. Chłodziarka posiada dwa poziomy wilgotności,
które można ustawić za pomocą przycisków.

Łatwość czyszczenia
Gładkie wnętrze urządzenia gwarantuje łatwe czyszczenie i zachowanie higieny. Odstępy pomiędzy
żebrowaniem pozwalają na dowolną aranżację wnętrza. Na stabilnych rusztach można ustawiać
pojemniki gastronomiczne GN 2/1. Nóżki pozwalają na regulację wysokości w zakresie od 150 mm do
180 mm. Można dzięki temu bez problemu umyć podłogę pod urządzeniem.

SwingLine-Design
Eleganckie drzwi z serii SwingLine wyposażone są w stabilny uchwyt drążkowy oraz posiadają
mechanizm samoczynnego zamykania. Uszczelki w drzwiach można bez problemu wymienić. Co
więcej, drzwi są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu.

Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
Model

Pojemność brutto/pojemność Wymiary zewnętrzne w mm Wymiary wewnętrzne w mm Obudowa, kolor
użytkowa w l
(S/G/W)
(S/G/W)

GKv 6460

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

stal szlachetna, stal szlachetna GGv 5860 strona 57

GKv 6410

663/647 l

750/750/2064

650/581/1710

stal, biały

GKv 5790/5760

583/569 l

750/750/1864

650/581/1510

GKv 5730/5710

583/569 I

750/750/1864

650/581/1510

Zamrażarka – odpowiednik

GGv 5810 strona 57
5060 strona 57
stal szlachetna, stal szlachetna GGv
GG 5260 strona 59
GGv 5010 strona 57
stal, biały
GG 5210 strona 59

Chłodziarki z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
GKv 4360

434/406 l

600/680/1900

475/480/1688

stal szlachetna, stal szlachetna GG 4060 strona 60

GKv 4310

434/406 l

600/680/1900

475/480/1688

stal, biały

GKvesf 5445

554/520 l

750/730/1640

600/560/1452

stal, srebrny

GKvesf 4145

373/346 l

600/610/1800

470/440/1612

stal, srebrny
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Chłodziarki 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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
650 x 530 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
6
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
150 – 180 mm
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
103 / 95 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.3 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
650 x 530 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
6
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
150 – 180 mm
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
105 / 96 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.3 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

7113485
7112439
9086457
9086659

7113485
7112439
9086457
9086661

z powietrzem obiegowym
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również z kółkami
Akcesoria
Biały ruszt
CNS-ruszt
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Zestaw do wymiany elektroniki
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Chłodziarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym

Chłodziarki GN 2/1

GKv 5790

HFC
free

GKv 5760

z powietrzem obiegowym
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również z kółkami
Akcesoria
Biały ruszt
CNS-ruszt
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Zestaw do wymiany elektroniki
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Chłodziarki 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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-2°C do +15°C
650 x 530 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
150 – 180 mm
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
96 / 88 kg
SN-ST
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
650 x 530 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
150 – 180 mm
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
95 / 87 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

7113485
7112439
9086457
9086661

7113485
7112439
9086457
9086661

Chłodzenie

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-2°C do +15°C
650 x 530 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
150 – 180 mm
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
95 / 87 kg
SN-ST
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
650 x 530 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
150 – 180 mm
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
94 / 85 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również z kółkami

7113485
7112439
9086457
9086659

7113485
7112439
9086457
9086659

Akcesoria
Biały ruszt
CNS-ruszt
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Zestaw do wymiany elektroniki
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Chłodziarki z powietrzem obiegowym

HFC
free

Pojemnik Gastronorm w modelach GKv 4360 i GKv 4310
Dzięki stabilności i wytrzymałości półek w
modelach GKv 4360 i GKv 4310 można w
wygodny sposób przechowywać pojemniki gastronomiczne typu GN 2/3. Optymalne
wykorzystanie przestrzeni w przypadku przechowywania pojemników o innych rozmiarach
możliwe jest dzięki regulacji wysokości półek.

Chłodziarki

Uniwersalność i trwałość
Dzięki stabilności i wytrzymałości półek w
modelach GKvesf 5445 i GKvesf 4145 można
w wygodny sposób przechowywać pojemniki gastronomiczne typu GN 2/3. Optymalne
wykorzystanie przestrzeni w przypadku przechowywania pojemników o innych rozmiarach
możliwe jest dzięki regulacji wysokości półek.

GKv 4360

GKv 4310

z powietrzem obiegowym
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Biały ruszt
Nóżki
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Chłodzenie

Chłodziarki

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
99 / 93 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
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

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
78 / 72 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.5 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
79 / 73 kg
SN-T
50 dB(A)
R 600a
1.5 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

7113483
9086527

7113483
9086527

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Metalowe ruszty
Ruszt biały
Nóżki
Cokół z rolkami
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HFC
free

Chłodziarko-zamrażarka
Nowa chłodziarko-zamrażarka GCv 4060 charakteryzuje
się profesjonalną jakością oraz najwyższą klasą
wydajności. W modelu tym zastosowano technologię podwójnego kompresora, dzięki czemu urządzenie może
pracować w temperaturach otoczenia sięgających nawet
+43°C. Model GCv 4060 zaprojektowano do użytku w

Chłodzenie

Zamrażanie

ograniczonych przestrzeniach – jego szerokość wynosi
60cm, a obudowa ze stali szlachetnej jest trwała i higieniczna. Dzięki zastosowaniu przyjaznego dla środowiska,
wolnego od HFC czynnika chłodniczego R600a, znacząco
ograniczono zużycie energii i podniesiono wydajność
urządzenia.
Precyzyjne sterowanie elektroniczne
Elektroniczny system kontroli został płasko zintegrowany w
przedniej części obudowy, umożliwiając tym samym łatwe
czyszczenie urządzenia. Temperaturę można regulować z
dokładnością co do stopnia – zarówno w części chłodzącej
jak i mrożącej. Wybrany poziom temperatury pojawia się na
precyzyjnym, cyfrowym wyświetlaczu. Optyczne i dźwiękowe
alarmy otwartych drzwi i wzrostu temperatury zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo. Poziom wilgotności w części
chłodzącej można ustawić na dwóch różnych poziomach.

Funkcjonalna komora chłodnicza
Bezspoinowa konstrukcja wnętrza wykonanego z polistyrenu sprawia, że jest ono wyjątkowo
higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Wysokość stabilnych półek można dowolnie regulować, co
umożliwia pełne wykorzystanie wnętrza. W urządzeniu można przechowywać pojemniki typu
Gastronorm 2/3. Maksimum wygody gwarantuje dolna półka, dostępna w standardzie.
Wszystkie półki można z łatwości wyjąć przy kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°.

Elastyczna komora mrożąca
Zamrażarka została wyposażona w trzy stalowe kosze i dwie szklane półki, które można
wyjmować. Kosze zapewniają dokładny przegląd przechowywanych mrożonek. Zarówno półki
jak i kosze można wyjąć przy kącie otwarcia drzwi wynoszącym 90°, dzięki temu w zamrażarce
możemy pomieścić produkty o dużych rozmiarach.

HardLine design
Nowoczesne drzwi typu HardLine wyposażono w solidny, pionowy uchwyt zapewniający wygodę
podczas częstego użytkowania. Co więcej, drzwi posiadają mechanizm samozamykania,
spełniając tym samym wymagania dla urządzeń profesjonalnych. Wytrzymały zamek w
chłodziarce i zamrażarce zabezpiecza przed niepożądanym dostępem. Zawiasy z opcją przestawiania umożliwiają ustawienie urządzenia w optymalnym dla nas miejscu.

Chłodziarko-zamrażarka – wykaz urządzeń
Model

Pojemność brutto/pojemność
użytkowa części chłodzącej w l

Pojemność brutto/pojemność
użytkowa zamrażarki w l

Wymiary zewnętrzne w mm
(S/G/W)

Wymiary wewnętrzne części
chłodzącej w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
zamrażarki w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

GCv 4060

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

stal szlachetna,
stal szlachetna
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Chłodziarko-zamrażarka

GCv 4060

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Części chłodzącej
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Zamrażarka
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) Części chłodzącej
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) Zamrażarka
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia Części chłodzącej / Zamrażarka
Metoda odszraniania Części chłodzącej / Zamrażarka
Zakres temperatury Części chłodzącej / Zamrażarka
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek Części chłodzącej / Zamrażarka
Maksymalne obciążenie półek Części chłodzącej /
Zamrażarka
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,300 kWh
dynamiczny / statyczny
odszranianie automatyczne / odszranianie ręczne
+1°C do +15°C / -14°C do - 28°C
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego / szkło
45 kg
24 kg
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
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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Chłodziarki zgodne z normą piekarską, z powietrzem obiegowym – ProfiLine
Chłodziarki z serii ProfiLine zgodne z normą dla wyrobów
piekarskich zostały zaprojektowane z myślą o specjalnych
zastosowaniach w piekarniach i cukierniach. Poziom
wilgotności powietrza można dowolnie regulować,
w zależności od potrzeb. Urządzenia z wydajnym układem

obiegu powietrza przystosowane są do pracy w temperaturze otoczenia wynoszącej nawet 43 °C. Temperaturę
wewnątrz chłodziarki można ustawiać w zakresie od
+1° C do +15 °C.

HFC
free

Wyjątkowo wydajny
456 kWh -2
7

%

(2009)

Elektronika z dokładnością do
jednego stopnia
Elektronika w urządzeniach ProfiLine z wyświetlaczem cyfrowym umożliwia regulację temperatury z dokładnością do jednego stopnia. Została
wyposażona w dodatkowy styk, umożliwiający
podłączenie urządzenia do centralnych systemów
alarmowych. Odszranianie urządzenia następuje
samoczynnie. Dodatkowo istnieje opcja ręcznego
włączenia procesu odmrażania. Bezpieczeństwo
zapewniają optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury. Wbudowany
zamek jest wyjątkowo solidny i chroni przed niepożądanym dostępem.
Norma dla wyrobów piekarskich
Wnętrze ze stali chromoniklowej jest optymalnie
przystosowane do wsunięcia blach cukierniczych. Na regulowanych profilach szynowych
typu L można wsuwać blachy do pieczenia o
rozmiarach 600 x 400 mm lub 600 x 800 mm.
Specjalny obieg powietrza
Specjalnie zaprojektowany obieg powietrza
gwarantuje, że zimne powietrze nie jest
skierowane bezpośrednio na wrażliwe produkty.

(2014)

Chłodziarki zgodne z normą piekarską
z powietrzem obiegowym

BKPv 8470

Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Styk dodatkowy
Regulowane półki
Materiał półek
Wysokość nóżek
Uchwyt

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-5°C do +15°C
600 x 800 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
25
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
150 – 180 mm
listwa

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-5°C do +15°C
400 x 600 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
20
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
150 – 180 mm
listwa

Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
181 / 162 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
154 / 137 kg
T
55 dB(A)
R 290
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

Model

Pojemność całkowita
brutto w l

BKPv 8470
BKPv 6570
BKPv 6520

24

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

Zamrażarka – odpowiednik

856 l

790/980/2150

623/800/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

BGPv 8470 strona 63

601 l

700/830/2150

510/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

BGPv 6570 strona 63

601 l

700/830/2150

510/650/1550

stal/biały

BGPv 6520 strona 63

Akcesoria
Szyna proﬁlowana typu L prawa
Szyna proﬁlowana typu L lewa
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Otwieranie pedałem nożnym

ProﬁLine

BKPv 6570

ProﬁLine

BKPv 6520

Dostępne również w kolorze białym jako

Chłodziarki zgodne z normą piekarską z powietrzem obiegowym – ProfiLine – wykaz urządzeń

Chłodzenie

9000968
9000969
9590581
9590659

9005067
9005069
9590581
9590659
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Chłodziarka zgodna z normą piekarską, z powietrzem obiegowym
Specjalnie zaprojektowana chłodziarka z powietrzem
obiegowym spełnia wszelkie wymagania normy piekarskiej.
Na przestawnych szynach o profilu L umieszczać można

HFC
free

Chłodzenie

blachy cukiernicze (600 x 400 mm). Układ obiegu powietrza
gwarantuje w całym wnętrzu stałą temperaturę w zakresie
od +2 °C do +15 °C.

Dynamiczne chłodzenie dzięki
obiegowi powietrza
Wydajny układ obiegu powietrza zapewnia
szybkie schłodzenie świeżo umieszczonych
produktów i dba o równomierny rozkład temperatury w całym wnętrzu.
Szyny typu L
W modelu BKv 4000 na prowadnicach o dużej
nośności i z regulacją wysokości, umieszczać
można pojemniki gastronomiczne (600 x 400 mm).
Produkty umieszczać można na maksymalnie
22 stabilnych blachach.

Cyfrowy wskaźnik temperatury
Na niezależnym wskaźniku można odczytać temperaturę panującą we wnętrzu, z dokładnością
do jednego stopnia.

Solidny zamek
Chłodziarka zgodna z normą piekarską zamykana
jest za pomocą solidnego zamka, umieszczonego
w obudowie urządzenia.

Chłodziarka zgodna z normą piekarską
z powietrzem obiegowym

BKv 4000

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Regulowane półki
Materiał półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

400 / 390 l
752 / 710 / 1605
613 / 507 / 1312
1,147 kWh

Akcesoria
Szyna proﬁlowana typu L prawa
Szyna proﬁlowana typu L lewa
Cokół z rolkami

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +15°C
600 x 400 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
10
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
100 – 150 mm
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
76 / 71 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.2 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

9452999
9452997
9086957

Chłodziarka zgodna z normą piekarską z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita brutto/ Wymiary zewnętrzne
pojemność użytkowa w l
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

Zamrażarka – odpowiednik

BKv 4000

400/390 l

613/507/1312

stal, biały

TGS 4000 strona 60

26

752/710/1605

27

Chłodziarki do promocji sprzedaży z
Świeże napoje cieszą się popytem przez cały rok.
Wyłącznie wysokowydajne urządzenia pozwolą na
przechowywanie napojów w odpowiedniej temperaturze.

Chłodziarki do napojów firmy Liebherr umożliwiają
szybkie chłodzenie produktów, również przy częstym
otwieraniu drzwi. Dzięki wysokiej wydajności oraz

powietrzem obiegowym
solidnemu wykonaniu są one niezawodne i wyjątkowo
trwałe. Wszystkie chłodziarki do napojów pracują przy

HFC
free

Chłodzenie

użyciu przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego
R 600a wolnego od HFC.

Podświetlany panel przyciąga uwagę klientów.
Pole panelu można dowolnie wypełnić.

Regulacja temperatury w zależności od
indywidualnych potrzeb od +2 °C do +15 °C.

Funkcja automatycznego wyłączania wentylatora w momencie otwarcia drzwi
zapobiega wniknięciu ciepłego powietrza z zewnątrz.

Solidny zamek chroni przed
niepożądanym dostępem.

Dynamiczny system chłodzenia świeżo włożonych napojów
i środków żywności gwarantuje szybkie chłodzenie i stałą
temperaturę we wnętrzu urządzenia.

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
pozwala na dopasowanie urządzeń do miejsca ich ustawienia.

Analogowy wskaźnik temperatury informuje o ustawionej
temperaturze wnętrza urządzenia z dokładnością co
do stopnia.

Drzwi ze szkła izolacyjnego umożliwiają
atrakcyjną ekspozycję produktów.

Obudowa ze stali powlekanej proszkowo jest pozbawiona
szczelin, trwała oraz odporna na zadrapania.

Osobno włączane pionowe oświetlenie wewnętrzne LED
atrakcyjnie prezentuje towar, zachęcając do jego zakupu.

Ergonomiczny uchwyt drążkowy jest stylowy oraz wyjątkowo
wytrzymały.

Metalowe, powlekane tworzywem sztucznym ruszty
z możliwością dowolnej regulacji wysokości
gwarantują wszechstronne wykorzystanie wnętrza.
Maksymalne obciążenie rusztów wynosi 45 kg.

Zgodność z dyrektywami ROHS i WEEE dzięki zastosowaniu
przyjaznych dla środowiska materiałów,
które można poddać recyklingowi.

Gładkie wnętrze z tworzywa sztucznego,
zapewnia łatwe czyszczenie i zachowanie higieny.

Wolny od HFC czynnik chłodniczy jest
przyjazny dla środowiska, produktywny i wydajny
energetycznie.

HFC
free

Wzmocniona izolacja gwarantuje
niskie zużycie energii i stabilność temperatury.

Samozamykające się drzwi zapobiegają zbędnej
utracie zimna i redukują zużycie energii.

Model FKDv 3713
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Chłodziarki do prezentacji produktów, z powietrzem obiegowym
Chłodziarki Liebherr z podświetlanym panelem, drzwiami
ze szkła izolacyjnego oraz możliwością dowolnej aranżacji
wnętrza, oferują idealne warunki do ekspozycji towarów.
Ponadto wszystkie chłodziarki Liebherr z systemem
chłodzenia powietrzem obiegowym wyróżniają się profe-

HFC
free

Chłodzenie

sjonalną wydajnością. Włożone napoje są szybko chłodzone, a w całym wnętrzu urządzenia panuje stała temperatura. Temperaturę w modelach FKDv 3713 i BCDv 1003
można ustawić w zakresie od +2 °C do +15 °C, w modelu
BCDv 4313 od +2 °C do +12 °C.

Idealne oświetlenie
Chłodziarki Liebherr z podświetlanym panelem są wyposażone w innowacyjną technologię oświetlenia LED. Specjalne osłony gwarantują równomierne oświetlenie wnętrza urządzenia oraz stabilną
moc i barwę światła. Ponadto, minimalna emisja ciepła przez diody LED przyczynia się do znacznej
redukcji zużycia energii.

Zużycie energii w ciągu 24h
z włączonym oświetleniem

Wyświetlacz
chłodziarki z
oświetleniem
jarzeniowym

do

-2
5%

Wyświetlacz
chłodziarki z
oświetleniem
LED

Optymalna wydajność energetyczna
i niskie koszty eksploatacji
Przy użyciu wysoko wydajnego oświetlenia LED,
całkowite zużycie energii przy włączonym świetle
jest od 13% do 25% niższe niż w przypadku
porównywalnych modeli wyposażonych w świetlówki. To znacząco zmniejsza koszty użytkowania, dlatego wyższa cena urządzeń do prezentacji
produktów z oświetleniem LED, szybko zostaje
skompensowana.

Solidne półki
Wszystkie ruszty są wyjątkowo wytrzymałe i
praktyczne w użyciu. Dzięki regulowanej wysokości rusztów, wnętrze urządzenia można dowolnie aranżować i zapewnić w ten sposób przestrzeń do przechowywania butelek o różnej
wielkości.
Panel
Podświetlany panel, włączany w modelach FKDv
i BCDv wraz z oświetleniem wewnętrznym,
sprawia że klienci zwracają uwagę na urządzenie
i jego zwartość. Dowolna aranżacja panelu
pozwala na dostosowanie go do własnych
potrzeb. Panel podświetlany jest za pomocą
technologii LED.

Chłodziarki z podświetlanym panelem – wykaz urządzeń
Pojemność całkowita
brutto/pojemność
użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

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

•

Model
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Oświetlenie poziome

Oświetlenie pionowe

Chłodziarki do prezentacji produktów
z powietrzem obiegowym

BCDv 4313

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

Akcesoria
Obręcz osłonowa
Listwa na etykiety
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Podajnik do butelek

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

FKDv 3713

FKvsl 4113

BCDv 1003

Premium

Premium

Witryna chłodnicza

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +12°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
pionowe oświetlenie LED, włączane
równolegle z wyświetlaczem
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
pionowe oświetlenie LED, włączane
równolegle z wyświetlaczem
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne

tak
prawe przestawne
104 / 94 kg
SN **
55 dB(A)
R 600a
3.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~

tak
prawe przestawne
100 / 95 kg
SN-ST
55 dB(A)
R 600a
3.0 A / 320 W
50 Hz / 220 – 240V~

tak
prawe przestawne
85 / 79 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~

tak
prawe przestawne
38 / 36 kg
SN-ST
53 dB(A)
R 600a
1.0 A / 118 W
50 Hz / 220 – 240V~

7440710
7740756

7790785
7641603
7113473

7790747
7641603
7112467
9007659

7440727
7740791

** Dostępne również w klasie klimatycznej SN-ST

oświetlenie suﬁtowe LED, włączane
równolegle z wyświetlaczem
2
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
30 kg
wgłębienie w drzwiach
w wyposażeniu
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Mała witryna z chłodzeniem

Chłodziarka z powietrzem obiegowym

obiegowym FKv 503

HFC
free

Chłodzenie

Pomimo niewielkich rozmiarów witryna FKv 503
ma wyjątkowo dużą pojemność. Z łatwością
mieści się w niej 60 puszek z napojami lub 27
butelek o pojemności 0,5 l.

Witryna chłodnicza

FKv 503

Premium

z powietrzem obiegowym

Wydajny system powietrza obiegowego
umożliwia szybkie chłodzenie nowo włożonych
napojów i żywności, gwarantując równomierną
temperaturę wewnątrz chłodziarki.

Wnętrze w srebrzystej tonacji przekonuje
elegancją i może zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb. Ruszty na żywność można
umieszczać na różnych wysokościach.
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Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Oświetlenie wewnętrzne

45 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
0,763 kWh

Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

2
chromowane ruszty
30 kg
w wyposażeniu
prawe na stałe
32 / 31 kg
SN-ST
39 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +12°C
stal szlachetna / stal szlachetna
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze antracytowym
sterowanie mechaniczne
oświetlenie suﬁtowe LED, z funkcją osobnego włączania i
przyciemniania bezstopniowego
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Chłodziarki z powietrzem obiegowym
Uniwersalne chłodziarki Liebherr z obiegiem powietrza
idealnie sprawdzają się tam, gdzie konieczne jest szybkie
schłodzenie świeżo włożonych produktów spożywczych.
W ten sposób można schłodzić duże ilości napojów orzeźwiających, w znacznie krótszym czasie niż w urządzeniu

HFC
free

Chłodzenie

z chłodzeniem statycznym. Zastosowany układ chłodzenia
zapewnia w całym wnętrzu stały poziom temperatury
przy niezmiennej wilgotności powietrza. Zakres dostępnych temperatur wynosi od +1 °C do +15 °C.

Dynamiczne chłodzenie dzięki obiegowi powietrza
Wydajny układ obiegu powietrza zapewnia szybkie schłodzenie świeżo
umieszczonych produktów i dba o równomierny rozkład temperatury w
całym wnętrzu. Wyłączniki stykowe na drzwiach, wyłączają wentylator w
momencie otwarcia chłodziarki. Dzięki temu cenna energia zostaje zaoszczędzona, a ciepło z zewnątrz nie wnika do wnętrza urządzenia.

Idealne oświetlenie
Urządzenia ze szklanymi drzwiami są wyposażone w innowacyjną technologię oświetlenia LED. Gwarantuje ona wyjątkowo długą żywotność oraz
szczególnie wysoką stabilność mocy i barwy światła. Minimalna emisja
ciepła przez oświetlenie LED przyczynia się do redukcji zużycia energii.

Zużycie energii w ciągu 24h
z włączonym oświetleniem

Chłodziarka
z wymuszonym obiegiem
powietrza i
oświetleniem
jarzeniowym

do

-3
0%

Chłodziarka
z wymuszonym obiegiem
powietrza i
oświetleniem
LED

Optymalna wydajność energetyczna i niskie koszty eksploatacji
Przy użyciu wysoko wydajnego oświetlenia LED, całkowite zużycie energii w modelach FKvsl...13 przy
włączonym świetle jest do 30% niższe niż w przypadku porównywalnych modeli wyposażonych w
świetlówki. To znacząco zmniejsza koszty użytkowania, dlatego wyższa cena urządzeń z oświetleniem
LED, szybko zostaje skompensowana.

Atrakcyjny design w połączeniu z funkcjonalnością
Elegancki design modeli SwingLine z bocznym oświetleniem sprawia, że urządzenia FKvsl spełniają
najwyższe oczekiwania klientów. Wszystkie urządzenia można zabezpieczyć dzięki solidnemu zamkowi, oddzielnie montowanemu na uchwycie. Niezależnie zasilany wyświetlacz temperatury precyzyjne wskazuje temperaturę wnętrza.

Chłodziarki z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita brutto /
pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S / G / W)

Obudowa, kolor

FKvsl 5410

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

stal, srebrny

FKvsl 5413

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

stal, srebrny

FKvsl 3610

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

stal, srebrny

FKvsl 3613

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

stal, srebrny

FKvsl 2610

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

stal, srebrny

FKvsl 2613

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

stal, srebrny

FKBvsl 3640

333 / 307 l

600 / 680 / 1663

470 / 440 / 1452

stal, srebrny
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Chłodziarki

FKvsl 5410

Premium

FKvsl 5413

Premium

z powietrzem obiegowym
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Obręcz osłonowa
Nóżki
Cokół z rolkami

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
80 / 73 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
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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Chłodziarki z powietrzem obiegowym

Chłodziarki

FKvsl 3610

Premium

HFC
free

FKvsl 3613

Premium

FKvsl 2610

Premium

FKvsl 2613

Premium

z powietrzem obiegowym
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Cokół z rolkami
Obręcz osłonowa
Nóżki
Listwa na opisy
Podajnik do butelek
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* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Chłodziarka

Chłodzenie

FKBvsl 3640

z obręczą osłonową do transportu
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

250 / 229 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
1,030 kWh

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy

5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak

4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak

prawe przestawne
62 / 56 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

prawe przestawne
79 / 74 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

prawe przestawne
52 / 47 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

prawe przestawne
65 / 61 kg
SN-ST
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
9086321
7790773
9590233
7641603
9007659

7112467
9086321
7790773
9590233
7641603
9007659

7112467
9086321

7112467
9086321

9590233
7641603
9007659

9590233
7641603
9007659

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Listwa na opisy
Podajnik do butelek

333 / 307 l
600 / 680 / 1663
470 / 440 / 1452
0,947 kWh
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
wgłębienie w drzwiach
w wyposażeniu
prawe przestawne
72 / 64 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112467
7641603
9007659
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Chłodziarki z powietrzem obiegowym
Chłodziarka Liebherr do przechowywania napojów została
zaprojektowana z myślą o zapewnieniu komfortu podczas
częstego i intensywnego użytkowania. Solidna obudowa
gwarantuje wytrzymałość, a przemyślany design umożliwia
wygodne wykorzystanie wnętrza. Wbudowany wentylator
zapewnia wysoką jakość chłodzenia oraz szybkie schłodze-

HFC
free
nie włożonych napojów. Za pomocą panelu z oddzielnie
zasilanym wyświetlaczem cyfrowym, temperaturę wnętrza
można dowolnie regulować w zakresie od +1°C do +15°C.
Precyzyjna elektronika zadba o dokładne utrzymanie wybranej temperatury we wnętrzu chłodziarki.

Efektowna prezentacja produktu
W urządzeniach z przeszklonymi drzwiami
produkty są efektownie wyeksponowane dzięki
klimatycznemu oświetleniu LED z możliwością
niezależnego włączania i wyłączania. Diody LED
gwarantują zarówno atrakcyjny wygląd przechowywanych produktów jak i wysoką wydajność
energetyczną oświetlenia.
Czystość i higiena
W celu spełnienia coraz wyższych wymagań w
zakresie higieny, chłodziarki do przechowywania
napojów są zaprojektowane tak by ułatwić utrzymanie ich w czystości. Przykładowo, gładka
powłoka z tworzywa sztucznego znacząco ułatwia czyszczenie wnętrza.

Wyjątkowa wydajność energetyczna i niskie koszty eksploatacyjne
Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów w połączeniu z solidną warstwą izolacyjną,
oświetleniem LED oraz przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi R600a, zużycie energii
oraz koszty użytkowania znacznie maleją.

Chłodziarki z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
Model

Wymiary wewnętrzne
w mm (S / G / W)

Obudowa, kolor

brutto / pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S / G / W)

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

stal, biały

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

stal, biały

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

stal, biały

FKv 3640

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

stal, biały

FKv 2643

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

stal, biały

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

stal, biały
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Pojemność całkowita

Chłodzenie

Chłodziarki

FKv 5443

FKv 5440

FKv 3643

FKv 2640

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin **
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy

Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek

4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego / * stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno / * –
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
stal / * drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
– / * pionowe oświetlenie LED,
włączane osobno
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu

Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępne również jako

prawe przestawne
93 / 87 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

prawe przestawne
77 / 71 kg
SN-T
45 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

prawe przestawne
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 z pełnymi drzwiami

prawe przestawne
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 z drzwiami ze szkła
izolacyjnego

7112415
9086365

7112415
9086365

7112467
9086323
7641603

7790739
9590235

7790739
9590235

7112467
9086323
7641603
7790773
9590233
9007659

z powietrzem obiegowym

Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Cokół z rolkami
Listwa na opisy
Obręcz osłonowa
Nóżki
Podajnik do butelek

** Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

9590233
9007659
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Chłodziarki do zabudowy pod blat z powietrzem obiegowym
Chłodziarki FKUv oferują profesjonalną jakość chłodzenia
w kompaktowym formacie. Modele te można wykorzystać
zarówno jako urządzenia wolnostojące jak i do zabudowy
pod blat. Chłodzenie powietrzem obiegowym jest gwaran-

HFC
free

cją utrzymania stałej temperatury we wnętrzu oraz umożliwia szybkie schłodzenie włożonych produktów. Obudowa
modeli FKUv 1660 oraz FKUv 1663 jest w całości wykonana ze stali szlachetnej.

Sterowanie elektroniczne
Chłodziarki z serii FKUv są wyposażone w
precyzyjne sterowanie elektroniczne z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury zintegrowanym w
blacie. Przy pomocy tego sterowania możliwa jest
regulacja temperatury z dokładnością co do
stopnia w zakresie od +1°C do +15°C. Optyczny
i dźwiękowy sygnał wzrostu temperatury oraz
otwartych drzwi ostrzega przed niekontrolowanym
wzrostem temperatury.

Wzmocnione,
izolowane ściany boczne
Ściany boczne w modelach FKUv zostały
wykończone wzmocnioną izolacją, stanowiącą
gwarancję energooszczędności. Ruszty znajdujące się we wnętrzu można wygodnie i łatwo
wyjmować. Przy kącie otwarcia poniżej 75° drzwi
zamykają się samoczynnie, natomiast przy 90°
pozostają otwarte.

Do zabudowy pod blatem
Modele można zabudować pod blatem. W tym
celu potrzebne jest wycięcie wentylacyjne w
blacie o powierzchni min. 200 cm², od strony
tylnej ściany urządzenia. Aby uniknąć instalacji
kratki wentylacyjnej w blacie kuchennym, nisza
do zabudowy powinna być co najmniej o 30 mm
wyższa niż urządzenie.

Rama łączeniowa
Rama łączeniowa gwarantuje praktyczne
wykorzystanie powierzchni. Pozwala ona na
połączenie wszystkich urządzeń FKUv i GGU w
dowolny sposób.

Dynamiczne chłodzenie dzięki
obiegowi powietrza
Wydajny układ obiegu powietrza zapewnia
szybkie schłodzenie świeżo umieszczonych produktów i dba o równomierny rozkład temperatury
w całym wnętrzu. W momencie otwarcia chłodziarki, wentylator zostaje wyłączony poprzez
kontaktowy wyłącznik znajdujący się w drzwiach
urządzenia. Pozwala to na zaoszczędzenie cennej
energii i zapobiega wniknięciu ciepłego powietrza z zewnątrz.

Chłodziarki do zabudowy pod blat z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
Model

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

Zamrażarka – odpowiednik

pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

FKUv 1660

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

stal szlachetna, stal szlachetna

GGU 1550 strona 61

FKUv 1663

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

stal szlachetna, stal szlachetna

GGU 1550 strona 61

FKUv 1610

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

stal, biały

GGU 1500 strona 61

FKUv 1613

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

stal, biały

GGU 1500 strona 61

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

stal / srebrny

FKvesf 1803

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

stal / srebrny
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Pojemność całkowita brutto /

Chłodzenie

Chłodziarki do zabudowy pod blat
z powietrzem obiegowym

FKUv 1660

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
3
Chromowane ruszty
60 kg
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal szlachetna / stal szlachetna
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
3
Chromowane ruszty
60 kg
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu

tak
prawe przestawne
37 / 35 kg
N-T
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

tak
prawe przestawne
45 / 42 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112321
7777671

7112321
7777671

9086607

9086607

Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Rama do łączenia urządzeń,
stal szlachetna (GGU dolna/górna)
Szyna rolkowa

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Premium

FKUv 1663

Premium
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Chłodziarki do zabudowy pod blat z powietrzem obiegowym

Chłodziarki do zabudowy pod blat

FKUv 1610

Premium

FKUv 1613

Chłodziarki do zabudowy pod blat z powietrzem obiegowym
oraz wykończeniem ze stali szlachetnej

Premium

z powietrzem obiegowym
Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Rama do łączenia urządzeń,
biała (GGU dolna/górna)
Szyna rolkowa
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* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
w wyposażeniu
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
w wyposażeniu
tak

prawe przestawne
37 / 34 kg
N-T
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

prawe przestawne
44 / 41 kg
ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112313
9876691

7112313
9876691

9086607

9086607

Chłodziarki do zabudowy pod

HFC
free

FKvesf 1805

FKvesf 1803

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Wysokość bez płyty roboczej w mm
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Zamek
Kierunek otwierania drzwi

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
żarówka
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
w wyposażeniu
prawe przestawne

dynamiczny
odszranianie automatyczne
+1°C do +15°C
stal / srebrny
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
pionowe oświetlenie LED, włączane osobno
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
45 kg
w wyposażeniu
prawe przestawne

Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

37 / 35 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

47 / 44 kg
SN
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Akcesoria
Ruszty powlekane tworzywem sztucznym

7112064

7112064

blat z powietrzem obiegowym oraz
wykończeniem ze stali szlachetnej

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Chłodzenie
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Chłodziarki skrzyniowe

HFC
free

Chłodziarki skrzyniowe do napojów, zostały stworzone z
myślą o praktycznym zastosowaniu do celów komercyjnych oraz długotrwałego użytkowania w warunkach ekstremalnych. Dzięki solidnemu wykonaniu i niezawodnemu
funkcjonowaniu w pełni realizują wszelkie wymagania
branży handlowej. Nawet przy intensywnym użytkowaniu,
rozsuwane pokrywy pozostają stabilne i szczelne, zapo-

Chłodzenie

biegając zmianom temperatury. Dzięki płynnej regulacji,
temperaturę we wnętrzu można ustawić w zakresie od
+2°C do +12°C lub od +2°C do +15°C (w zależności od
modelu). Stalowa obudowa i nierdzewne wnętrze z aluminium czynią te urządzenia odpornymi na działanie czynników zewnętrznych i łatwymi w czyszczeniu. Niezawodną
moc zapewnia trwały i cichy kompresor.

Przeszklona, rozsuwana pokrywa
Pokrywy przeszklone umożliwiają przejrzystą prezentację towarów. Zostały one wykonane z hartowanego szkła.
Rolki
Wszystkie modele zostały wyposażone w
podwójne, gumowe kółka. Szczególnie wtedy,
gdy chłodziarki skrzyniowe muszą często zmieniać swoje miejsce, stabilne rolki samonastawne
okazują się być dużym ułatwieniem w
transporcie urządzenia.

Chłodziarki skrzyniowe

FT 2900

FT 2902

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Kolor ramy
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Rolki / rodzaj rolek
Odpływ wody z odmrażania
Zamek
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy

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

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

statyczny
odszranianie ręczne
+2°C do +15°C
stal / biały
aluminium
srebrny
aluminium
sterowanie mechaniczne
tak / rolki samonastawne
tak
do nabycia dodatkowo
53 / 46 kg
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240 V~

statyczny
odszranianie ręczne
+2°C do +12°C
stal / biały
szkło
srebrny
aluminium
sterowanie mechaniczne
tak / rolki samonastawne
tak
do nabycia dodatkowo
55 / 48 kg
SN-ST
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240 V~

Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw
rozsuwanych

7042835
7042845

Chłodziarki skrzyniowe – wykaz urządzeń
Model

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Materiał pokrywy

pojemność użytkowa w l

FT 2900

282/247 l

1030/628/910

902/500/600

aluminium

FT 2902

282/247 l

1030/628/900

902/500/600

szkło
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Pojemność całkowita brutto/
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Zamrażarki

HFC
free

Zamrażanie

Moc zamrażania
Wszędzie tam, gdzie świeżość stanowi kluczową
wartość, zamrażarki muszą sprostać szczególnym
wymaganiom. Dlatego Liebherr ma w swojej ofercie
specjalny program, który został przygotowany tak,
aby spełnić najwyższe wymagania pod względem
jakości chłodzenia i doboru materiałów. Profesjonalne
urządzenia firmy Liebherr są przystosowane do częstego otwierania drzwi, wysokiej temperatury otoczenia, a także przechowywania większych ilości napojów i żywności. Solidne wykonanie nawet najdrobniejszych szczegółów w połączeniu z dużą mocą chłodzenia oraz wyposażeniem odpowiadającym potrzebom
profesjonalistów, są gwarancją świeżości i niezawodności. Zamrażarki Liebherr pozwalają na bezpiecznie i
długotrwałe przechowywanie dużych ilości mrożonek.
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Świeże pomysły dla środowiska
Wszyscy użytkownicy, którzy najwyżej cenią sobie świeżość produktów, stawiają chłodziarkom i zamrażarkom
szczególne wymagania zarówno pod względem wydajno-

Liebherr przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań.
Podczas wyboru materiałów, planowania komponentów
chłodniczych i projektowania wyglądu, Liebherr skupia

Zamrażanie

się na bezproblemowym i długotrwałym funkcjonowaniu
urządzeń.

Odchylana pokrywa z możliwością demontażu, umożliwia dobry dostęp
do komponentów chłodniczych podczas serwisu i czyszczenia.

Wysokowydajny system chłodzenia gwarantuje znaczne
obniżenie zużycia energii i kosztów.

Czynnik chłodniczy R290 jest przyjazny dla środowiska,
produktywny i wydajny energetycznie.

ści chłodzenia jak i higieny w codziennym użyciu.
Innowacyjne pomysły, najwyższa jakość oraz doskonały
design to tylko niektóre z wielu atutów urządzeń marki

HFC
free

HFC
free

System odmrażania gorącym gazem działa
niezawodnie i energooszczędnie.

Parownik o dużej powierzchni gwarantuje
doskonałą jakość chłodzenia.

Wysokowydajne wentylatory redukują zużycie energii.

Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi i temperatury
ostrzega przed niekontrolowanym wzrostem temperatury i
niepotrzebną utratą zimna.
Wysokiej jakości uszczelnienie drzwi gwarantuje optymalne
warunki higieniczne i jest łatwo wymienne dzięki zintegrowanemu
systemowi rowków.
Warstwa izolacyjna o grubości 83 mm gwarantuje
niskie zużycie energii i maksymalną stabilność
temperatury wewnątrz urządzenia.
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi pozwala na
dopasowanie urządzeń do miejsca ich ustawienia.

Zgodność z dyrektywami ROHS i WEEE dzięki zastosowaniu
przyjaznych dla środowiska materiałów, które można poddać
recyklingowi.
Zintegrowany pedał nożny wspomaga łatwe i wygodne
otwieranie drzwi.

Precyzyjna elektronika w połączeniu z wysokiej jakości komponentami chłodniczymi
redukuje zużycie energii. Dla szczególnie łatwego czyszczenia i zagwarantowania
higienicznych warunków, elektronika jest płasko zintegrowana.
Złącze szeregowe, styk bezpotencjałowy i złącze podczerwieni
spełniają normy HACCP oraz umożliwiają sieciowe połączenie z
centralnymi systemami dokumentacyjnymi i alarmowymi.
Układ obiegu powietrza gwarantuje optymalną jakość chłodzenia.

Wnętrze urządzenia oddzielone od parownika zapewnia minimalny wzrost
temperatury podczas odmrażania i magazynowania większej ilości żywności.
Ogrzewanie gorącym gazem i regulowane odmrażanie gorącym gazem
sprawiają, że zbędne staje się dodatkowe zapotrzebowanie w energię. Wysokowydajne
odmrażanie gorącym gazem trwa zaledwie 10 minut. Dzięki temu
wzrost temperatury we wnętrzu urządzenia w fazie odmrażania jest minimalny, co z kolei
zapewnia większą oszczędność energii.
Funkcja automatycznego wyłączania wentylatora w momencie otwarcia drzwi
zapobiega wniknięciu ciepłego powietrza z zewnątrz. Dzięki temu zimne powietrze
pozostaje we wnętrzu urządzenia, a cenna energia zostaje zaoszczędzona.
Jednolite wnętrze ze stali chromoniklowej
z żebrowaniem na ścianach bocznych oraz z odpływem wody, zapewnia
stabilność, dowolność aranżacji półek i higienę użytkowania.
Zewnętrzna obudowa ze stali szlachetnej
wykonana z jednego fragmentu materiału, jest odporna
na korozję oraz ułatwia czyszczenie urządzenia.

Samozamykające się drzwi zapobiegają zbędnej utracie zimna i redukują zużycie energii.
Ergonomiczny uchwyt umieszczony na całej wysokości drzwi,
gwarantuje wyjątkowo wygodne otwieranie.

Seryjne wyposażenie w nóżki o regulowanej wysokości ułatwia
czyszczenie pod urządzeniem.

Modele GGPv 6590 i GGPv 1490
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Zamrażarki

HFC
free

Zamrażanie

Jakość w najdrobniejszych szczegółach
Urządzenia serii ProfiPremiumline i ProfiLine firmy Liebherr
oferują wszystko to, czego profesjonaliści oczekują od
niezawodnych zamrażarek. Wysokiej jakości materiały,

wydajne komponenty chłodnicze oraz precyzyjne
wykonanie każdego detalu gwarantują wysoką jakość
urządzeń firmy Liebherr.

Funkcjonalność i elegancja –
design SwingLine
W urządzeniach z serii SwingLine, uchwyt
przechodzący przez całą wysokość drzwi,
pozwala na łatwe i ergonomiczne otwieranie. Co
więcej, solidne drzwi są wyjątkowo wygodne w
czyszczeniu, a uszczelki można wymienić. Przy
kącie otwarcia poniżej 75° drzwi zamykają się
samoczynnie, natomiast przy 90° pozostają
otwarte. Kierunek otwierania drzwi można
zmienić. Wbudowany zamek zapewnia ochronę
przed niepożądanym dostępem.

Łatwość czyszczenia
W miejscach, w których każdego dnia przetwarza się duże ilości produktów spożywczych,
higiena odgrywa szczególną rolę. Wszystkie
modele zostały wyposażone we wnętrze
wykonane ze stali chromoniklowej z prowadnicami wyprofilowanymi w ścianie bocznej. Dzięki
temu czyszczenie wnętrza jest wygodne i łatwe,
bez konieczności uprzedniego zdejmowania
pojemników z listew. W płycie podłogowej z
łagodnymi narożnikami umieszczony został
odpływ. Element łączeniowy (w zestawie) może
być stosowany do bezpośredniego podłączenia
przewodu odpływowego.

Maksymalna higiena – nóżki
Nóżki wykonane ze stali chromoniklowej
umożliwiają regulację wysokości w zakresie od
150 mm do 180 mm. Można dzięki temu bez
wysiłku umyć podłogę pod urządzeniem.
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Precyzja i komfort – sterowniki
elektroniczne
Precyzyjne sterowniki elektroniczne w połączeniu
ze zoptymalizowanymi komponentami chłodniczymi gwarantują jakość chłodzenia godną
profesjonalistów. Sterowniki posiadają łatwą
obsługę oraz styki dodatkowe, umożliwiające
podłączenie urządzenia do centralnych systemów
alarmowych. Zintegrowany alarm otwartych drzwi
i wzrostu temperatury ostrzega w przypadku
wystąpienia niepożądanych zmian temperatur
oraz niedomknięcia drzwi. Elektronika jest wyjątkowo łatwa w obsłudze, a dla zagwarantowania
higieny, panel kontrolny został pokryty folią.
Doskonała wydajność chłodnicza
Agregaty chłodnicze w połączeniu z dynamicznym
chłodzeniem oraz precyzyjnym sterowaniem
elektronicznym spełniają wszelkie wymagania
użytkowników. Specjalnie zaprojektowany obieg
powietrza zapewnia optymalny rozkład zimna w
całym urządzeniu. Nawet przy częstym otwieraniu
drzwi i umieszczeniu większych ilości świeżych
produktów spożywczych, skuteczny parownik w
połączeniu z układem obiegu powietrza z
podwójną wentylacją, zawsze gwarantuje
najwyższą wydajność chłodniczą. W momencie
otwarcia drzwi wentylacja zostaje zatrzymana, a
zimno pozostaje w urządzeniu dzięki czemu
możliwe jest zaoszczędzenie cennej energii.
System automatycznego odmrażania gorącym
gazem działa wydajnie i energooszczędnie.
Komponenty chłodnicze umieszczono w
bezpiecznym i łatwo dostępnym obszarze
pokrywy urządzenia. Podczas czyszczenia lub na
czas serwisu, osłona komory kompresora odchyla
się lekko w górę.

Funkcjonalne i zgodne z normami
wnętrza
Odpowiadające normom pojemniki wewnętrzne
wykonane zostały z wysokogatunkowej stali
chromoniklowej. Gwarantują one stabilność,
funkcjonalność, optymalną higienę oraz łatwość
czyszczenia. Na żebrowaniu wsuwać można
zarówno ruszty nośne jak i pojemniki gastronomiczne. Wnętrza wykonane ze stali chromoniklowej odpowiadają normie gastronomicznej
Gastronorm 2/1. Ruszty nośne wytrzymują duże
obciążenia, aż do 60 kg.
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Zamrażarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, seria ProfiPremiumline
Optymalne przechowywanie mrożonek w urządzeniach z
serii ProfiPremiumline możliwe jest dzięki dużej wydajności chłodniczej urządzeń Liebherr. Zapewniają one
wyjątkowo szeroki zakres temperatur od -10 °C do -35 °C
lub od -10 °C do -26 °C. Urządzenia wyposażono w
czytelną i zgodną z wymogami HACCP elektronikę, której
celem jest zapis temperatur. Obudowa z wysokogatunkowej stali szlachetnej jest łatwa w czyszczeniu i zapewnia

Pedał nożny
Wbudowany pedał nożny umożliwia wygodne
otwieranie drzwi, co stanowi szczególne
ułatwienie wtedy gdy nasze ręce są zajęte. Drzwi
pozostaną otwarte przy kącie 90°. Przy kącie
poniżej 75° drzwi zamkną się samoczynnie.

Odszranianie
elektryczne

Precyzja i komfort – sterownik
elektroniczny
Elektronika z wyświetlaczem tekstowym w urządzeniach z serii ProfiPremiumline z wbudowanym
zegarem czasu rzeczywistego, odpowiada wymaganiom norm HACCP. Została ona wyposażona
w złącze szeregowe, styk dodatkowy oraz złącze
podczerwieni. Umożliwia to zarówno sieciowe
połączenie urządzenia z centralnymi systemami
dokumentacyjnymi, jak i odczyt zapisanych
danych bezpośrednio ze sterownika urządzenia.
Zapis temperatur produktów jest możliwy po
podłączeniu do elektroniki dostępnego opcjonalnie czujnika temperatury produktów NTC. Wygodę
obsługi zapewniają 3 programy chłodnicze z
temperaturą zoptymalizowaną pod kątem konkretnych zastosowań. Przykładowo można
wybrać programy do przechowywania mrożonek,
kostek lodu czy lodów tradycyjnych. Oprócz
wyboru programów możliwe jest ustawienie własnych zakresów temperatury. System elektroniczny zadba o automatyczne odmrażanie urządzenia wysokowydajnym gorącym gazem.
Dodatkowo, istnieje możliwość ręcznego włączenia procesu odmrażania. Bezpieczeństwo zapewniają optyczny i akustyczny alarm otwartych
drzwi i wzrostu temperatury. Ponadto, system
dokumentuje temperaturę, datę i godzinę.

Odszranianie
gorącym gazem

Zamrażarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, seria ProfiPremiumline – wykaz urządzeń
Pojemność całkowita
brutto w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

Chłodziarka – odpowiednik

GGPv 6590

601 l

700/830/2150

510/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

GKPv 6590 strona 13

GGPv 1490

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

GKPv 1490 strona 13
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Zamrażanie

przez to higienę, szczególnie istotną dla profesjonalistów.
Wszystkie modele ProfiPremiumline pracują przy użyciu
wysokowydajnego energetycznie i przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R 290 wolnego od HFC.
Modele GGPv 6590 i GGPv 1490 wyposażone w energooszczędne wentylatory, należą do najbardziej wydajnych energetycznie zamrażarek gastronomicznych na
rynku.

Ruszty CNS
Solidne ruszty ze stali chromoniklowej
wytrzymują obciążenia nawet do 60 kg. Zostały
one przystosowane do pojemników zgodnych z
normą gastronomiczną 2/1.

Model

HFC
free

Zamrażarki GN 2/1

GGPv 6590

ProﬁPremiumline

GGPv 1490

ProﬁPremiumline

z chłodzeniem obiegowym
Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Złącze / styk dodatkowy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Otwieranie pedałem nożnym
Wysokość nóżek
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również model z rolkami
Akcesoria
CNS-ruszt
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Szyna proﬁlowana typu U prawa / lewa
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Klucz na podczerwień (z oprogramowaniem)
Oprogramowanie data log (złącze szeregowe)
Czujnik temperatury produktów NTC

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -35°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
RS 485 / tak
4
ruszty ze stali chromoniklowej
60 kg
listwa
tak
150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
147 / 130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -26°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
RS 485 / tak
8
ruszty ze stali chromoniklowej
60 kg
listwa
tak
150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak

7112904
7112908

7112904
7112908
9001761 / 9001757
9590583
9590389
9590387
9590407

9590581
9590389
9590387
9590407

83 – 60 mm
229 / 205 kg
T
60 dB(A)
R 290
5.0 A / 700 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak
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Zamrażarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, seria ProfiLine
W zamrażarkach z serii ProfiLine, odpowiadającym
standardom normy Gastronorm, można bezpiecznie przechowywać duże ilości mrożonek. Temperaturę w modelu
GGPv 6570 można regulować w zakresie od -10°C do

HFC
free

Zamrażanie

-35°C natomiast w modelu GGPv 1470 od -10°C do -26°C.
Duża wydajność chłodnicza w połączeniu z praktycznie
zaaranżowanym wnętrzem, zapewniają długotrwałą
świeżość produktów i funkcjonalność urządzenia.
Elektronika z dokładnością do
jednego stopnia
Elektronika w urządzeniach z serii ProfiLine z
wyświetlaczem cyfrowym umożliwia regulację
temperatury z dokładnością do jednego stopnia.
Została ona wyposażona w dodatkowy styk,
pozwalający na podłączenie urządzenia do centralnych systemów alarmowych. Wysokowydajne i
energooszczędne odszranianie gorącym gazem w
zamrażarkach ProfiLine sprawia, że ich wnętrze
nigdy nie jest oblodzone.
Zamrażarki GN 2/1

GGPv 6570

ProﬁLine

GGPv 1470

ProﬁLine

z powietrzem obiegowym

Rolki
W modelach GGPv 1470 i GGPv 6570 można
zainstalować rolki, które ułatwiają sprzątanie pod
urządzeniem oraz pozwalają na wygodne
przestawianie urządzenia. Hamulec zamieszczony na przednich rolkach zapewnia równowagę
oraz stabilność nawet podczas wysuwania półek.
Do celów transportowych rolki można usunąć,
zmniejszając w ten sposób wysokość urządzenia
o 13 cm.

Stabilne ruszty
Ruszty nośne z powłoką z tworzywa sztucznego
wytrzymują obciążenia aż do 60 kg.

Zamrażarki GN 2/1 z powietrzem obiegowym, seria ProfiLine – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita
brutto w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

GGPv 6570

601 l

700/830/2150

510/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

GKPv 6570 strona 15

GGPv 1470

1427 l

1430/830/2150

1240/650/1550

stal szlachetna, stal szlachetna

GKPv 1470 strona 15
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Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

Zamrażarka – odpowiednik

Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Styk dodatkowy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Wysokość nóżek
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również model z rolkami
Akcesoria
CNS-ruszt
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Szyna proﬁlowana typu U prawa
Szyna proﬁlowana typu U lewa
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Otwieranie pedałem nożnym

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -35°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
listwa

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -26°C
530 x 650 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
8
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
listwa

150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
146 / 130 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak

7112904
7112908

7112904
7112908
9001761
9001757
9590583
9590639

9590581
9590659

83 – 60 mm
229 / 205 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.5 A / 700 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak
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Zamrażarki NoFrost z powietrzem obiegowym
Zamrażarki NoFrost z powietrzem obiegowym są idealnym rozwiązaniem do przechowywania mrożonek. Ruszty
można ustawiać na różnych wysokościach, co pozwala na
jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni we wnętrzu.
Temperaturę można regulować w zakresie od -14 °C do
-28 °C, z dokładnością co do stopnia. Urządzenia Liebherr,
przeznaczone do zastosowań w gastronomii i handlu,

HFC
free

Zamrażanie

spełniają przepisy dotyczące higieny i przechowywania
produktów spożywczych. Wysokość nóżek można regulować w zakresie od 150 mm do 180 mm dzięki czemu
czyszczenie podłogi pod urządzeniem nie stanowi problemu. We wszystkich modelach GGv zastosowano bardzo
wydajny energetycznie i przyjazny dla środowiska czynnik
chłodniczy R 290.

Technologia NoFrost
Dzięki doskonałej wydajności chłodniczej, technologia NoFrost pozwala na długotrwałe zachowanie świeżości produktów. Produkty zamrażane
są obiegowym powietrzem chłodzącym, a wilgoć
odprowadzana jest na zewnątrz. Dzięki temu w
zamrażarce nie tworzy się zbędny lód, a produkty spożywcze nie ulegają oszronieniu. System
NoFrost sprawia, że odszranianie nie jest już
więcej konieczne.

Precyzyjna elektronika
Cyfrowy wyświetlacz pozwala na ustawienie
temperatury z dokładnością co do jednego
stopnia. Alarmy otwartych drzwi i temperatury
ostrzegają o niepożądanym wzroście temperatury.
Automatyczne odszranianie gorącym gazem jest
szybkie i energooszczędne. Opcjonalnie możliwe
jest ręczne uruchomienie odszraniania.

Zamrażarki NoFrost

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-14°C do -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-14°C do -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
5
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-14°C do -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-14°C do -28°C
600 x 400 mm
530 x 325 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
60 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy

150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
70 – 70 mm
121 / 112 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
70 – 70 mm
122 / 113 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
70 – 70 mm
111 / 103 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

150 – 180 mm
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
70 – 70 mm
112 / 104 kg
SN-T
55 dB(A)
R 290
3.0 A / 400 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

9086457
7113475

9086457
7113475

9086457
7113475

9086457
7113475

z powietrzem obiegowym

Higieniczne i łatwe do aranżacji
wnętrze
Jednorodne wnętrze bez złączeń oraz ze zintegrowanym odpływem wody, jest wyjątkowo łatwe do
mycia i zachowania w czystości. Żebrowanie na
ścianach bocznych daje możliwość przestawiania
solidnych, drucianych półek na różne wysokości,
w odstępach co 85 mm i zapobiega ich
przechylaniu się. Blokada wysuwania półek
zwiększa bezpieczeństwo oraz zapobiega
przypadkowemu wypadnięciu półki wypełnionej
mrożonkami.

Pojemniki Euronorm i GN
Pojemniki Euronorm 600 x 400 oraz różnej
wielkości pojemniki GN mogą być wygodnie
umieszczane na stabilnych rusztach.

Zamrażarki NoFrost z powietrzem obiegowym – wykaz urządzeń
Pojemność
całkowita brutto/
pojemność
użytkowa w l

Wymiary
zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary
wewnętrzne w
mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

GGv 5860

547/490 l

750/750/2064

610/500/1395

stal szlachetna, stal szlachetna

GKv 6460 strona 17

GGv 5810

547/490 l

750/750/2064

610/500/1395

stal, biały

GKv 6410 strona 17

GGv 5060

478/421 l

750/750/1864

610/500/1225

stal szlachetna, stal szlachetna

GKv 5790 / 5760 strona 18

GGv 5010

478/421 l

750/750/1864

610/500/1225

stal, biały

GKv 5730 / 5710 strona 19

Model
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Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Euronorm
Gastronorm
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Wysokość nóżek
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również model z rolkami

Chłodziarka – odpowiednik

Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Białe ruszty
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Zamrażarki z chłodzeniem statycznym
Zamrażarki przemysłowe firmy Liebherr pozwalają na
bezpieczne i ekonomiczne przechowywanie dużych ilości
zamrożonych produktów. Temperaturę w zamrażarkach z

HFC
free

Zamrażanie

chłodzeniem statycznym można ustawiać w zakresie od
-14°C do -28°C.

Rolki
W modelach GG 52.. można zainstalować rolki, które ułatwiają sprzątanie pod urządzeniem oraz pozwalają
na wygodne przestawianie zamrażarki.

Precyzyjne i przyjazne dla użytkownika
Zintegrowana elektronika umożliwia wygodne oraz precyzyjne sterowanie. Optyczny i akustyczny
alarm otwartych drzwi i temperatury ostrzega przed niekontrolowanym wzrostem temperatury. Takie
rozwiązania zapewniają wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania.
Zamrażarki
Solidny zamek
Niezależnie od mocnego uchwytu, zamrażarki można zamknąć za pomocą solidnego zamka.

Szyny
W modelu TGS 4000, na szynach o dużej nośności można umieszczać pojemniki gastronomiczne 1/1
i blachy piekarnicze (600 x 400 mm) oraz regulować ich wysokość. Mrożonki można przechowywać
w przejrzysty sposób maksymalnie na 22 stabilnych blachach.

Szuflady
Zamknięte ze wszystkich stron szuflady w modelach G 5216 i GG 1500 mają wyjątkowo stabilną
konstrukcję. Idealnie nadają się do przechowywania nawet najmniejszych mrożonek.

Do zabudowy pod blatem
Modele GGU można zabudować pod blatem. W tym celu niezbędne jest wycięcie wentylacyjne w
blacie o powierzchni min. 200 cm², od strony tylnej ściany urządzenia. Jeśli nie przewiduje się
wycięcia wentylacyjnego w blacie, wysokość niszy musi wynosić min. 860 mm, aby zapewnić
wystarczający odpływ ciepła z przodu.

Zamrażarki z chłodzeniem statycznym – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita brutto/
pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Ilość koszy/szuflad

Chłodziarka – odpowiednik

GG 5260

513/472 l

750/750/1864

607/560/1510

14/0

GKv 5790 / 5760 strona 18

GG 5210

513/472 l

750/750/1864

607/560/1510

14/0

GKv 5730 / 5710 strona 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 strona 20

GG 4010

382/348 l

600/680/1900

457/480/1686

3/0

GKv 4310 strona 20

TGS 4000

400/385 l

752/710/1510

613/530/1312

0/0

BKv 4000 strona 27

GGU 1550

143/133 l

600/615/830

474/443/676

4/0

FKUv 1663/1660 strona 41

GGU 1500

143/133 l

600/615/830

474/443/676

1/3

FKUv 1613/1610 strona 42

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

0/0

58

GG 5260

GG 5210

G 5216

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
SuperFrost
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Szuﬂady
Ilość koszy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość szuﬂady w mm
Wysokość nóżek
Uchwyt

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

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -28°C
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -28°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
14
7
płyty parownika
60 kg

zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
14
7
płyty parownika
60 kg

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -28°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
z regulacją w zależności od ilości
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
14
0
7
płyty parownika
60 kg

6 x 187, 1 x 237
150 – 180 mm
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

6 x 187, 1 x 237
150 – 180 mm
ergonomiczny uchwyt drążkowy

Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępny również model z rolkami
Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Zestaw do wymiany elektroniki
Szuﬂady/szuﬂady krótkie
Kosz/kosz krótki

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
115 / 108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
116 / 108 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
tak

9086457
9086659
9792795 / 9792797

9086457
9086661
9792795 / 9792797

z chłodzeniem statycznym

6 x 187, 1 x 237
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi

prawe przestawne
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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Zamrażarki z chłodzeniem statycznym

Zamrażarki

GG 4060

Zamrażarki do zabudowy pod blat, z chłodzeniem statycznym

GG 4010

TGS 4000

z chłodzeniem statycznym

GGU 1550

Premium

GGU 1500

Premium

Zamrażanie

GGUesf 1405

z chłodzeniem statycznym

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Szuﬂady
Ilość koszy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek

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

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -28°C

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -28°C

stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
3
7
płyty parownika

stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
3
7
płyty parownika

statyczny
odszranianie ręczne
-9°C do -26°C
530 x 325 / 600 x 400 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy

Maksymalne obciążenie półek
Wysokość szuﬂady w mm
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Szyna uniwersalna prawa
Szyna uniwersalna lewa
Cokół z rolkami
Nóżki
Kosz

60 kg
6 x 224, 1 x 240
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
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
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
92 / 85 kg
SN-ST
45 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

60

Zamrażarki do zabudowy pod blat,

HFC
free

0
0
3
płyty parownika
3 szyny uniwersalne
40 kg
1 x 370, 2 x 350, 1 x 196
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
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

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
SuperFrost
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Szuﬂady
Ilość koszy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość szuﬂady w mm
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Rama do łączenia urządzeń,
stal szlachetna (FKUv dolna/górna)
Rama do łączenia urządzeń,
biała (FKUv dolna/górna)
Szyna rolkowa
Długi kosz
Kosz krótki
Szuﬂady

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

statyczny
odszranianie ręczne
-9°C do -26°C
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
z regulacją w zależności od ilości
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
4
4
płyty parownika
24 kg
3 x 150, 1 x 170
w wyposażeniu
prawe przestawne
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0.6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-9°C do -26°C
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
z regulacją w zależności od ilości
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
3
1
4
płyty parownika
24 kg
3 x 150, 1 x 170
w wyposażeniu
prawe przestawne
41 / 38 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0.6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-9°C do -26°C
stal / srebrny
stal szlachetna
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
Sterowanie zależnie od czasu
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
0
4
płyty parownika
24 kg
3 x 150, 1 x 170
w wyposażeniu
prawe przestawne
41 / 39 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
0.6 A / 100 W
50 Hz / 220 – 240V~

7777671

7777671
9876691

9086607
9141699
9141697
9790331

9086607
9141699
9141697
9790331

9086607
9141699
9141697
9790331
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Zamrażarki zgodne z normą dla wyrobów piekarskich, z powietrzem obiegowym,
Najwyższy standard przechowywania produktów
piekarskich, takich jak na przykład ciasta, uzyskiwany
jest w zamrażarkach zgodnych z normą dla wyrobów
piekarskich, wyposażonych w chłodzenie powietrzem

ProfiLine

HFC
free

Zamrażanie

obiegowym. Układ obiegu powietrza dba o utrzymanie
stałej temperatury w całym wnętrzu urządzenia. Zakres
dostępnych temperatur wynosi od - 10 °C do - 35 °C.

Wyjątkowo wydajny
Norma dla wyrobów piekarskich
Wnętrze ze stali chromoniklowej jest optymalnie
przystosowane do wsunięcia blach cukierniczych.
Na regulowanych profilach szynowych typu L
można, w zależności od wielkości urządzenia,
wsuwać blachy do pieczenia w rozmiarach od
600 x 400 mm do 600 x 800 mm.
(2009)

(2014)

Zamrażarki zgodne z normą dla wyro-

BGPv 8470

ProﬁLine

BGPv 8420

ProﬁLine

BGPv 6570

ProﬁLine

bów piekarskich, z powietrzem obiegowym

Elektronika z dokładnością do
jednego stopnia
Elektronika w urządzeniach z serii ProfiLine z
wyświetlaczem cyfrowym, umożliwia regulację
temperatury z dokładnością do jednego stopnia.
Została ona wyposażona w dodatkowy styk, który
pozwala na podłączenie urządzenia do centralnych systemów alarmowych. Wysokowydajny i
energooszczędny system automatycznego odmrażania gorącym gazem zapobiega oszronieniu
wnętrza. Dodatkowo istnieje opcja ręcznego uruchomienia procesu odmrażania. Bezpieczeństwo
zapewniają optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury. Wbudowany
zamek jest wyjątkowo solidny i chroni przed niepożądanym dostępem.
Drzwi samoczynnie zamykane
Eleganckie drzwi w urządzeniach z serii SwingLine
są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu. Jeśli zajdzie
potrzeba, uszczelkę drzwi można wymienić. Przy
kącie otwarcia poniżej 75° drzwi zamykają się
samoczynnie, natomiast przy 90° pozostają
otwarte.

Zamrażarki zgodne z normą dla wyrobów piekarskich z powietrzem obiegowym,
ProfiLine – wykaz urządzeń
Pojemność
całkowita
brutto w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Ilość półek

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 strona 25

BGPv 6520

601 l

700/830/2150

510/650/1550

20

BKPv 6520 strona 25

Model
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Chłodziarka –
odpowiednik
BKPv 8470 strona 25

Pojemność całkowita brutto
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Styk dodatkowy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek
Uchwyt
Wysokość nóżek

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -35°C
600 x 800 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
25
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
listwa
150 – 180 mm

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -35°C
600 x 800 mm
stal / biały
stal
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
25
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
listwa
150 – 180 mm

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -35°C
400 x 600 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
20
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
listwa
150 – 180 mm

Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Dostępne również w kolorze białym jako

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
202 / 170 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
203 / 172 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
164 / 148 kg
T
60 dB(A)
R 290
4.0 A / 600 W
50 Hz / 220 – 240V~

Akcesoria
Szyna proﬁlowana typu L prawa
Szyna proﬁlowana typu L lewa
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Otwieranie pedałem nożnym

BGPv 6520

9000968
9000969
9590581
9590659

9000968
9000969
9590581
9590659

9005067
9005069
9590581
9590659
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Zamrażarki do celów promocyjnych
Odpowiednia prezentacja produktów przyciąga uwagę
klientów. Chłodziarki Liebherr z przeszklonymi drzwiami
wyposażone zostały w pionowe kolumny oświetleniowe
LED zamieszczone po obu stronach wnętrza. Wysokiej
jakości oświetlenie LED w połączeniu z atrakcyjnym
designem, gwarantują efektowną prezentację artykułów.

HFC
free

Zamrażanie

Dynamiczny system chłodzenia obiegowego w połączeniu
z wysokowydajnym parownikiem i systemem rozmrażania
za pomocą gorącego gazu zapewniają maksymalną efektywność energetyczną, stanowiąc w ten sposób
idealne rozwiązanie dla profesjonalnych urządzeń z
sektora komercyjnego.
Odszranianie gorącym gazem
Wysokowydajny system odszraniania za pomocą gorącego gazu znacząco
skraca cały proces odszraniania, nie powodując przy tym dużych zmian
temperatur i pozwalając na utrzymanie wysokiej jakości przechowywanych
produktów.
Elektroniczny system kontroli
Elektroniczny system kontroli w połączeniu z cyfrowym wyświetlaczem,
pozwalają na precyzyjne ustawienie temperatury oraz automatyczne
przeprowadzenie procesu rozmrażania za pomocą gorącego gazu.

Efektywna sprzedaż
LED-owe oświetlenie górnego panelu (FDv 4613) oraz wnętrza urządzenia
zapewniają imponującą prezentację przechowywanych produktów.
Obustronne, pionowe kolumny LED gwarantują równomierne i klimatyczne
oświetlenie.

Podgrzewane szklane drzwi
Elektrycznie podgrzewane, potrójnie przeszklone drzwi zapobiegają
skraplaniu, gwarantując w ten sposób nieustanną przejrzystość oraz idealny
przegląd przechowywanych produktów.

Wysokiej jakości antracytowo-aluminiowy design
Zarówno osłona podstawy jak i wyświetlacz (FDv 4613) wykończone są w
kolorze antracytowym. Rama szklanych drzwi wykonana została z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego. Prosty design stanowi gwarancję elegancji.

Zamrażarki do celów promocyjnych

FDv 4613

Fv 3613

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Rolki

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

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -25°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LED
optyczny i dźwiękowy
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
-10°C do -25°C
stal / biały
drzwi ze szkła izolacyjnego
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LED
optyczny i dźwiękowy
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
tak

Rodzaj rolek
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

rolki samonastawne
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
67 – 67 mm
154 / 141 kg
SN-ST (7)
R 290
4.4 A / 775 W
50 Hz / 220 – 240V~

rolki samonastawne
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
67 – 67 mm
136 / 125 kg
SN-ST (7)
R 290
4.4 A / 775 W
50 Hz / 220 – 240V~

Zamrażarki do celów promocyjnych – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita
brutto/pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Obudowa, kolor

FDv 4613

461/307 l

670/730/1999

532/568/1275

stal, biały

Fv 3613

365/231 l

670/730/1659

532/568/969

stal, biały
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* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu
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Zamrażarki skrzyniowe do promocji sprzedaży,
W sklepie spożywczym, na stacji benzynowej lub w
kiosku – zamrażarki skrzyniowe Impuls firmy Liebherr
przyczyniają się do promocji sprzedaży we wszystkich

obszarach samoobsługi. W zamrażarkach skrzyniowych
firmy Liebherr towar prezentowany jest w atrakcyjny i
przejrzysty sposób, co stanowi podstawę do szybkich

z chłodzeniem statycznym
zakupów. Produkty Liebherr przekonują również pod
względem ekonomicznym. Najnowocześniejsza technika

HFC
free

chłodzenia gwarantuje wyjątkowo niskie zapotrzebowanie na energię.

Przesuwana szklana pokrywa i oświetlenie LED
gwarantują skuteczną i przekonującą prezentację towarów.
Zamek do pokrywy dostępny jest opcjonalnie.

Hartowane szkło jednowarstwowe to gwarancja bezpieczeństwa i
odporności na pęknięcia.

Jednoczęściowa rama ABS gwarantująca stabilność formy.
Atrakcyjny kształt zaokrąglonych narożników jest
przyjazny dla użytkownika.

Jednoczęściowa rama ze szkła i tworzywa sztucznego
ze zintegrowanymi uchwytami, to gwarancja wytrzymałości również
podczas częstego otwierania pokrywy.

Wkładki teflonowe w profilach uszczelniających
umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy.

Ogrzewanie gorącym gazem zapobiega skraplaniu
się wody na szklanych pokrywach i umożliwia optymalną
ekspozycję towaru.

Kosze do zawieszenia umożliwiają
przejrzystą ekspozycję towarów.

Analogowy wskaźnik temperatury informuje o
ustawionej temperaturze we wnętrzu urządzenia
z dokładnością co do stopnia.

Regulacja temperatury w zakresie od -10 °C do -24 °C.

Obudowa ze stali powlekanej proszkowo jest pozbawiona
szczelin i dzięki temu wyjątkowo trwała oraz odporna na wstrząsy.

Indywidualne możliwości budowania świadomości
marki (tzw. branding) pozwalają na przyciągnięcie uwagi klientów.

Zgodność z dyrektywami ROHS i WEEE dzięki zastosowaniu
przyjaznych dla środowiska materiałów, które można poddać
recyklingowi.

Stabilne podwójne rolki są dużym ułatwieniem w transporcie,
szczególnie wtedy, gdy chłodziarki skrzyniowe trzeba często
przestawiać.
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Zamrażanie

Skuteczna izolacja gwarantuje niskie
zużycie energii i stałe temperatury.

HFC
free

Wolny od HFC czynnik chłodniczy
jest przyjazny dla środowiska,
produktywny i wydajny energetycznie.

Najwyższa jakość komponentów gwarantuje pewne i długotrwałe funkcjonowanie.
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Zamrażarki skrzyniowe

HFC
free

Zamrażarki skrzyniowe firmy Liebherr zaprojektowano
tak, by wytrzymywały duże obciążenia. Najwyższa jakość
komponentów jest gwarancją wieloletniej pracy w każdych
warunkach i przy dużych ilościach mrożonek. Spośród

Zamrażanie

bogatego programu skrzyniowych zamrażarek
komercyjnych firmy Liebherr, każdy z pewnością znajdzie
właściwe urządzenie, odpowiadające jego potrzebom.
Przeszklona, rozsuwana
pokrywa wypukła
Przeszklone, rozsuwane, wypukłe pokrywy w
zamrażarkach skrzyniowych wykonane zostały z
hartowanego szkła, otoczonego jednoczęściową
ramą z tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi
uchwytami. Specjalne wkładki teflonowe w profilach uszczelniających i w ramach z tworzywa
sztucznego, ogrzewane są gorącym gazem i
umożliwiają w ten sposób łatwe otwieranie i
rozsuwanie pokryw.

Pokrywy typu Flip-Flap
Dwuczęściowe, zamykane pokrywy typu FlipFlap połączone są wyjątkowo solidnymi
zawiasami. Dzięki temu nawet przy częstym
otwieraniu pokrywy zachowują kształt i dokładnie
się domykają, nie dopuszczając w ten sposób do
utraty zimna. Izolacja o grubości 30 mm jest
wyjątkowo skuteczna (GTE 1501).

Odporne na ekstremalne obciążenia
Zespolona pokrywa z aluminium i winiduru zapewnia wyjątkową wytrzymałość zamrażarki. Opcjonalnie
dostępny jest zamek nasadowy. Górna część rozsuwanych i izolowanych pokryw, wyposażona została
w aluminiową powierzchnię odporną na zadrapania.

Rolki
Szczególnie wtedy, gdy chłodziarki skrzyniowe
trzeba często przestawiać, stabilne podwójne
rolki samonastawne są dużym ułatwieniem w
transporcie.
Wszystkie modele GTE oraz GTI zostały wyposażone w podwójne, pokryte gumą, obrotowe
kółka o średnicy 50mm.

System StopFrost
System StopFrost w zamrażarkach skrzyniowych
GTL oferuje dwie istotne korzyści: znacząco
redukuje oszranianie nie tylko wnętrza urządzenia ale i samych produktów. Dzięki temu
odmrażanie jest konieczne znacznie rzadziej.
Również po otwarciu i zamknięciu pokrywy
zamrażarki, w urządzeniu nie tworzy się podciśnienie, co umożliwia bezproblemowe otwieranie
zamrażarki.
Solidny uchwyt i zamek
Uchwyt w zamrażarkach skrzyniowych GTL ma
wyjątkowo solidną konstrukcję, stworzoną z
myślą o zastosowaniu w handlu. Wszystkie urządzenia wyposażone są w zamek umożliwiający
ich bezpieczne zamknięcie.
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Zamrażarki skrzyniowe – wykaz urządzeń

Efektywna prezentacja towarów
Zamrażarki skrzyniowe do lodów GTI dostępne
są z osobno włączanym oświetleniem wnętrza
LED. Jest ono zabudowane poziomo bez rantu w
przedniej części wnętrza i oferuje idealne oświetlenie dla optymalnej prezentacji lodów. Oprócz
wyjątkowej stabilności mocy i barwy światła,
oświetlenie LED charakteryzuje wyjątkowo długa
żywotność oraz odporność na uderzenia.

Model

Pojemność całkowita
brutto/pojemność
użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Wymiary wewnętrzne
w mm (S/G/W)

Materiał pokrywy

Oświetlenie
wewnętrzne

Ilość koszy

GTI 5053 / GTI 5003

513/391 l

1512/665/901

1380/535/590

Szkło

LED / –

4

GTI 4353 / GTI 4303

445/339 l

1342/665/901

1210/535/590

Szkło

LED / –

4

GTI 3753 / GTI 3703

377/285 l

1172/665/901

1040/535/590

Szkło

LED / –

3

GTI 3053 / GTI 3003

309/232 l

1002/665/901

870/535/590

Szkło

LED / –

3
3

GTI 2453 / GTI 2403

240/179 l

832/665/901

700/535/590

Szkło

LED / –

GTI 1853 / GTI 1803

172/126 l

660/665/901

530/535/590

Szkło

LED / –

GTE 5000

510/450 l

1511/666/907

1380/535/650

Aluminium

GTE 5002

521/412 l

1511/666/896

1380/535/600

Szkło

0

GTE 4300

443/389 l

1341/666/907

1210/535/650

Aluminium

0
0

3
0

GTE 4302

452/356 l

1341/666/896

1210/535/600

Szkło

GTE 3700

375/329 l

1171/666/907

1040/535/650

Aluminium

0

GTE 3702

383/301 l

1171/666/896

1040/535/600

Szkło

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

Szkło

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

Szkło

0

GTE 1501

146/139 l

640/547/895

535/442/693

Aluminium

0

GTL 6106

601/572 l

1647/776/908

1520/575/702

Stal szlachetna

3

GTL 6105

601/572 l

1647/776/917

1520/575/702

Stal

3

GTL 4906

485/461 l

1372/776/908

1245/575/702

Stal szlachetna

2

GTL 4905

485/461 l

1372/776/917

1245/575/702

Stal

2

GTL 3006

299/284 l

998/725/908

871/526/702

Stal szlachetna

2

GTL 3005

299/284 l

998/725/917

871/526/702

Stal

2
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Skrzyniowe zamrażarki komercyjne Impuls

HFC
free

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne Impuls

GTI 5053

GTI 4353

GTI 3753

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne Impuls

GTI 3053

GTI 2453

GTI 1853

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Ilość koszy
Rolki
Rodzaj rolek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

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

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

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
4
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak
88 / 76 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
3.0 A / 300 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
4
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak
80 / 70 kg
SN (4)
52 dB(A)
R 290
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak
72 / 63 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin *
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Ilość koszy
Rolki
Rodzaj rolek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak
66 / 58 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak
58 / 49 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak
50 / 43 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~

Dostępny również bez oświetlenia jako

GTI 5003

GTI 4303

GTI 3703

Dostępny również bez oświetlenia jako

GTI 3003

GTI 2403

GTI 1803

7042845

7042845

7042845

7042845

7042845

7042845

7112977
9590267

7112977
9590267

7112977
9590267

7112977
9590267

7112977
9590267

7112977
9590267

Akcesoria
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw
rozsuwanych
Kratka rozdzielająca
Zdalnie sterowany zamek
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* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Akcesoria
Zamek nasadowy do przeszklonych
pokryw rozsuwanych
Kratka rozdzielająca
Zdalnie sterowany zamek

* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu
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Skrzyniowe zamrażarki komercyjne

HFC
free

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne

GTE 5000

GTE 5002

GTE 4300

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne

GTE 4302

GTE 3700

GTE 3702

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Ilość koszy w standardzie
Maksymalna ilość koszy
Rolki
Rodzaj rolek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania

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

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

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
aluminium
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
4
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
4
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
aluminium
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
4
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Ilość koszy w standardzie
Maksymalna ilość koszy
Rolki
Rodzaj rolek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
4
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
aluminium
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

77 / 65 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

81 / 69 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 220 W
50 Hz / 220 – 240V~

71 / 61 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

75 / 64 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

61 / 52 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

66 / 55 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112775
7112777
7042835

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

7112775
7112777

Akcesoria
Kosz mały
Kosz duży
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw
rozsuwanych
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7042845

Akcesoria
Kosz mały
Kosz duży
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw
rozsuwanych

7042845

Zamrażanie

7042845
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Skrzyniowe zamrażarki komercyjne

HFC
free

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne

GTE 3000

GTE 3002

GTE 2400

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne

GTE 2402

GTE 1501

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Ilość koszy w standardzie
Maksymalna ilość koszy
Rolki
Rodzaj rolek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania

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

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

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

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
aluminium
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
3
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
aluminium
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
2
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Ilość koszy w standardzie
Maksymalna ilość koszy
Rolki
Rodzaj rolek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
szkło
stal / biały
aluminium
niebieski
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
2
tak
rolki samonastawne
62 – 62 mm
tak

statyczny
odszranianie ręczne
-10°C do -24°C
aluminium
stal / biały
aluminium
biały
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
0
1
tak
rolki samonastawne
50 – 50 mm
tak

Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

55 / 47 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

60 / 50 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

48 / 41 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

51 / 43 kg
SN (4)
42 dB(A)
R 600a
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

36 / 33 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

7112775
7112777

7112775
7112777
7042835

Akcesoria
Kosz mały
Kosz duży
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Zamek nasadowy do przeszklonych
pokryw rozsuwanych

74

7042845

Akcesoria
Kosz mały
Kosz duży
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Zamek nasadowy do przeszklonych
pokryw rozsuwanych

Zamrażanie

7042845
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Zamrażarki skrzyniowe

HFC
free

Zamrażarki skrzyniowe

GTL 6106

GTL 6105

GTL 4906

Zamrażarki skrzyniowe

GTL 4905

GTL 3006

GTL 3005

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie
Ilość koszy w standardzie
Maksymalna ilość koszy
Uchwyt
Zamek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

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

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

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -26°C
stal szlachetna
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
3
6
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 – 60 mm
tak
91 / 77 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -26°C
stal
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
3
6
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 – 60 mm
tak
90 / 76 kg
SN-T
43 dB(A)
R 600a
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -26°C
stal szlachetna
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
4
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 – 60 mm
tak
77 / 66 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
1.2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Zużycie energii w ciągu 24 godzin
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie
Ilość koszy w standardzie
Maksymalna ilość koszy
Uchwyt
Zamek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -26°C
stal
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
4
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 – 60 mm
tak
79 / 67 kg
SN-T
42 dB(A)
R 600a
1.2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -26°C
stal szlachetna
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
3
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 – 60 mm
tak
59 / 49 kg
SN-T
39 dB(A)
R 600a
0.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

statyczny
odszranianie ręczne
-14°C do -26°C
stal
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
3
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 – 60 mm
tak
56 / 48 kg
SN-T
39 dB(A)
R 600a
0.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~

7112727

7112727

7112727

Akcesoria
Kosz

7112727

7112725

7112725

Akcesoria
Kosz
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Chłodziarki do win ze strefami temperatur i do długotrwałego przechowywania win

HFC
free

Wine

Idealny klimat dla
szlachetnych win
Zarówno w procesie produkcji jak i podczas
leżakowania czy spożywania wina, kluczową rolę
odgrywa prawidłowa temperatura. Tylko idealne
warunki pozwolą wydobyć z dobrego wina szlachetny
smak i zachować na dłużej jego walory. Temperatura,
w jakiej podawane jest wino, w istotnym stopniu
wpływa na jego smak. Firma Liebherr ma w swojej
ofercie odpowiednie rozwiązania gwarantujące
prawidłowy klimat zarówno do przechowywania jak i
schładzania win.

Te urządzenia przeznaczone są wyłącznie do przechowywania win

Zeskanuj ten kod za pomocą smartphona
aby dowiedzieć się więcej na temat win.

WTpes 5972
wine.liebherr.com

Maksymalna pojemność butelek typu Bordeaux (0,75 l) zgodnie z normą NF H 35-124
(wys.: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
W temperaturze otoczenia +25°C, przy wyłączonym oświetleniu wnętrza i temperaturze
wnętrza +12°C.
Wartości zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1060/2010
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Chłodziarka do ekspozycji win z wysuwaną półką na stojące butelki
Winiarka WTpes 5972 została stworzona specjalnie do
zastosowań profesjonalnych. To urządzenie oferuje nie
tylko idealne warunki temperaturowe, gwarantujące
maksymalną przyjemność degustacji trunków, lecz
również połączenie atrakcyjnej ekspozycji i praktycznego
przechowywania win na dwóch wysuwanych półkach.

HFC
free

Wine

Temperatura w każdej komorze na wina może zostać
dowolnie ustawiona w zakresie od +5°C do +20°C.
Pozwala to na przechowywanie w jednym i tym samym
urządzeniu zarówno czerwonych jak i białych win w temperaturach odpowiednich do spożycia.

Optymalna jakość powietrza
Zapachy z otoczenia mogą mieć negatywny
wpływ na przechowywane wino. Dlatego też w
winiarkach Liebherr powietrze dociera do
wnętrza po uprzednim przepłynięciu przez filtr
FreshAir z węglem aktywowanym. Każda strefa
posiada osobny filtr.

+5°C do +20°C

Chłodziarka do ekspozycji win

WTpes 5972

Vinidor

z wysuwaną półką na stojące butelki

+5°C do +20°C

Oświetlenie LED
Wszystkie strefy winiarki posiadają oświetlenie LED z funkcją
włączania na stałe oraz przyciemniania. Gwarantuje ono równomierne
oświetlenie wnętrza, a ze względu na niewielką ilość wytwarzanego
ciepła, umożliwia podświetlenie winiarki nawet przez dłuższy czas.

Elektronika Touch
Innowacyjny system elektroniczny z cyfrowym
wyświetlaczem i panelem Touch, umożliwia
dokładne ustawienie wybranej temperatury w
poszczególnych strefach. Cyfrowy wskaźnik
precyzyjnie informuje o ustawionej temperaturze.
Wszystkie funkcje można w łatwy sposób
regulować za pomocą dotyku.
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Elegancja stali szlachetnej
Eleganckie, ponadczasowe wykonanie ze stali
szlachetnej sprawia, że urządzenie idealnie
wpasowuje się w stylowe wnętrze restauracji.
Odpowiednio skonstruowany uchwyt drążkowy
ze stali szlachetnej ułatwia wygodne otwieranie
drzwi.

Drzwi zamykane na zamek
Aby zabezpieczyć wino przed dostępem osób
nieupoważnionych, szafy do ekspozycji win
wyposażone są w solidny zamek. We wszystkich
szafach do ekspozycji win istnieje możliwość
wybrania kierunku otwierania drzwi. W ten
sposób urządzenia można ustawić w dowolnie
wybranym miejscu.

Drzwi ze szkła izolacyjnego i
ochroną przed promieniowaniem UV

Promieniowanie ultrafioletowe zaburza proces
dojrzewania wina. Aby zminimalizować ten efekt,
szafy do ekspozycji win Liebherr są wyposażone
w specjalne, zespolone szkło, odporne na
promieniowanie ultrafioletowe. W ten sposób
wino jest chronione i jednocześnie stylowo
prezentowane.

Wysuwana półka na stojące
butelki
Wysuwana na szynach teleskopowych półka,
oferuje miejsce na maks. 30 stojących butelek.
Można ją wykorzystać do prezentacji oraz serwowania znakomitych win. Regulacja uchwytów
pozwala na dopasowanie półki do wymiarów
butelek.

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Uchwyt
Oświetlenie wewnętrzne
oddzielnie włączane na stałe / stopniowane
Sterowanie / Wskaźnik temperatury
Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek
Liczba półek
półki na szynach teleskopowych
Wyciągana półka na stojące butelki
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
System opisywania z klipsami

593 / 528 l
155
700 / 742 / 1920
B
248 / 0,679 kWh
dynamiczny
odszranianie automatyczne
2
2
+5°C do +20°C
tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
LED
tak / tak
LCD / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
półki drewniane
6
5
2
w wyposażeniu
prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
133 / 125 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243
9086709
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Seria Vinidor – schładzanie i przechowywanie
Urządzenia z serii Vinidor są wyjątkowo wszechstronne.
W zależności od wielkości urządzenia, wina składowane
są w dwóch lub trzech strefach, z niezależną od siebie
regulacją temperatury. W ten sposób, w urządzeniu z
trzema komorami możliwe jest jednoczesne przechowywanie czerwonych i białych win oraz szampanów. Te

3 indywidualnie regulowane
strefy temperaturowe

HFC
free

Wine

urządzenia oferują optymalne warunki również dla długotrwałego przechowywania win. Dzięki różnej wielkości
komór oraz dowolnej regulacji temperatury, winiarki
Liebherr idealnie dopasowują się do indywidualnych
potrzeb.

2 indywidualnie regulowane
strefy temperaturowe

+5°C do +20°C

+5°C do +20°C

+5°C do +20°C
Seria Vinidor -

+5°C do +20°C
+5°C do +20°C

Stabilne drewniane półki
Drewniane półki, płynnie wysuwane na szynach
teleskopowych gwarantują wygodny dostęp do
wina. Półki zostały ręcznie wykonane z surowego
drewna. Są one odpowiednio dostosowane do
bezpiecznego przechowywania butelek typu
Bordeaux. Gdy butelki przechowywane są jedna na
drugiej, możliwe jest całkowite wykorzystanie
pojemności urządzenia. Połka do ekspozycji butelek gwarantuje idealną prezentację oraz pozwala
na przechowywanie w winiarce otwartych już butelek, zapewniając im w ten sposób odpowiednią
temperaturę do spożycia.

Elektronika Touch
Innowacyjny system elektroniczny z cyfrowym
wyświetlaczem i panelem Touch, umożliwia
dokładne ustawienie wybranej temperatury w
poszczególnych strefach. Cyfrowy wskaźnik precyzyjnie informuje o ustawionej temperaturze.
Wszystkie funkcje można w łatwy sposób
regulować za pomocą dotyku.

Oświetlenie LED
Wszystkie strefy winiarki posiadają oświetlenie
LED z funkcją włączania na stałe oraz przyciemniania. Gwarantuje ono równomierne oświetlenie
wnętrza, a ze względu na niewielką ilość
wytwarzanego ciepła, umożliwia podświetlenie
winiarki nawet przez dłuższy czas.

Seria Vinidor – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita brutto/
pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne/wymiary niszy
w mm (S/G/W)

Maks. ilość butelek
(0,75 l)

WTpes 5972 Vinidor

593 / 528 l

700 / 742 / 1920

155

+5°C do +20°C

WTes 5872 Vinidor

578 / 505 l

700 / 742 / 1920

178

+5°C do +20°C

WTes 5972 Vinidor

593 / 526 l

700 / 742 / 1920

211

+5°C do +20°C

WTes 1672 Vinidor

123 / 95 l

600 / 575 / 822

34

+5°C do +20°C
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Zakres temperatur

WTes 5872

WTes 5972

WTes 1672

przechowywanie

Vinidor

Vinidor

Vinidor

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Uchwyt

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

dynamiczny
odszranianie automatyczne
3
3
+5°C do +20°C
tak

dynamiczny
odszranianie automatyczne
2
2
+5°C do +20°C
tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED
tak / tak
LCD / wewnętrzny cyfrowy

dynamiczny
odszranianie automatyczne
2
2
+5°C do +20°C
tak

tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
tak
półki drewniane / 13
10
1
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
141 / 133 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy

tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy

półki drewniane / 10
8
1
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
130 / 116 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

półki drewniane / 5
3

7433243
7112043
9086709

7433243
7112043
9086709

7434557

schładzanie i

Oświetlenie wewnętrzne
oddzielnie włączane na stałe / stopniowane
Sterowanie / Wskaźnik temperatury
Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Tłumione zamykanie drzwi SoftSystem
Materiał półek / Liczba półek
półki na szynach teleskopowych
Półka do ekspozycji butelek
Zamek / Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Półka do ekspozycji butelek
System opisywania z klipsami

Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED
tak / tak
LCD / wewnętrzny cyfrowy

Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
LED
tak / tak
LCD / wewnętrzny cyfrowy

w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
59 / 55 kg
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~

9086709
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Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win,
linia GrandCru
Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win stwarzają warunki
zbliżone do klimatu piwnic. Temperatura w ich wnętrzu jest utrzymywana na
stałym poziomie. Można ją swobodnie regulować w zakresie od +5 °C do
+20 °C. Chłodziarki GrandCru są optymalnie przystosowane do długotrwałego
przechowywania win, które wymagają odpowiedniego okresu dojrzewania. W
zależności od ustawionej temperatury, w winiarkach GrandCru można także
przechowywać większe zapasy wina gotowego do spożycia. Winiarki z linii
GrandCru, o szerokości 75 i 70 cm, oferują dużą pojemność do przechowywania
butelek.

WKt 4552

HFC
free

Wine

+5°C do
+20°C

Sterowanie elektroniczne

Optymalna jakość powietrza

Stabilne drewniane półki

Precyzyjne sterowanie elektroniczne wyposażone
jest w cyfrowy wskaźnik temperatury. Alarm temperatury i otwartych drzwi informują o niepożądanych wahaniach temperatury. Zabezpieczenie
przed dziećmi chroni przed niepożądanym dostępem do elektroniki.

Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win
wyposażone są w łatwy do wymiany ﬁltr FreshAir
z węglem aktywowanym. Optymalna jakość powierza we wnętrzu jest osiągana dzięki obiegowemu
chłodzeniu oraz stałemu dopływowi świeżego powietrza z zewnątrz.

Wykonane ręcznie półki z naturalnego drewna
idealnie nadają się do przechowywania butelek typu
Bordeaux. Gdy butelki przechowywane są jedna na
drugiej, możliwe jest całkowite wykorzystanie pojemności urządzenia.

Oświetlenie LED

Drzwi ze szkła izolacyjnego i
ochroną przed promieniowaniem UV
Drzwi z przyciemnianego szkła izolacyjnego gwarantują nie tylko ochronę przed promieniowaniem
ultraﬁoletowym, lecz również doskonały przegląd
win. Drążek z litego aluminium i z wbudowaną mechaniką otwierania umożliwia wygodne i delikatne
otwieranie drzwi winiarki.

Półka do ekspozycji butelek

W urządzeniach ze szklanymi drzwiami, zintegrowane oświetlenie LED może zostać włączone na
stałe. Ze względu na niewielką ilość wytwarzanego ciepła, umożliwia podświetlenie winiarki nawet
przez dłuższy czas.

Połka do ekspozycji butelek, dostępna jako wyposażenie dodatkowe, gwarantuje idealną prezentację oraz
pozwala na przechowywanie w winiarce otwartych
już butelek, zapewniając im w ten sposób odpowiednią temperaturę do spożycia. Na półce można ustawić
nawet 6 butelek z winem. Pozostałe butelki mogą być
przechowywane na leżąco - obok lub z tyłu.

Chłodziarki do win ze strefami temperatur GrandCru i Vinothek – wykaz urządzeń
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Model

Pojemność całkowita
brutto/pojemność użytkowa w l

WKt 6451 GrandCru

666 / 625 l

WKt 5552 GrandCru

573 / 525 l

WKt 5551 GrandCru

547 / 499 l

WKes 4552 GrandCru

478 / 435 l

WKt 4552 GrandCru
WKt 4551 GrandCru

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Maks. ilość butelek (0,75 l)

Zakres temperatur

747 / 759 / 1930

312

+5°C do +20°C

700 / 742 / 1920

253

+5°C do +20°C

700 / 742 / 1920

253

+5°C do +20°C

700 / 742 / 1650

201

+5°C do +20°C

478 / 435 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C do +20°C

456 / 413 l

700 / 742 / 1650

201

+5°C do +20°C
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Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win, linia GrandCru

Chłodziarki do długotrwałego
przechowywania win, linia GrandCru

WKt 6451

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Regulacja wilgotności powietrza
Metoda odszraniania
Strefy temperatur / Obiegi chłodnicze regul. oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Uchwyt

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

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1/1
+5°C do +20°C
tak
pełne drzwi, terra
terra
SwingLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
tak

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1/1
+5°C do +20°C
tak
pełne drzwi, terra
terra
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED

MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane / 7
tak
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-T
41 dB(A)
R 600a
96 / 88 kg
2.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1/1
+5°C do +20°C
tak
drzwi ze szkła izolacyjnego, rama terra
terra
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED
tak
MagicEye / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane / 7
tak
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
113 / 105 kg
1.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7433243

7433243

9086709

7112159
7113619
9086709

7112159
7113619
9086709

Oświetlenie wewnętrzne
Wewnętrzne oświetlenie włączane na stałe
Sterowanie / Wskaźnik temperatury
Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek /Liczba półek
Półka z możliwością regulacji wysokości
Zamek / Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Półki na butelki, drewniane
Półka do ekspozycji butelek
System opisywania z klipsami
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GrandCru

WKt 5552

GrandCru

WKt 5551

GrandCru

MagicEye / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane / 7
tak
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-T
41 dB(A)
R 600a
97 / 89 kg
1.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

HFC
free

Wine

Chłodziarki do długotrwałego
przechowywania win, linia GrandCru

WKes 4552 GrandCru

WKt 4552

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Regulacja wilgotności powietrza
Metoda odszraniania
Strefy temperatur / Obiegi chłodnicze regul. oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Uchwyt

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

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1/1
+5°C do +20°C
tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED
tak
MagicEye / wewnętrzny cyfrowy

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1/1
+5°C do +20°C
tak
pełne drzwi, terra
terra
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED

tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane / 6
tak
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
97 / 89 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1/1
+5°C do +20°C
tak
drzwi ze szkła izolacyjnego, rama terra
terra
HardLine
uchwyt aluminiowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi
LED
tak
MagicEye / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane / 6
tak
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
99 / 91 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

7433243

7433243

7433243

7112159
7113619
9086709

7112159
7113619
9086709

7112159
7113619
9086709

Oświetlenie wewnętrzne
Wewnętrzne oświetlenie włączane na stałe
Sterowanie / Wskaźnik temperatury
Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek / Liczba półek
Półka z możliwością regulacji wysokości
Zamek / Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Półki na butelki, drewniane
Półka do ekspozycji butelek
System opisywania z klipsami

GrandCru

WKt 4551

GrandCru

MagicEye / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane / 6
tak
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-T
40 dB(A)
R 600a
85 / 77 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~
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Chłodziarki do długotrwałego przechowywania
win, linia Vinothek
Winiarki Vinothek o szerokości 60cm gwarantują klimat podobny do warunków panujących w piwnicy. Temperatura w ich wnętrzu jest utrzymywana na
stałym poziomie. Można ją swobodnie regulować w zakresie od +5 °C do
+20 °C. Chłodziarki Vinothek są optymalnie przystosowane do długotrwałego
przechowywania i dojrzewania win. W zależności od ustawionej temperatury,
można w nich także przechowywać większe zapasy wina gotowego do spożycia.

HFC
free

Wine

+5°C do
+20°C

Sterowanie elektroniczne

Optymalna jakość powietrza

Stabilne drewniane półki

Precyzyjne sterowanie elektroniczne wyposażone jest cyfrowy wskaźnik temperatury. Alarm temperatury i otwartych drzwi informują o niepożądanych wahaniach temperatury. Zabezpieczenie przed
dziećmi chroni przed niepożądanym dostępem do
elektroniki.

Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win
wyposażone są w łatwy do wymiany ﬁltr FreshAir
z węglem aktywowanym. Optymalna jakość powierza we wnętrzu jest osiągana dzięki obiegowemu
chłodzeniu oraz stałemu dopływowi świeżego powietrza z zewnątrz.

Wykonane ręcznie półki z naturalnego drewna
idealnie nadają się do przechowywania butelek typu
Bordeaux. Gdy butelki przechowywane są jedna
na drugiej, możliwe jest całkowite wykorzystanie
pojemności urządzenia.

Oświetlenie wewnętrzne

Drzwi ze szkła izolacyjnego i
ochroną przed promieniowaniem UV
Drzwi z przyciemnianego szkła izolacyjnego gwarantują nie tylko ochronę przed promieniowaniem ultraﬁoletowym, lecz również doskonały przegląd win.
Ergonomiczny uchwyt drążkowy w czarnym kolorze,
podkreśla stylowy wygląd winiarki.

System opisywania z klipsami

Urządzenia ze szklanymi drzwiami wyposażone są
w oświetlenie wnętrza zintegrowane w suﬁcie. Jest
ono osobno włączane i czyni eksponowane wina
wyjątkowo atrakcyjnymi.

Praktyczny system etykietowania umożliwia szybki przegląd przechowywanych win. Karteczki można
podpisać i z łatwością wymieniać.

Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win, linia Vinothek – wykaz urządzeń

WKb 4212
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Model

Pojemność całkowita brutto/
pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Maks. ilość butelek (0,75 l)

Zakres temperatur

WKb 4212 Vinothek

427 / 401 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C do +20°C

WKr 4211 Vinothek

409 / 383 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C do +20°C

WKb 3212 Vinothek

336 / 314 l

600 / 739 / 1350

164

+5°C do +20°C

WKr 3211 Vinothek

322 / 300 l

600 / 739 / 1350

164

+5°C do +20°C

WKb 1812 Vinothek

151 / 134 l

600 / 613 / 890

66

+5°C do +20°C

WKr 1811 Vinothek

145 / 128 l

600 / 613 / 890

66

+5°C do +20°C
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Chłodziarki do długotrwałego przechowywania win, linia Vinothek

HFC
free

Chłodziarki do długotrwałego
przechowywania win, linia Vinothek

WKb 4212

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Regulacja wilgotności powietrza
Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Uchwyt
Oświetlenie wewnętrzne
Wewnętrzne oświetlenie włączane na stałe
Sterowanie / Wskaźnik temperatury

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

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

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

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
pełne drzwi, bordowe
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny

MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
4
tak
prawe przestawne
SN-T
40 dB(A)
R 600a
61 / 56 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
drzwi ze szkła izolacyjnego, rama czarna
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny
tak
tak
MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
ruszty ocynkowane
3
tak
prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
49 / 45 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
pełne drzwi, bordowe
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny

MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
6
tak
prawe przestawne
SN-T
40 dB(A)
R 600a
73 / 67 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
drzwi ze szkła izolacyjnego, rama czarna
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny
tak
tak
MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
4
tak
prawe przestawne
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
70 / 65 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
pełne drzwi, bordowe
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny

Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek
Liczba półek
Półka z możliwością regulacji wysokości
Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
drzwi ze szkła izolacyjnego, rama czarna
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny
tak
tak
MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
6
tak
prawe przestawne
SN-ST
41 dB(A)
R 600a
84 / 78 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Półki na butelki, drewniane / Ocynkowane ruszty
System opisywania z klipsami
Zamek

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
7112113 / –
9086709
9086415

7433243
– / 7112035
9086723
9086415

7433243
– / 7112035
9086723
9086415
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Vinothek

WKr 4211

Vinothek

WKb 3212

Vinothek

WKr 3211

Vinothek

WKb 1812

Vinothek

WKr 1811

Wine

Vinothek

MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
ruszty ocynkowane
3
tak
prawe przestawne
SN-T
38 dB(A)
R 600a
43 / 40 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~
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Chłodziarki do win ze strefami temperatur, linia Vinothek
Chłodziarki do win Vinothek ze strefami temperatur są idealnym rozwiązaniem pozwalającym na przechowywanie różnego rodzaju win w temperaturach odpowiednich do spożycia. Przez zastosowanie specjalnych komponentów zapewniono prawidłowy rozkład temperatury we wnętrzu. Przykładowo,
czerwone wina można przechowywać w górnej części winiarki w
temperaturze +18°C. Dolna część, w której temperatura wynosi +5°C stwarza
świetny klimat do przechowywania szampanów. Środkowy obszar winiarki
przeznaczony jest na białe wina.

+5°C

Optymalna jakość powietrza

Stabilne drewniane półki

Precyzyjne sterowanie elektroniczne wyposażone
jest w cyfrowy wskaźnik temperatury. Temperatura
w dolnej części może zostać ustawiona w zakresie
od +5°C do +7°C, w górnej od +16°C do +18°C,
a w obszarze między nimi temperatura zostaje
rozłożona.

Chłodziarki do win ze strefami temperatur
wyposażone są w łatwy do wymiany ﬁltr FreshAir z
węglem aktywowanym. Optymalna jakość powierza we wnętrzu jest osiągana dzięki obiegowemu
chłodzeniu oraz stałemu dopływowi świeżego powietrza z zewnątrz.

Wykonane ręcznie półki z naturalnego drewna
idealnie nadają się do przechowywania butelek
typu Bordeaux. Gdy butelki przechowywane są
jedna na drugiej, możliwe jest całkowite wykorzystanie pojemności urządzenia.

Urządzenia ze szklanymi drzwiami wyposażone są
w zintegrowane w suﬁcie oświetlenie wnętrza. Jest
ono osobno włączane i czyni eksponowane wina
wyjątkowo atrakcyjnymi.

Drzwi ze szkła izolacyjnego i
ochroną przed promieniowaniem UV
Drzwi z przyciemnianego szkła izolacyjnego gwarantują nie tylko ochronę przed promieniowaniem ultraﬁoletowym, lecz również doskonały przegląd win.
Ergonomiczny uchwyt drążkowy w czarnym kolorze,
podkreśla stylowy wygląd winiarki.

Wine

+18°C

Sterowanie elektroniczne

Oświetlenie wewnętrzne

HFC
free

Kamień z lawy
Kamień z lawy (dostępny dodatkowo) umożliwia w
razie potrzeby zwiększenie wilgotności powietrza.

Chłodziarki do win ze strefami
temperatur, linia Vinothek

WTb 4212

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Regulacja wilgotności powietrza
Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Uchwyt
Oświetlenie wewnętrzne
Wewnętrzne oświetlenie włączane na stałe
Sterowanie / Wskaźnik temperatury

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

409 / 383 l
200
600 / 739 / 1650
A
167 / 0,457 kWh
statyczny
kamień z lawy
odszranianie automatyczne
6
1
+5°C do +18°C
tak
pełne drzwi, bordowe
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny

Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek
Liczba półek
Półka z możliwością regulacji wysokości
Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

statyczny
kamień z lawy
odszranianie automatyczne
6
1
+5°C do +18°C
tak
drzwi ze szkła izolacyjnego, rama czarna
czarny
HardLine
uchwyt drążkowy, czarny
tak
tak
MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
6
tak
prawe przestawne
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
84 / 78 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Półki na butelki, drewniane
Kamień z lawy / System opisywania z klipsami
Zamek

7433243
7112113
9590785 / 9086709
9086415

7433243
7112113
9590785 / 9086709
9086415

Vinothek

WTr 4211

Vinothek

MagicEye / zewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
6
tak
prawe przestawne
SN-ST
40 dB(A)
R 600a
74 / 68 kg
1.2 A
50 Hz / 220 – 240V~

Chłodziarki do win ze strefami temperatur, linia Vinothek – wykaz urządzeń
Model

Pojemność całkowita
brutto/pojemność użytkowa w l

Wymiary zewnętrzne
w mm (S/G/W)

Maks. ilość butelek
(0,75 l)

Zakres temperatur

WTb 4212 Vinothek

427 / 401 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C do +18°C

WTr 4211 Vinothek

409 / 383 l

600 / 739 / 1650

200

+5°C do +18°C
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Chłodziarka do win do zabudowy, ze strefami
temperatur, linia Vinidor

Chłodziarka do zabudowy ze strefami
temperatur, linia Vinidor

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary niszy w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia / Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Uchwyt
Oświetlenie wewnętrzne
oddzielnie włączane na stałe / stopniowane
Sterowanie / Wskaźnik temperatury
Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek
Liczba półek
półki na szynach teleskopowych
Zamek / Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
System opisywania z klipsami

UWTes 1672

HFC
free

Wine

Vinidor

model do zabudowy
123 / 95 l
34
600 / min. 550 / 820 – 870
B
190 / 0,520 kWh
dynamiczny / odszranianie automatyczne
2
2
+5°C do +20°C
tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
LED
tak / tak
MagicEye / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
5
3
w wyposażeniu / prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
52 / 48 kg
0.8 A
50 Hz / 220 – 240V~

7434557
9086709

Chłodziarki do zabudowy: ze strefami temperatur, linia Vinidor oraz do długotrwałego przechowywania win, linia GrandCru
Model

Pojemność całkowita
brutto/pojemność użytkowa w l

UWTes 1672 Vinidor
UWKes 1752 GrandCru
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Wymiary niszy w mm (S/G/W)

Maks. ilość butelek
(0,75 l)

123 / 95 l

600 / min. 550 / 820 – 870

34

+5°C do +20°C

135 / 112 l

600 / min. 550 / 820 – 870

46

+5°C do +20°C

Chłodziarka do win do zabudowy, do długotrwałego
przechowywania win, linia GrandCru

Chłodziarka do zabudowy do
długotrwałego przechowywania win,
linia GrandCru

UWKes 1752

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary niszy w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Regulacja wilgotności powietrza
Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Uchwyt
Oświetlenie wewnętrzne
Wewnętrzne oświetlenie włączane na stałe
Sterowanie / Wskaźnik temperatury
Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek
Liczba półek
półki na szynach teleskopowych
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie

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

Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
System opisywania z klipsami

HFC
free

Wine

GrandCru

model do zabudowy

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C
tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
LED
tak
MagicEye / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
4
3
w wyposażeniu
prawe przestawne
SN-ST
38 dB(A)
R 600a
48 / 44 kg
1.0 A
50 Hz / 220 – 240V~

7434557
9086709

Zakres temperatur
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Design i Lifestyle

Chłodziarka do długotrwałego przechowywania
win oraz urządzenie do przechowywania cygar
Humidor

HFC
free

Wine

Najlepsza temperatura w której powinno się
serwować wina białe wynosi +10°C, natomiast
czerwone do +18°C. Przy pomocy elektronicznego sterowania Touch w modelu WKes 653
temperaturę można swobodnie regulować w
zakresie od +5°C do +20°C.

Optymalną prezentację win w chłodziarce WKes 653
zapewnia oświetlenie LED, które może zostać
włączone, wyłączone lub przyciemnione.

W dwóch różnej wielkości kasetkach do
prezentacji można pojedynczo układać cygara i
wygodnie je wyjmować (ZKes 453). Kasetki
zostały wykonane z cedru hiszpańskiego.

Zintegrowany pojemnik na wodę mieści jeden litr
wody destylowanej. Specjalne czujniki regulują
zapotrzebowanie na wodę i gwarantują precyzyjne utrzymanie wybranej wilgotności powietrza
między 68 % a 75 %. Wskaźnik optyczny informuje odpowiednio wcześnie o konieczności uzupełnienia wody (ZKes 453).
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Chłodziarka do długotrwałego
przechowywania win i Humidor

WKes 653

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Maks. ilość butelek typu Bordeaux 0,75 l
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 365 dni / 24 h
Dane ogólne
Układ chłodzenia
Regulacja wilgotności powietrza
Metoda odszraniania
Strefy temperatur
Obiegi chłodnicze regulowane oddzielnie
Zakres regulacji temperatury
Wilgotność (zakres regulacji)
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Drzwi
Kolor
Design
Oświetlenie wewnętrzne
oddzielnie włączane na stałe / stopniowane
Sterowanie / Wskaźnik temperatury

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

43 / 39 l

dynamiczny
oddzielnie włączany wentylator
odszranianie automatyczne
1
1
+5°C do +20°C

dynamiczny
Elektronika Touch
odszranianie automatyczne
1
1
+16°C do +20°C
68 % do 75 %
tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
LED
tak / tak
LCD / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
hiszpański cedr
2
2

Zabezpieczenie przed dziećmi
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Drzwi otwarte: sygnał ostrzegawczy
Materiał półek
Liczba półek
Kasetki do prezentacji
Szuﬂada na przybory
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Klasa klimatyczna
Poziom szumu
Czynnik chłodniczy
Ciężar brutto / netto
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Akcesoria
Filtr FreshAir z węglem aktywowanym
Osłona podstawy do montażu naściennego

GrandCru

tak
Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej
stal szlachetna
HardLine
LED
tak / tak
LCD / wewnętrzny cyfrowy
tak
optyczny i dźwiękowy
dźwiękowy
półki drewniane
3
1
w wyposażeniu
prawe na stałe
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

w wyposażeniu
prawe na stałe
N
R 600a
34 / 30 kg
0.5 A
50 Hz / 220 – 240V~

7440699
9590519
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Chłodzenie i zamrażanie – GKPv, GGPv, BKPv i BGPv

Chłodzenie i zamrażanie – GKv(esf), GGv, BKv, GG, FKUv, GGU i TGS

Akcesoria na miarę potrzeb

Klucz na podczerwień lub konwerter do złączy z oprogramowaniem dokumentacyjnym
Klucz na podczerwień umożliwia odczyt danych przebiegu temperatury bezpośrednio ze złącza szeregowego w urządzeniach ProfiLine. Centralny odczyt
temperatury i alarmów możliwy jest poprzez złącze szeregowe RS 485, zakresem dostawy objęty jest specjalny konwerter do złączy. Obydwa warianty są
wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.
Dla modeli GKPv ..90 i GGPv ..90.

Cokół z rolkami
Gdy konieczne jest przestawienie chłodziarki w inne miejsce, stabilny cokół z rolkami o wysokości
117 mm będzie podczas transportu sporym ułatwieniem. Solidna jakość wykonania cokołu gwarantuje długotrwałą żywotność. Do modeli BKv, TGS i GKvesf 5445.

Szyny typu L
Do blach piekarniczych (600x400 mm)
dostępne są dodatkowe szyny typu L.
Do modelu BKv 4000.

Szyny profilowane typu U
Dodatkowe szyny profilowane typu U dostępne
są również jako akcesoria.
Do modeli GKPv 14.. i GGPv 14...

Szyna na rolkach
Stabilne rolki o średnicy 30 mm ułatwiają
transport. Wysoka jakość gwarantuje długą
żywotność.
Dla modeli FKUv 16.., GG 40.. i GGU 15...

Szyny uniwersalne
Opcjonalnie dostępne są dodatkowe szyny
uniwersalne do ustawiania GN 1/1 lub
pojemników piekarskich.
Do TGS 4000.

Szyny typu L
Do blach cukierniczych dostępne są dodatkowe
szyny typu L.
Do modeli BKPv i BGPv.

Ruszty CNS
Ruszty ze stali chromoniklowej firmy Liebherr
spełniają najwyższe wymogi dotyczące higieny
i są odporne na działanie kwasów i większość
innych chemikaliów. Wytrzymują obciążenia
do 60 kg. Do modeli GKPv i GGPv.

Neutralna przesłona
umożliwiająca montaż innej
elektroniki
Zamianę elektroniki umożliwia dostępna
opcjonalnie neutralna przesłona regulacji dla
modeli GKv 64, GKv 57 oraz GG 52.

Czujnik temperatury
produktów NTC
Do zapisu temperatur produktów dostępny jest
jako wyposażenie dodatkowe czujnik temperatury produktów NTC. Zarejestrowane temperatury
produktów mogą zostać odczytane w elektronice
lub zostać wysłane przez obecne złącze szeregowe RS 485 do zewnętrznego systemu dokumentacji. Dla modeli GKPv..90 i GGPv..90.
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Wyposażenie dodatkowe – rolki
Stabilne rolki o średnicy 100 mm pozwalają na
dowolne przesuwanie urządzenia i łatwy
dostęp do podłogi w celu jej wyczyszczenia.
Dwie rolki w zestawie wyposażone są w blokadę hamującą.
Do modeli GKPv, GGPv, BKPv i BGPv.

Wyposażenie dodatkowe – rolki
Stabilne rolki pozwalają na dowolne
przesuwanie urządzenia i łatwy dostęp do
podłogi w celu jej wyczyszczenia. Rolki o
średnicy 80 mm przykręcone są bezpośrednio
do obudowy. Dwie rolki w zestawie wyposażone
są w blokadę hamującą.
Do modeli GKv 64, GKv 57, GG 52, GGv 58 i
GGv 50.

Otwieranie pedałem nożnym
Nawet wtedy, gdy ręce bywają zajęte, możliwa
jest wygodna obsługa urządzeń za pomocą
dostępnego opcjonalnie pedału nożnego.
Do modeli GKPv, GGPv, BKPv i BGPv.
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Chłodziarki do ekspozycji towarów i chłodziarki uniwersalne GKv(esf), BCDv, FKDv,

FKv(sl), FKBvsl FKUv, GG i GGU

Zamek
Specjalny zamek dostępny dla modeli FKv(sl),
FKBvsl i FKUv.

Nóżki
Wszędzie tam, gdzie codzienna higiena pomieszczenia odgrywa ważną rolę, nóżki urządzenia oferują dostatecznie dużo miejsca pozwalającego na łatwe
i wygodne sprzątanie również pod urządzeniem. Do modeli GKv 43, GKvesf 5445 i 4145, GG 40, FKv(sl) 26, 36 i 54.

Podajnik do butelek
Dzięki praktycznemu podajnikowi, butelki 0,5 l
znajdują się zawsze z przodu, w łatwo dostępnym miejscu. Aby uzupełnić zapas butelek
można wysunąć podajnik na szynach teleskopowych.
Do modeli FKv(sl) 26, 36, 41 i FKBvsl.

Szyna z listwą na etykiety
Szyna z listwą na etykiety to praktyczne
rozwiązanie pozwalające odczytać cenę z
tabliczek i kodów cenowych. Szyna nasadzana
jest na przednią część rusztów. Dzięki temu
ceny i kody są od razu widoczne dla klienta.
Do modeli FKDv, BCDv, FKBvsl i FKv(sl) 26,
36 i 41.

Obręcz osłonowa
Podczas transportu większych modeli FKv(sl)
solidna obręcz osłonowa ma za zadanie chronić
parownik z tyłu urządzenia jak również spód
urządzenia przed uszkodzeniami. Obręcz idealnie
nadaje się do transportu urządzeń samochodem
ciężarowym.
Do modeli FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 i FKv(sl) 36.
Cokół z rolkami
Gdy konieczne jest przestawienie chłodziarki w
inne miejsce stabilny cokół z rolkami będzie
podczas transportu dużym ułatwieniem.
Solidna jakość wykonania cokołu gwarantuje
długotrwałą żywotność.
Do modeli GKvesf 5445, FKv(sl) 26, 36 i 54.

Obręcz osłonowa podświetlanego
panelu
Obręcz ta stanowi dodatkową ochronę dla podświetlanego panelu reklamowego. Po
ustawieniu urządzenia obręcz odchylić można
lekko do tyłu, dzięki czemu w przypadku częstych transportów nie trzeba jej demontować.
Do modeli FKDv 37.
Rama łączeniowa
Rama łączeniowa stwarza dodatkowe możliwości zastosowania urządzeń na małej powierzchni, przy
jednoczesnym rozdzieleniu temperatur i zapachów. Rama łączeniowa umożliwia łączenie w dowolny
sposób następujących urządzeń: zamrażarki gastronomicznej GGU 15, chłodziarki z powietrzem obiegowym FKUv 16 oraz chłodziarki z przeszklonymi drzwiami FKUv 16.
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Zamrażarki skrzyniowe – FT, GTE i GTI

Chłodziarki do win modele – WT, UWTes, WK i UWKes

Półka do ekspozycji butelek
Połka do ekspozycji butelek, dostępna jako
wyposażenie dodatkowe, gwarantuje idealną
prezentację oraz pozwala na przechowywanie w
winiarce otwartych już butelek, zapewniając im w
ten sposób odpowiednią temperaturę do spożycia. Dzięki dowolnej regulacji, na półce można
ustawić nawet 6 butelek z winem. Pozostałe
butelki mogą być przechowywane na leżąco - obok
lub z tyłu. Do modeli GrandCru WKt 55.., WKt 45..,
WKes 45.. i Vinidor WTes 5872, WTes 5972.

Zestaw do montażu przesłony
Jeżeli drzwi szafek kuchennych są dłuższe niż
drzwi urządzeń UWTes i UWKes, możliwe jest
zamocowanie do nich przysłony (przy pomocy
kątownika dostępnego jako wyposażenie dodatkowe). Przesłona musi być precyzyjnie dopasowana
i wykonana na zamówienie (nie należy do wyposażenia opcjonalnego).

System opisywania z klipsami
Praktyczny system etykietowania umożliwia
szybki przegląd przechowywanych win. Karteczki
można podpisać i z łatwością wymieniać. Do
wszystkich rodzajów winiarek.
Zamek nasadowy
W celu zabezpieczenia zawartości zamrażarki, we wszystkich modelach zastosować można zamek
nasadowy.
Do wszystkich modeli GTI, GTE i FT.
Stabilne drewniane półki
Wykonane ręcznie półki z naturalnego drewna
optymalnie nadają się do przechowywania butelek typu Bordeaux. Gdy butelki przechowywane
są jedna na drugiej, możliwe jest całkowite wykorzystanie pojemności urządzenia. Do wszystkich
modeli Vinothek (oprócz WKb/r 18..) i GrandCru
(oprócz modeli do zabudowy pod blatem).

Kosze do zawieszenia
Kosze podwieszane umożliwiają przejrzystą ekspozycję towarów.
Do wszystkich modeli GTE.
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Zamek ze zdalnym sterowaniem
Zdalnie sterowany zamek z własnym zasilaniem w energię elektryczną może
zostać zamontowany z tyłu zamrażarek skrzyniowych GTI. Obsługa zamku
odbywa się za pomocą zdalnego sterowania o zasięgu od 20 do 30 metrów.
Po 25 sekundach zamek automatycznie zamyka otwartą zamrażarkę. W
przypadku zaniku prądu możliwe jest awaryjne zablokowanie urządzenia.
Zdalnie sterowany zamek może zostać opcjonalnie dostarczony wraz z
nowym modelem zamrażarki, lub zostać zamówiony osobno dla zakupionych
wcześniej urządzeń.
Do wszystkich modeli GTI.

Zamek
Zamek można z łatwością zamontować na obudowie winiarek Vinothek. Urządzenia wolnostojące Vinidor i GrandCru posiadają zamek w standardzie – jest on zamontowany po boku drzwi.
Zamek pasuje do wszystkich modeli z linii
Vinothek.

Środek do czyszczenia stali
szlachetnej
Środek do czyszczenia stali szlachetnej skutecznie
usuwa odciski palców, smugi i plamy, nie
uszkadzając przy tym powierzchni. Czyści szybko,
nie pozostawiając śladów. Zapobiega także
ponownym, silnym zabrudzeniom. (Nie wolno
stosować do frontów SmartSteel).
250 ml Modele -es/esf (stal szlachetna bez
powłoki SmartSteel) 8409 022.
Środek do pielęgnacji stali
szlachetnej
Do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej,
po czyszczeniu (nie stosować do powierzchni
SmartSteel).
- 50 ml: Modele -es/esf (stal szlachetna bez
powłoki SmartSteel) 8409 028.
- 250 ml Modele -es/esf (stal szlachetna bez
powłoki SmartSteel) 8409 030.

Filtr FreshAir z węglem aktywnym
Łatwy do wymiany filtr FreshAir z węglem aktywowanym gwarantuje optymalną jakość powietrza w każdej komorze na wina.
Do wszystkich rodzajów winiarek.
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