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Kalite, tasarım ve yenilik

Kalite
60 yıldan fazla bir süredir, Liebherr adı yüksek kaliteli ve 
yenilikçi buzdolapları ve dondurucular için geçerli olmuştur. 
Ürün anlayışından geliştirmeye ve üretime, pazarlamaya 
kadar odak noktamız, yenilikçi en kaliteli ürünler sunmaktır. 
Bu süreçte, mükemmel ve güvenli için sürekli yeni ürün fikirleri 
uyguluyoruz Gıdaların ve hassas numunelerin, ilaçların veya 
araştırma malzemelerinin laboratuvar kullanımında depolan-
ması. Özel gereksinimlere aşinayız ve profesyonel buzdola-
bınıza günde yüzde yüz, günde 24 saat ve yılda 365 gün 
güvenebilmeniz için neyin gerekli olduğunu biliyoruz. Tüm 
soğutmanın, mekanik ve elektronik bileşenlerin güvenli ve 
uzun süreli çalışmasını sağlamak için geliştirme aşaması kadar 
erken bir zamanda kontroller yapıyoruz ve ayrıca cihazların 
optimum çalışabilirliği ve operasyonel güvenilirliğinin garanti 
edildiğinden emin oluyoruz. Örneğin, kalite testinde kapı 
menteşeleri, 15 yıldan fazla kullanımlara eşdeğer olan en az 
100.000 açılış döngüsünü tamamlamak zorundadır. İşleme 
kalitesinin görsel olarak incelenmesi de gerçekleşir. Bu, tüm 
bileşenlerin birbiriyle en uygun şekilde uyumunu sağlamamıza 
yardımcı olur: maksimum işlevsellik ve verimlilik için.

Dizayn
Profesyonel kullanım için Liebherr cihazları, zarif ve zamansız 
tasarımları ile belirli bir estetik ve işlevsellik kombinasyonu 
ile karakterize edilir, buzdolapları ve derin dondurucular en 
yüksek estetik standartlara uygundur. Ticari cihazlarımızın yük-
sek kaliteli görünümü birçok ayrıntıda kendini göstermektedir: 
paslanmaz çelik işlemeden yüksek kaliteli malzemelerin seçi-
mine ve iç özelliklere. Tutarlı tasarımları sayesinde profesyonel 
cihazlarımız kolayca birleştirilebilir ve aynı zamanda gerçekten 
dikkat çeker.

Yenilik
Yüksek kaliteli ürünlerimizin sürekli gelişimi bizim için özellikle 
önemlidir. Bu nedenle tüm Liebherr üretim sahalarının modern 
ekipmanlara ve yüksek nitelikli çalışanlara sahip geliştirme 
merkezleri vardır. Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyoruz 
çünkü müşterilerimize uzun vadede en yüksek kaliteyi sunabilir, 
aynı zamanda kendi yüksek standartlarımızı karşılayabiliriz. 
Amacımız her yönüyle “sınıfının en iyisi” olmak. Yenilikler, 
soğutmada olsun teknoloji, rahatlık veya güvenlik, tarihimizde 
her zaman önemli ve destekleyici bir direk olmuştur ve gele-
cekte de öyle kalacaktır. Büyük bir özveri ve tutkuyla, profes-
yonel buzdolapları ve dondurucular alanında yeni standartlar 
belirlemek için yenilikleri cihazlarımıza dahil etmek için çok 
çalışıyoruz. Son olarak, en önemlisi, ticari kullanımdaki cihaz-
larımız, optimize edilmiş soğutma devreleriyle birleştirilmiş en 
son teknolojiye sahip elektronik cihazlar sayesinde oldukça 
verimlidir, bu nedenle ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğe 
önemli katkı sağlar.

Buzdolapları ve derin dondurucularda uzman olan Liebherr, ticari kullanım için geniş bir 
yelpazede dayanıklı özel cihazlar sunmaktadır. Ürünlerimizi karakterize eden benzersiz 
kalite, zamansız tasarım ve yenilik, modern buzdolabı üretiminde uzun yıllara dayanan 
tecrübemizin ifadesidir. Her gün, Liebherr cihazları, müşterilerimizin ticari alanda onlarca 
yıl boyunca geliştirdiğimiz uzmanlıklardan faydalanmalarını sağlar.
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Liebherr Grubu, 1949 yılında Dr Hans Liebherr tarafından 
kurulmuştur. 70 yıldan uzun süren bir şirket tarihinde, Liebherr 
ailesi işletmesi istikrar ve güvenilirlik göstermiştir. Liebherr, 
inşaat ekipmanlarının en büyük üreticilerinden biridir ve aynı 
zamanda birçok sektörde de başarıyla faaliyet göstermek-
tedir. Grup, dünya çapında 48.000'den fazla çalışanı olan 
merkezi olmayan bir organizasyona sahiptir ve bağımsız ola-
rak faaliyet gösteren iş birimlerine ayrılmıştır. Grup şu anda on 
bir ürün bölümünü kapsamaktadır: hafriyat, madencilik, araç 
vinçleri, kule vinçleri, beton teknolojisi, deniz vinçleri, havacılık 
ve trafik teknolojisi, makine aletleri ve otomasyon sistemleri, 
ev aletleri, tüm kıtalarda 140'dan fazla şirkete sahip otel ve 
oteller. Grubun holding şirketi, İsviçre'de Bulle / İsviçre'de 
bulunan ve Liebherr ailesinin bir üyesi olan Liebherr-Internatio-
nal AG'dir.

Ev Aletleri bölümü 1954 yılında Ochsenhausen sahasında 
kurulmuştur ve uzun yıllar boyunca Grubun gelişiminde önemli 
bir rol oynamıştır. 60 yıldan fazla bir süredir Liebherr-Haus-
geräte, özel evler ve ticari kullanım için birinci sınıf yenilikçi 
buzdolabı ve dondurucu üreticisidir; yıllık üretimi 2.2 cihazı 
aşan, Avrupa'nın önde gelen buzdolabı tedarikçileri arasın-
dadır. Ochsenhausen (Almanya), Lienz (Avusturya), Radinovo 
(Bulgaristan), Kluang (Malezya) ve Aurangabad (Hindistan) 
'daki beş üretim tesisi, en modern standartlara uygun buz-
dolapları ve dondurucular için bir üretim ağı oluşturmaktadır. 
Liebherr-Hausgeräte dünya çapında faaliyet göstermektedir: 
Bulgaristan, Almanya, Birleşik Krallık, Avusturya, Kanada, 
Malezya, Rusya, İsviçre, Singapur, Güney Afrika ve ABD’de 
yoğun bir satış ağı ve ofis ağı, soğutma uzmanı ve Dondurma, 
müşterilerin yetkin tavsiye almasını ve profesyonel hizmet ve 
bakım işlerinin yerinde yapılmasını sağlar.

Liebherr Grubu

MadencilikMalzeme Taşıma Mobil Yapı Vinçleri

Havacılık ve Taşıma Sistemleri

Kule Vinçleri Deniz VinçleriBeton Teknolojisi

Takım Tezgahları ve Otomasyon Sistemleri

Bileşenler Oteller Soğutma ve Dondurma
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Enerji tasarrufu ve 
sürdürülebilirlik

Enerji verimliliği Liebherr için her zaman merkezi bir konu 
olmuştur ve profesyonel kullanım için tasarlanan soğutucu ve 
dondurucuların geliştirme aşamasını da önemli oranda etkile-
miştir. Yüksek kaliteli bileşenlerin kullanılması, cihazların üstün 
bir soğutucu güce sahip olmasını sağlamaktadır. Profesyonel 
kullanım için özel olarak tasarlanmış bu bileşenler ayrıca elekt-
rik masraflarını da azaltmaktadır. Ürünlerimize doğayı koruma 
hedefi tüm kullanım ömrü için dikkate alınmaktadır. Liebherr, 
piyasadaki ilk şirket olarak tüm profesyonel soğutucu ve don-
durucu ürün yelpazesini CFCs ve HFC içermeyen soğutucu 
maddeye uygun olarak dönüştürmüştür. O zamandan beri 
doğal ve doğa dostu R 290 ve R 600a soğutucu maddeleri 
kullanmaktayız. Bu maddeler, yüksek performanslı kompresör-
ler ve modern soğutucu bileşenlerle birlikte cihazlarımızın 
enerji bakımından verimli ve tasarruflu olmasını sağlamaktalar. 
Kullanılan plastikler, kurallarımıza uygun olarak ISO 1043 

uyarınca optimum geri dönüşüm için tanımlanmıştır ve üretim 
süreçlerimiz de kaynakların verimli kullanılmasına yönelik 
düzenlenmiştir. Avrupa’daki üretim şubelerimizde 2030 yılına 
kadar iklim bakımından nötr hale gelmeyi hedeflemekteyiz. 
Böylelikle iki yıl içinde bile CO² emisyonlarında yüzde 62 
oranında azalma elde edebilmekteyiz. Tedarikçiler ve hizmet 
sağlayıcıları da geçerli kalite ve sürdürülebilirlik standartları 
konusuna erkenden dahil edilmektedir. Entegre yönetim siste-
mimiz, bu beklentilerin karşılanmasında aktif rol oynamakta ve 
hedeflere ulaşmak için destek olmaktadır. Sistemin işleyişi, 
denetimlerle düzenli olarak kontrol edilmektedir. Avrupa’daki 
tüm Liebherr üretim şubeleri kalite (ISO 9001), çevre (ISO 
14001) ve enerji yönetimi (ISO 50001) için geçerli olan ulus-
lararası standartlar uyarınca sertifikalıdır. Ayrıca Liebherr Eylül 
2019’dan beri, Lienz fabrikasındaki sürdürülebilirlik hizmetleri 
için verilen sertifikalı EcoVadis gümüş sınıfına sahibidir.

Liebherr dünya çapında faaliyette olan bir aile şirketi olarak topluma, doğaya, müşterile-
rine, çalışanlarına ve tedarikçilerine karşı büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu sebeple 
ürünlerin ve üretim yerlerinin çevreye olan etkisi yönetmelikler ve yasal düzenlemelerin 
ötesinde de dikkate alınmakta ve mümkün olduğunca düşük seviyede tutulmaktadır. Ve 
bu sebeple Liebherr’de enerjinin sorumluluk bilinciyle ve sürdürülebilir şekilde kullanılma-
sına çok önem verilmektedir.
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Verimliliğe genel bakış; doğrudan 
satış özellikli soğutucu ve dondurucular 
için yeni enerji etiketleri

Ticari depo soğutucuları ve donduru-
cuları için şimdiye kadar verilen enerji 
etiketleri hakkında bilinmesi gereken 
tüm bilgiler

1    Tedarikçinin adı veya
ürün sembolü

2    Tedarikçinin
model tanımı

33    Enerji verimliliği sınıfı
“A+++” ila “G”

4    365 günde
enerji tüketimi

5    Soğutma için kullanılabilen 
alan

6     Dondurma için kullanılabilen 
alan

7    İklim sınıfı (3, 4 veya 5)

Depolama dolapları

Enerji bakımından verimli cihazların satışını desteklemek için 1 Temmuz 2019 tarihinden 
beri depolama dolapları bir enerji etiketine sahip olmalılardır. Bu etiket, enerji sınıfını 
A+++ ila G sınıfları arası, enerji tüketimini kWh / yıl olarak, kullanılabilen içeriği litre 
olarak belirtmekte ve cihazın uygun olduğu iklim sınıfını belirlemektedir. 

Verimli ve verimsiz cihazlar artık daha kolay ayırt edilmektedir: 1 Mart 2021’den itibaren 
doğrudan satış özellikli tüm soğutucu ve dondurucularda bir enerji etiketi bulunmak zorunda-
dır. Bu bizim açımızdan iyidir, çünkü genel olarak ortalamanın üstünde olan birçok Liebherr 
cihazı, enerji verimliliği ölçeğinin en tepesinde yer almaktadır. Ve sizin açınızdan da iyidir, 
çünkü böylelikle en verimli cihazları daha kolay bulabilirsiniz. 

AB Düzenlemesi 2015/1094-IV

Ölçümler

İzin verilen iklim sınıfları
İklim sınıfı 3 (düşük performanslı soğutucu depolama dolabı):
Çevre sıcaklığı + 10 °C / + 16 °C ila + 25 °C,
%60 bağıl hava nemi

İklim sınıfı 4:
Çevre sıcaklığı + 10 °C / + 16 °C ila + 30 °C,
%55 bağıl hava nemi

İklim sınıfı 5 (yüksek performanslı soğutucu depolama dolabı):
Çevre sıcaklığı + 10 °C / + 16 °C ila + 40 °C,
%40 bağıl hava nemi

Enerji etiketinde yer alan iklim sınıfı, cihazın kurulum yerindeki 
maksimum çevre sıcaklığını belirtmektedir. Bu sıcaklıkta, 
gıdaların depolanması için gerekli depolama sıcaklığı 
sağlanabilmektedir. 

Enerji tüketimi / Kullanılabilen alan
Enerji tüketimi, belirtilen iklim sınıfından
bağımsız olarak tüm ilgili cihazlarda
iklim sınıfı 4’te (+ 30 °C / %55 rH) ölçülmektedir.

Enerji tüketimi ölçümü, EN 16825 standardı ve 
2015 / 1094 - IV düzenlemesi uyarınca yapılmaktadır.
Kullanılabilen alan, EN 16825 uyarınca belirlenmektedir.

Enerji etiketi hakkında daha fazla bilgi: 
home.liebherr.com/business/energylabel

1    Ürünün EPREL (European Product Database 
for Energy Labelling) AB veri bankasında 
tanımlanması için QR kodu.

2    Ürünün örneğin ürün numarası üzerinden 
manuel olarak EPREL AB veri bankasında 
tanımlanması için “Model Identifier”.

33    Yeni verimlilik ölçeği “A” ila “G” arası.

4    Alan hacmi litre olarak verilir.
5    Ses seviyesi “A” ila “D” sınıfları

arası tanımlanır.

6    Ortalama bölme sıcaklığı
santigrat derece olarak verilir.

7    Cihazın kusursuz olarak çalıştığı en yüksek ortam 
sıcaklığı santigrat derece olarak verilir.

8    Ürün sunum alanlarının toplamı metrekare 
olarak verilir. 

9    Mevcut sıcaklık sınıfı sebebiyle oluşan minimum 
(alt) ve maksimum (üst) bölme sıcaklığı. 

AB Düzenlemesi 2019/2018

İçecek soğutucuları

AB Düzenlemesi 2019/2018

EFI/EFE dondurma
dondurucuları

AB Düzenlemesi 2019/2016

GTL sandık tipi 
dondurucular

Süpermarketler için 
FDv/F(v) soğutucu cihazlar

AB Düzenlemesi 2019/2018

Profesyonel alanda kullanılan soğutucu ve dondurucular, A ila 
G arası yeni bir enerji ölçeği ile sınıflandırılmaktadır. 
Etiketlerin üstündeki zorunlu bilgiler değişken olduğu için, 
içecek soğutucuları, dondurma dondurucuları, süpermarket 
soğutucu cihazları ve GTL sandık tipi dondurucular için farklı 

versiyonda yeni etiketler mevcuttur. Verimlilik için daha fazla 
şeffaflık: 2019 yılından beri European Product Database For 
Energy Labelling (EPREL) kullanımdadır. Bu veri bankasına bun-
dan böyle etiket zorunluluğu bulunan tüm cihazlar ve bunların 
verimlilik sınıfları kaydedilecektir.
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Profesyonel kullanım için yüksek kaliteli buzdolapları ve 
dondurucular üreticisi olarak, yetkin ve güvenilir bir ortak 
olma standartımızı ve servis ve müşteri hizmetleri söz konusu 
olduğunda yetişmek istiyoruz. Liebherr müşterilerinin bizden 
beklediği şey budur ve bunu performansımızla doğrulamak 
istiyoruz. Yazılı veya şahsen sorulan tüm gelen sorular, 
müşteri veritabanımızda kayıt altına alınmakta ve yüksek 
nitelikli usta ve teknisyen olan müşteri hizmetleri çalışan-
larımız tarafından hızla işlenmektedir. Müşterilerimize her 
zaman mümkün olan en iyi çözümü sunmayı hedefliyoruz.

Liebherr güvenilirlik ve dayanıklılık anlamına gelir. Bu yüzden 
üretimde sadece en kaliteli malzeme ve bileşenleri kullanıyo-
ruz. Her cihaz, üretim sürecinde bile kalite ve işlevsellik açısın-
dan yoğun bir şekilde test edilmiştir. Cihazlarımızı geliştirmek, 
tüm bileşenleri optimize etmek ve en son ayrıntısına kadar en 
uygun şekilde işlemek için her zaman çalışıyoruz; bu nedenle, 
meşhur Liebherr kalitesini, cihazlarımızın uzun ömürlülüğü ile 
garanti edebiliriz. ve temelde bakım gerektirmeyen tasarımları 
ile cihazlarımız için hala bir yedek parçaya ihtiyacınız varsa, 
her zaman hizmetimize güvenebilirsiniz. Yalnızca orijinal 
Liebherr yedek parçalarını sunuyoruz – çoğu durumda cihaz 
bile satın alındıktan sonra on yıla kadar.

Liebherr servisi, güçlü bir müşteri odaklılıkla karakterize edilir. Temel amaç hızlı işlemle 
müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Dünya çapındaki Liebherr müşteri hizmetleri ağı, 
e-posta, telefon veya posta yoluyla, hizmetle ilgili tüm konularda uzman uzmanlar sunar.

Her bir Liebherr cihazına büyük miktarda know-how, geliştirme çalışması ve detay 
sevgisi yatırılır. Bir cihaz seri üretime geçmeden önce mühendisler, profesyonel 
kullanımın tüm gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli bir ürün oluşturulmasını 
sağlamak için aylarca süren araştırma ve geliştirme çalışmalarını tamamladılar.

Birinci sınıf bir üretici olarak müşterilerimizle ortak bir 
yönümüz var: Cihazlarımız ve bileşenlerimiz için mümkün 
olan en yüksek standartları belirliyoruz. Liebherr cihazlarının 
kalitesi, müşterilerin Liebherr markasına duyduğu yüksek 
güven düzeyi için sağlam bir temeldir. Üretim yerlerimizde, 
tüm cihaz bileşenlerinin ve malzemelerinin daha da 
geliştirilmesi ve optimizasyonu için sürekli çalışıyoruz. 
Profesyonel cihazlarımız ve bileşenlerimiz tüm üretim süreci 
boyunca sürekli kalite izlemeye tabi tutulur. Bu yüksek kalite 
standartlarını garanti altına almak için, tüm bileşenleri 
kapsamlı ve pratik testlerde aşırı yüklere. Bunu yaparken, 

yalnızca ticari kullanım için özel gereklilikleri tam olarak 
karşılayan en yüksek kalitedeki cihazların üretim 
yerlerimizden çıkmasını sağlıyoruz. Nitelikli ve iyi eğitimli 
çalışanlarımız da burada merkezi bir faktördür. Bağlılıkları 
ve bağlılıkları sayesinde Liebherr, yüksek standartlar 
belirlemeye ve üstün kaliteyi garanti etmeye devam ediyor. 
Hiç şüphe yok ki, tüm dünyadaki müşterilerimiz, 
buzdolaplarımızın ve buzdolaplarımızın dayanıklılığından 
etkileniyor.

Sembol resim

Dünya çapında kapsamlı servis – yedek 
parçaların uzun süreli kullanılabilirliği

En yüksek profesyonel standartlar 
için doğrulanmış kalite
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En yüksek performans

Profesyonel kullanım için Liebherr 
buzdolapları ve derin dondurucular 
mükemmel + 40 ° C'ye kadar 
yüksek ortam sıcaklıklarında bile 
soğutma (iklim sınıfı 5). Ultramodern 
bileşenler, güçlü ve çevre dostu 
soğutucu akışkanlar ve hassas 
kontrol sistemleri idealdir Birçok 
kapı açma döngüsüyle zorlu pratik 
gereksinimlere dayanacak şekilde 
koordine edilmiştir. Sonuç olarak, 
ürün kalitesi ve tazeliği güvenilir bir 
şekilde korunur – ve cihazlar her 
zaman ekonomiktir.

Düşük işletme maliyeti

Hassas elektronik sistemleri ve 
gelişmiş soğutma sistemleriyle 
Liebherr cihazları çok güçlü – 
verylittle enerji tüketirken. Bu, etkili 
bir şekilde soğuk kaybını önleyen 
yüksek verimli yalıtım ile desteklenir. 
Bu, çevreyi korur ve düşük elektrik 
ve işletme maliyetleri sağlar. Yüksek 
kalite, cihazların uzun ömürlü ve 
güvenilir bir şekilde çalışmasını 
garanti eder. Her konuda Liebherr'e 
güvenebilirsiniz!

Sağlam kalite 

Liebherr cihazları yoğun 
profesyonel kullanım için özel 
olarak tasarlanmıştır ve bu 
nedenle çok sağlamdır: En yüksek 
kaliteli malzemeler ve en ince 
ayrıntısına kadar dikkatle işlenmesi, 
cihazlarımızın özel kalitesini garanti 
eder. Kalite, kapsamlı test ve 
muayene prosedürlerinde izlenir. 
Elbette çekici bir tasarıma sahip, 
maksimum işlevsellik ve verimliliği 
garanti etmek için tüm elektronik 
ve soğutma bileşenlerinin optimum 
uyumluluğu sağlanır.

Kolay temizlik

Mükemmel hijyen ve kolay temizlik 
profesyonel sektörde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle Liebherr 
cihazlarının birçok özelliğinden biri, 
kolayca ve iyice temizlenebilen 
büyük yarıçaplı iç astarlardır. 
Yüksekliği ayarlanabilen ızgara 
rafları, örneğin, farklı paketlere veya 
ürünlere bireysel olarak adapte 
olmayı mümkün kılar. Modele bağlı 
olarak, sağlam tekerlekler veya 
yüksekliği ayarlanabilir ayaklar, 
cihazların altındaki yüzeylerin de 
kolayca temizlenebilmesini sağlar.

Dizayn

İdeal formda güçlü teknoloji: 
Tasarım açısından Liebherr için 
cihazlarının estetik, şıklık ve kaliteyi 
yayması çok önemlidir. Özel 
olarak rafine edilmiş malzemeler 
ve düzgün yapılar benzersiz 
Liebherr tarzını karakterize eder. 
Tutarlı tasarımı sayesinde, Liebherr 
cihazları kolayca birleştirilebilir ve 
her zaman göze çarpabilir.

Kolay servis

Her detayında düşünülmüş bir 
konseptle, yüksek kaliteli ve daya-
nıklı malzemelerle ve neredeyse 
hiç bakım gerektirmeyen, profesyo-
nel Liebherr cihazları olan bileşen-
lerle bakımı inanılmaz derecede 
kolaydır. Bu buzdolaplarımızın ve 
dondurucular günlük kullanımda 
özellikle kolay ve kullanışlıdır. 
kullanın ve bu nedenle profesyonel 
kullanım için mükemmeldir.

Liebherr'i seçmek için 
iyi nedenler
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Oteller, gastronomi ve 
kasaplar için buzdolapları 
ve derin dondurucular
Gastronomi, otelcilik ve yemek hizmetinde soğutucu ve donduruculara son derece ihtiyaç duyulmaktadır. 
Liebherr cihazlarından birini tercih ederseniz güvenli işlevselliğe, yenilikçi yüksek kaliteye ve en iyi tasa-
rıma sahip olursunuz. Liebherr, profesyonel alanla ilgili tüm avantajları sunar: Üstün nitelikli bileşenler ve 
maksimum kullanım hacmi, verimli soğutma gücü, güvenli ısı sabitliği ve örnek teşkil eden kolay temizle-
nebilirlik. Liebherr cihazları, özellikle düşük enerji kullanımı ve maksimum ekonomikliği ile güven toplar. 
Cihazlar, HACCP sistemiyle bağlantılı olarak tasarlanmıştır ve en iyi besin hijyen koşullarına uygundur. 
Liebherr profesyonel modeli yılın 365 günü, 24 saat güvenilirdir.
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Bir bakışta avantajlar

İhtiyaca bağlı sıcak gazlı erime, erime süresini 

10 dk kadar düşürerek enerji giderini azaltır.

İç haznenin kullanılabilir içeriğinin artırılması için vantilatörler ve buharlaştırıcılar 

yer tasarrufu sağlayacak şekilde soğutma alanının dışında bulunmaktadır. 

Kapının kolay açılabilmesi için basınç dengeleme valfi.

Yüksek verimli iki vantilatör enerji tüketimini azaltır ve Liebherr havalandırma 

sistemiyle birlikte en uygun soğuk hava dağılımını sağlar.

83 mm kalınlığındaki izolasyon

tabakalı tek parçalı yan duvarlardan 

oluşan paslanmaz çelik dış gövdesi, 

sütunsuz olarak tasarlandığı için 

kolay temizlenebilir ve hijyeniktir. 

Entegre ayak pedalı, özellikle 

elleriniz doluyken kapıyı açmada 

kolaylık sağlar.

Derin tek parçalı zemin teknesi,

temizliği kolaylaştıran geniş kenar 

yarıçaplarına ve en uygun hijyeni 

sağlayan su tahliyesine sahiptir.

Yukarı katlanabilen sökülebilir 

makine bölümündeki açıklık 

sayesinde servis ya da temizlik 

için kolay erişilebilirlik sağlanır.

Çevre dostu soğutucu madde R 290, yüksek verimli kompresörlerle bağlantılı 

olarak güçlüdür ve enerji tasarrufl udur.

Değiştirilebilir mıknatıslı conta sayesinde kendiliğinden 

kapanabilir kapı son derece sıkı kapanır ve gereksiz yere 

soğuk hava kaybını önler. Ergonomik kol gücü, tüm kapı 

yüksekliğinde kapının rahat şekilde açılmasını sağlar.

Hassas elektronikler ve üstün kaliteli soğutucu bileşenler 

yüksek enerji verimliliği sağlar. Optik ve akustik alarm 

kontrolsüz ısı artışı ve soğuk hava kaybında uyarı verir.

Kapı dayanağı ek parçalar kullanılmadan değiştirilebilir

ve cihazın konumlandırılacağı yere uyum sağlar.

Paslanmaz çelikten oluşan rahatsız etmeyen fonksiyon 

parçalarına sahip derin gastronomi iç haznesi 2/1,

kullanılabilir iç hacmini artırır ve kolay temizlenebilir.

Yüksekliği ayarlanabilen standart ayaklar

cihaz altında temizliği kolaylaştırır.

Dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve dondurucular

Daha kolay bir taşıma için GKPv 1490 / GKPv 1470 / GGPv 1490 / GGPv 1470 modelleri sökülebilmekte ve

ardından tekrar monte edilebilmektedir. Bu işlemler mutlaka eğitimli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Daha fazla bilgi için yetkili Liebherr satış noktasına başvurun.

Standart veri yolu arabirimi ve akımsız kontak sayesinde merkezi 

dokümantasyon ve alarm sistemiyle bağlantı kurulabilmektedir.
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Uygulama şartları, yüksek ısı değerleri.

Mutfaklar bazen sadece strese değil aynı zamanda aşırı ısıya 

da maruz kalır. Bu sebeple profesyonel Liebherr cihazları, 

+40°C 'lik yüksek ortam sıcaklığına kadar ısı değeri 5 'e 

göre tasarlanmıştır. Cihazlar, bu zor şartlarda bile her zaman 

düzgün ve verimli olarak çalışır. 

Basınç dengeleme valfi.

Soğutucu ve dondurucuların iç kısımlarında, tekrarlanan kapı 

açılmaları sırasında oluşan hava değişiminden dolayı direnç 

yaratan düşük basınç oluşur. Basınç dengeleme valfi, bu 

düşük basıncı otomatik olarak hemen dengeler ve kapılar 

kolayca hareketli kalır.

Çevre dostu soğutucu maddeler.

Sadece ekolojik güvenilir soğutucu madde R 290 kullanılır. 

Liebherr cihazları, yüksek verimli soğutucu bileşenlerle 

birlikte son derece çevre dostu olup enerji tasarrufu sağlar.

Kolay erişilebilir soğutucu bileşenler.

Soğutucu bileşenler, iç bölümde kullanılabilir içeriğinin belir-

gin şekilde genişlemesini sağlayarak kolay erişilebilir şekilde 

makine bölümünün üst kısmına entegre edilmiştir. Ön kısım, 

rahat temizlik için ya da olası servis işlerinde kolayca yukarı 

katlanabilir. 45° açıyla açıldıktan sonra tamamen çıkartılabilir.

Enerji etkili sıcak gazlı erime.

Daha nadir ve hızlı eritme: Cihazlar, elektronik kontrol meka-

nizmasının kompresör ömrüne bağlı olarak en uygun eritme 

döngüsünü hesaplaması sayesinde sadece ihtiyaç durumunda 

erir. Enerji tasarrufl u sıcak gaz, cihaz içinde düşük ısı artışıyla 

eritme süresini 30 dakikadan yaklaşık 10 dakikaya kadar 

kısaltır. Besinlerin kalitesi için avantaj: Yiyecekler, eritme 

aşamasında dışarı çıkartılmak zorunda değildir ve gereksiz 

ısı dalgalanmalarına maruz kalmazlar.

Sağlam derin iç hazne.

Derin paslanmaz çelik iç hazne destek yüzeyler için entegre 

pervazlara sahiptir. Bunun yanı sıra paslanmaya karşı daya-

nıklı, hijyeniktir ve son derece kolay temizlenebilir. Izgaralar 

60 kg'a kadar dayanıklıdır, böylece ağır ürünler de sorun 

olmaz. 2/1 gastronomi hazneleri doğrudan depo pervazlarına 

yerleştirilebilir. Tek parçalı zemin teknesi, kirlerin kolay 

temizlenebilmesi için geniş kenar yarıçaplarına ve temizlik 

giderine sahiptir.

Entegre ısı kaydediciye sahip ProfiPremiumLine elektroniği.

Kullanımı kolay kontrolör, akıllı bir enerji tasarrufl u defrost, 

sadece ve gerektiğinde çözülme.

RS 485 arabirimi, harici sıcaklık kayıt yazılımı. Entegre veri 

kayıt cihazı için minimum / maksimum iç sıcaklıkları kaydeder 

ve saklar HACCP-uyumluluk. 

Sıcaklık sapmaları durumunda, örn. açık kalmış bir kapı ile, 

kontrolör görsel ve sesli bir kapı alarmıyla birlikte tetikler ve 

böylece dolaptaki ürünlerinizi korur. Sağlam folyo klavye, kire 

karşı dayanıklı ve kolayca temizlenebilir özelliktedir.

Kendiliğinden kapanan kapı.

Kapılar, ürünlerin rahatça yerleştirilmesi ya da alınması sıra-

sında 90°'lik açıyla açık kalır. Kapılar 60°'nin altında güvenli 

olarak kendiliğinden kapanır. Cihazın içini doldururken 

ellerinizi serbest kullanabilmeniz için ProfiPremiumLine tipi 

cihazlar ayak pedalı yardımıyla açılabilir (ProfiLine modelinde 

opsiyonel olarak temin edilebilir). Kapı contaları alet 

kullanmadan değiştirilebilir ve kapı dayanağı da problem 

yaşamadan tahvil edilebilir.

 Profesyoneller için en yüksek performans
ProfiPremiumLine ve ProfiLine'nın en iyi iki serisi, ticari kullanıcıların modern soğutucu ve donduruculardan beklentilerini karşılar: Güçlü 
soğutucu bileşenler düşük kullanımda besinlerin hızlı soğutulmasını sağlar. HACPP sistemiyle uyumlu elektronik hassas ısı ayarı sağ-
lar. Yüksekliği ayarlanabilen ızgaralar ve rahatsız edici elemanları olmayan iç bölüm, depolama için en iyi değişkenliği sağlar. 

Dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve dondurucular

En uygun ısı dağılımı için hava dolaşım sistemi.

Yenilikçi havalandırma sistemi besinlerin en uygun tazelikte 

depolanmasını sağlar: İki vantilatör havayı buharlaştırıcıya 

iletir, daha sonra hava iletici sacın arkasından aşağıya iletilir. 

Hava, bu sayede her zaman dolaşım içinde kalarak ısı 

dağılımı eşit bir şekilde yapılmış olur. 

Sıcak gazlı erimenin avantajı
Isı artışının zaman aralığı düşer

30 dakikalık
elektrik erime

10 dakikalık
sıcak gazlı erime

Büyük sanayi için yarım kapı.

Hızlı erişim, düşük soğukluk kaybı, ürün kalitesini koruma: Yarım 

kapılı cihazlar özellikle hızlı hizmet sunulan gastronomide öne 

çıkmaktadır. Bu cihazlarda sık kullanılan ürünler, hızlı bir erişim 

için üst kısımda tutulurken, alt kısımda da daha nadir kullanılan 

ürünler tutulmaktadır. Kendi kendine kapanan mekanizmaya 

sahip yarım kapılar sayesinde, kapı açıldığında sadece çok az bir 

soğuk hava dışarıya çıkmaktadır ve bu da sıcaklık stabilitesini ve 

depolanan ürünün kalitesini korumak için katkı sağlamaktadır.
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GN 2/1 soğutucular, dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

A

336 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda / Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 / Evet

4

Izgaralar krom nikel çelik

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Evet

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

129 / 113 kg

7112904

7112908

9590581

9590387

9590407

9590659

9901969

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

1084 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda / Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 / Evet

8

Izgaralar krom nikel çelik

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Evet

Mevcut

Evet

sağa sabit / sola sabit

83 – 60 mm

208 / 184 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590387

9590407

9590639

9901969

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

1031 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda / Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional / –

8

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

sağa sabit / sola sabit

83 – 60 mm

208 / 184 kg

GKPv 1470, 525 serisi

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

9901969

9592748

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

B

406 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda / Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional / –

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

127 / 111 kg

GKPv 6570, 525 serisi

7112904

7112908

9590581

9590659

9901969

9592748

596 / 464 l

700 / 838 / 2120

510 / 650 / 1550

C

578 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

60 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda / Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional / –

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

130 / 113 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9592748

GKPv 6570 ProfiLine GKPv 6577 ProfiLineGKPv 6590 ProfiPremiumline GKPv 1490 ProfiPremiumline GKPv 1470 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Arabirim / potansiyelsiz kontak

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Ayak pedallı açıcı

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Merkezi bağlantı R 134a olarak da temin edilebilir

Aksesuar

CNS raf ızgarası

Raf ızgarası plastik kaplamalı

U biçimli kızak çıtası sağ / sol

Tekerlek ek donatma seti

Dönüştürücü, yazılım dahil (seri bağlantı)

NTC ürün sıcaklığı sensörü

Ayak pedallı açıcı

Yan Yana-Set

Potansiyel Yükleyici alarm çıkışı

GN 2/1 soğutucular, 
dinamik soğutmalı
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GN 2/1 derin dondurucular, dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneliGN 2/1 soğutucular, dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1500

C

577 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik çerçeveli izolasyon cam kapı

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

LED aydınlatma, ayrı çalıştırılabilir

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

137 / 120 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9901969

9592748

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

B

1165 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

60 dB(A)

1.5 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −26 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 / Evet

4

Izgaralar krom nikel çelik

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Evet

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

134 / 118 kg

7112904

7112908

9590581

9590387

9590407

9590659

9901969

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

3287 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 450 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −26 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 / Evet

8

Izgaralar krom nikel çelik

60 kg

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Evet

Mevcut

Evet

sağa sabit / sola sabit

83 – 60 mm

213 / 189 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590387

9590407

9590639

9901969

GKPv 6573
ProfiLine

GGPv 6590
ProfiPremiumline

GGPv 1490
ProfiPremiumline

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Arıza: Uyarı sinyali

Arabirim

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

CNS raf ızgarası

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Tekerlek ek donatma seti

Ayak pedallı açıcı

Yan Yana-Set

Potansiyel Yükleyici alarm çıkışı

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Arabirim / potansiyelsiz kontak

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Ayak pedallı açıcı

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

CNS raf ızgarası

Raf ızgarası plastik kaplamalı

U biçimli kızak çıtası sağ / sol

Tekerlek ek donatma seti

Dönüştürücü, yazılım dahil (seri bağlantı)

NTC ürün sıcaklığı sensörü

Ayak pedallı açıcı

Yan Yana-Set

GN 2/1 soğutucular, 
dinamik soğutmalı

GN 2/1 derin dondurucular, 
dinamik soğutmalı
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GN 2/1 derin dondurucular, dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

3333 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 450 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −26 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

8

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Kulp çubuğu

120 – 170 mm

Mevcut

Evet

sağa sabit / sola sabit

83 – 60 mm

214 / 189 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

9901969

9592746

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

C

1874 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −26 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Kulp çubuğu

120 – 170 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

136 / 119 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9901969

9592746

596 / 464 l

700 / 838 / 2120

510 / 650 / 1550

D

2552 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

62 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −26 °C arası

GN 2/1, 530 × 650 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Kulp çubuğu

120 – 170 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

137 / 121 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9592746

GGPv 1470 ProfiLine GGPv 6570 ProfiLine GGPv 6577 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Arabirim

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Ayarlı ayak yüksekliği

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

CNS raf ızgarası

Raf ızgarası plastik kaplamalı

U biçimli kızak çıtası sağ / sol

Tekerlek ek donatma seti

Ayak pedallı açıcı

Yan Yana-Set

Potansiyel Yükleyici alarm çıkışı

GN 2/1 derin dondurucular, 
dinamik soğutmalı
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30 min
Elektroabtauung

10 min
Heißgasabtauung

Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve dondurucular 

Bir bakışta avantajlar

Doğal ve FKW içermeyen soğutucu madde R 290 ile R 600a çevre 

dostudur ve güçlü kompresörlerle birlikte enerji tasarrufu sağlar.

İhtiyaca uygun teknik: Sağlam ve eşit dağılan 

iç ısıları için güçlü dinamik soğutucu sistemi. 

Kapı kontak düğmesi vantilatörü kapı 

açılmalarındaki soğuk hava kaybını azaltır. 

Sistem, arka panel kondansatörü sayesinde 

neredeyse bakım gerektirmez. 

Plastik kaplamalı taşıyıcı ızgaralar iç bölümün 

değişken şekilde kullanılmasını sağlar ve 

ürünlerin aşırı yüklenmede bile güvenli olarak 

depolanması için 60 kg'a kadar dayanıklıdır.

Cihazlar, fabrika tarafından zaman ve masraftan 

tasarruf etmek için paslanmaz çelik ayarlı 

ayakları monte edilerek gönderilir. Cihazın altının 

da kolay temizlenebilmesi için bunların yük-

seklikleri de bireysel olarak ayarlanabilir. Ayrıca 

tekerlekler de opsiyonel olarak temin edebilir.

Ticari kullanımda yiyecek maddeleri saklamaya 

uygun polistirolden oluşan derin iç hazne

kokusuz, çok sağlam ve uzun ömürlüdür, ayrıca 

geniş kenar yarıçaplarıyla mükemmel hijyen için 

iyi temizleme imkanı sağlar. 

GGv modellerinde sıcak gazlı erime. Yüksek verimli 

sıcak gaz, cihazı yaklaşık 10 dk içinde eritir. Böylece 

erime aşamasında iç bölümdeki ısı artışı azaltılır ve 

enerji tasarrufu sağlanır.

Değiştirilebilir kapı dayanağı cihazın konumlandırılacağı yere 

uyum sağlar. Gerekli tüm parçalar teslimat içeriğinde mevcuttur, 

kurulum esnasındaki bir değişim kısa süre içinde yapılabilir.

Kolaylıkla değiştirilebilir manyetik conta ile kendi kendine kapanan kapı. Kapılar, konforlu kullanım için 

90° açıyla açık kalarak daha büyük miktarların rahat şekilde yerleştirilmesini ya da alınmasını sağlar. 

Kapılar, mıknatıslı conta yardımıyla 60°'nin altında güvenli olarak kendiliğinden kapanır. Bu sayede soğuk 

hava kaybı önlenir ve enerji tasarrufu sağlanır. 

Hassas ve kire karşı dayanıklı hijyenik ince 

zarlı yüzey ve kolay kullanılabilir kumanda ile 

yüksek enerji verimi sağlayan üstün nitelikli 

soğutucu bileşenler. Optik ve akustik alarm 

kontrolsüz ısı artışı ve soğuk hava kaybında 

uyarı verir.

Sağlam kol yoğun kullanım için tasarlanmıştır, ergonomiktir, 

son derece kolay tutulabilir ve temizliği kolaydır.

Taban yatağındaki gider sayesinde temizlikten 

sonra biriken kirli su hızla tahliye edilir.

30 dakikalık
elektrik erime

10 dakikalık
sıcak gazlı erime
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Önceden monte edilmiş paslanmaz çelik ayaklar.

Seçilen cihazlar fabrika tarafından monte edilen ayarlı ayak-

larla teslim edilir. Bu ayarlı ayaklar, cihazın altının da kolay 

temizlenebilmesini sağlayacak yeterli alanı sunar. Tekerlekler 

opsiyonel olarak temin edebilir.

Bakımı kolay, dayanıklı, pratik. 

Geniş yarıçaplı derin tek parçalı iç hazne kolay temizlenebilir 

ve hijyeniktir. Liebherr, gıda güvenliği sağlayan, son derece 

sağlam uzun ömürlü ticari kalitedeki polistirol maddesini 

kullanmaktadır. Güçlendirilmiş ızgaralar 45 kg ya da 60 kg'a 

kadar dayanıklıdır. GKv 57 ve 64 cihazlarındaki pratiklik: İki 

GN 1/1 haznesi arka arkaya yerine yan yana konumlandırılabilir.

GGv modellerinde enerji tasarrufl u sıcak gazlı erime.

Daha nadir ve hızlı eritme: Cihaz, elektronik kontrol meka-

nizmasının en uygun eritme döngüsünü hesaplaması saye-

sinde sadece ihtiyaç durumunda erir. Enerji tasarrufl u sıcak 

gaz, cihaz içinde düşük ısı artışıyla eritme süresini 30 daki-

kadan yaklaşık 10 dakikaya kadar kısaltır. Besinlerin kalite-

si için avantaj: Yiyecekler, eritme aşamasında dışarı çıkartıl-

mak zorunda değildir ve gereksiz ısı dalgalanmalarına maruz 

kalmazlar.

Kolay kullanılabilir, aşırı hassas elektronik.

Soğutucu ve dondurucular, hassas ve kolay kullanılabilir 

dijital göstergeli elektronik kumandaya sahiptir. Isılar hassas 

şekilde ayarlanabilir. Vantilatörlü işletim seçme fonksiyonuyla 

depolama ısısı farklı taleplere uyarlanabilir. Folyolu klavye 

kirlenmeye karşı dayanıklıdır ve kolay temizlenebilir. Aralıksız 

tasarlanmış ince zarlı kullanım yüzeyi de en uygun hijyeni 

sağlar. Elektronik, kapının uzun süre açık kalması sonucunda 

oluşan ısı farklılıklarında optik ve akustik alarmla uyarı verir 

ve böylece depolanan ürünleri korur. Soğutucularda, vantila-

törlü işletim seçme fonksiyonuyla depolama ısısı farklı taleple-

re uyarlanabilir. GKv 5730 ve GKv 5790 modellerindeki -2°C 

ile +15°C'ye kadar geliştirilmiş ısı aralığı, yakl. 0°C'de 

depolanması gereken ürünler için idealdir.

Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve dondurucular 

Sıcak gazlı erimenin avantajı;
*Isı artışının zaman aralığı düşer

30 dakikalık
elektrik erime

10 dakikalık
sıcak gazlı erime

Özel kaplamalı sepetler (GG 52).

Plastik kaplamalar aşırı soğuğa karşı son derece dayanıklıdır; 

Böylelikle de sepetlerin kaplamasında aşınma meydana gelmez. 

Yüksek hacim.

Plastik iç hazneli soğutucu ve dondurucular özel yapısal tasa-

rımları sayesinde yüksek bir hacme sahiptirler.

Bakım gerektirmez ve çevre dostu.

GKv, GGv ve GG modelleri, filtrelerin değiştirilmesini veya 

temizlenmesini gereksiz hale getirenyüksek performanslı ve 

kolay erişilebilir bir arka panel kondansatörüne sahiptirler. 

Cihazların iyi bir enerji verimliliğine sahip olmasında çevre 

dostu R 290 ve R 600a soğutucu maddelerinin de katkısı 

vardır.

BlackSteel: Şık, özel ve tamamlayıcı bir görünüm.

BlackSteel görsel olarak son derece cazip ve olağanüstü ilgi 

çekici siyahlıkta bir paslanmaz çeliktir. Yüksek kaliteli 

SmartSteel eklentisi olan malzeme, Hightech bir görünüme ve 

özellikle derin çizgisiyle zamanın ötesinde bir şıklığa sahiptir. 

BlackSteel, kaba kesimiyle cazip ve özel bir görünüm oluştur-

makta ve modelleri gerçek anlamda birer ilgi odağı haline 

getirmektedir. Kapılarda ve yan duvarlardaki ek işlemler saye-

sinde parmak izleri önemli ölçüde azalmaktadır. Ayrıca yüzey 

de son derece kolay bir şekilde temizlenebilmektedir ve böyle-

likle temizlik işlemleri azalmaktadır.

 En ince detayına kadar kalite
Bu modeller, gastronomide birçok kullanım için mükemmel çözüm sunar. Tanıdığınız Liebherr kalitesinde çok geniş kullanılabilir alan: 
Hijyenik, sağlam ve uzun ömürlüdür, güvenilir iyi bir soğutma gücü ve yenilikçi birçok donanım detayına sahiptir. Isı, +1°C'den 
+15°C'ye kadar ve buna ilave olarak GKv 5790 ve GKv 5730 cihazlarında -2°C'den +15°C'ye kadar hassas şekilde ayarla-

nabilir. Çok küçük bir alanda dahi sağlam yapısı sayesinde dar konumlandırma yerlerinde bile maksimum kullanım hacmi sunan 
dinamik soğutmaya sahip bu modeller idealdir. 
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GN 2/1 soğutucular, dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

664 / 491 l

747 / 791 / 2064

650 / 581 / 1710

C

706 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

57 dB(A)

2.0 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(çapraz raflar)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

6

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

150 – 180 mm

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

104 / 95 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

664 / 491 l

747 / 791 / 2064

650 / 581 / 1710

C

706 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

57 dB(A)

2.0 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

6

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

150 – 180 mm

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

105 / 96 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

642 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

57 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(çapraz raflar)

Paslanmaz çelik / BlackSteel

BlackSteel

Plastik gümüş

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

150 – 180 mm

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

93 / 86 kg

GKv 5760

7113057

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

642 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

57 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

150 – 180 mm

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

96 / 88 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

652 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(çapraz raflar)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

150 – 180 mm

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

96 / 88 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

586 / 432 l

747 / 791 / 1864

650 / 581 / 1510

C

652 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−2 °C ila +15 °C arası

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

150 – 180 mm

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

97 / 90 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 6460 ProfiLine GKv 6410 ProfiLine GKvbs 5760 ProfiLine GKv 5710 ProfiLine GKv 5790 ProfiLine GKv 5730 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Paslanmaz çelik olarak da temin edilebilir

Aksesuar

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Sestek ızgarası

CNS raf ızgarası

CNS Taban ızgarası

Tekerlek ek donatma seti

Ayak pedallı açıcı

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Sestek ızgarası

CNS raf ızgarası

CNS Taban ızgarası

Tekerlek ek donatma seti

Ayak pedallı açıcı

GN 2/1 soğutucular, 
dinamik soğutmalı

GN 2/1 soğutucular, 
dinamik soğutmalı ve geliştirilmiş sıcaklık sahalı
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Soğutucular, dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

436 / 327 l

597 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

55 dB(A)

2.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

45 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

77 / 70 kg

7112255

7113483

9086527

9086529

436 / 327 l

597 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

55 dB(A)

2.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

79 / 74 kg

7112255

7113483

9086527

9086529

554 / 445 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

D

779 kW/Yıl

4

+10 °C ila +30 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gümüş

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

75 / 69 kg

7112449

7113409

9590229

9086381

373 / 286 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

D

799 kW/Yıl

4

+10 °C ila +30 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gümüş

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

5

Izgaralar plastik kaplamalı

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

69 / 63 kg

7112537

7113413

GKv 4360 ProfiLine GKv 4310 ProfiLine GKvesf 5445 ProfiLine GKvesf 4145 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Metal kaplı taşıyıcı ızgara

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Ayarlı ayak seti

Tekerlek kaidesi

Çarklar

Soğutucular, 
dinamik soğutmalı
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NoFrost derin dondurucular, dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

556 / 377 l

747 / 791 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−14 °C ila −28 °C arası

GN 1/1, 530 × 325 mm (çapraz raflar)

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

150 – 180 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

117 / 109 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

556 / 377 l

747 / 791 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−14 °C ila −28 °C arası

GN 1/1, 530 × 325 mm (çapraz raflar)

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

5

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Ergonomik direk kulpu

150 – 180 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

119 / 109 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−14 °C ila −28 °C arası

GN 1/1, 530 × 325 mm (çapraz raflar)

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Paslanmaz çelik / BlackSteel

BlackSteel

Plastik gümüş

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

150 – 180 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

107 / 99 kg

9086457

7113071

9094502

9792323

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−14 °C ila −28 °C arası

GN 1/1, 530 × 325 mm (çapraz raflar)

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

150 – 180 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

108 / 100 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−14 °C ila −28 °C arası

GN 1/1, 530 × 325 mm (çapraz raflar)

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

4

Izgaralar plastik kaplamalı

60 kg

Ergonomik direk kulpu

150 – 180 mm

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

108 / 101 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGv 5860 ProfiLine GGv 5810 ProfiLine GGvbs 5060 ProfiLine GGv 5060 ProfiLine GGv 5010 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gastro normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Ayarlı ayak yüksekliği

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Tekerlek ek donatma seti

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Ayak pedallı açıcı

Çekmece

NoFrost derin dondurucular,
dinamik soğutmalı
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60 cm geniş statik soğutmalı derin dondurucular75 cm geniş statik soğutmalı derin dondurucular

1 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

513 / 472 l

747 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

440 kW/Yıl

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −28 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

0

14

7

Buharlaştırıcı plakalar

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

112 / 104 kg

9086457

9792795 / 9792797

9094502

513 / 472 l

747 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

440 kW/Yıl

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −28 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

0

14

7

Buharlaştırıcı plakalar

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

113 / 108 kg

9086457

9792795 / 9792797

9094502

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kW/Yıl

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −28 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Miktar kumandalı

Dış dijital

Görsel ve işitsel

14

0

7

Buharlaştırıcı plakalar

60 kg

6 × 187, 1 × 237

Entegre açılış mekanizmalı direk kulpu

Sağ değiştirilebilir

110 / 102 kg

9141791 / 7112423

382 / 348 l

597 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

430 kW/Yıl

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −28 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

0

3

7

Buharlaştırıcı plakalar

60 kg

6 × 224, 1 × 240

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

85 / 79 kg

9086527

9141693

9086529

382 / 348 l

597 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

430 kW/Yıl

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −28 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

0

3

7

Buharlaştırıcı plakalar

60 kg

6 × 224, 1 × 240

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

87 / 81 kg

9086527

9141693

9086529

GG 5260 ProfiLine GG 5210 ProfiLine G 5216 ProfiLine GG 4060 ProfiLine GG 4010 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji tüketimi Yıl

Ortam sıcaklığı ¹

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

SuperFrost

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Çekmeceler

Sepet sayısı

Dondurucu bölmesi raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Raf yüksekliği (mm)

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Tekerlek ek donatma seti

Çekmece / kısa çekmece

Sepet / kısa sepet

Ayak pedallı açıcı

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji tüketimi Yıl

Ortam sıcaklığı ¹

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Çekmeceler

Sepet sayısı

Dondurucu bölmesi raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Raf yüksekliği (mm)

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Ayarlı ayak seti

Sepet

Çarklar

75 cm geniş statik soğutmalı 
derin dondurucular

60 cm geniş statik soğutmalı 
derin dondurucular
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Soğutma ve derin dondurma kombinasyonları

 En ince detayına kadar kalite
GCv soğutucu ve dondurucu kombinasyonları ticari kullanımlara özel olarak tasarlanmıştır. İki kompresör ve birbirinden ayrı ayar-
lanabilen iki soğuk hava dolaşımı sayesinde ısı, soğutma bölmesinde +1°C ile +15°C arasında ve dondurucu bölmesinde -14°C ile 
-28°C arasında birbirinden ayrı ayarlanabilir.

Çift katlı soğutucu gücü: Birbirinden ayrı iki soğuk hava 

dolaşımı, iki kompresör.

GCv modellerinde, ev tipi diğer kombinasyonların aksine iki 

kompresör ve birbirinden ayrı ayarlanabilen iki soğuk hava 

dolaşımı vardır. Böylece ısı, soğutma bölmesinde +1°C ile 

+15°C arasında ve dondurucu bölmesinde -14°C ile -28°C 

arasında birbirinden ayrı ayarlanabilir. Soğutucu ve don-

durucu bölümleri arasında hava değişimi meydana gelmedi-

ğinden ürünlerin kuruması ve kokularının karışması etkili bir 

şekilde önlenir. Bu çift güçlü tasarımlar sayesinde kapının sık 

sık açılmasında önemli yere sahip olan daha fazla soğutucu 

güç sağlanır.

Soğutucu ve dondurucu bölümleri birbirinden ayrı 

kilitlenebilir.

GCv cihazlarında soğutucu ve dondurucu bölümleri birbirlerin-

den ayrı olarak kilitlenebilir. Dayanıklı kilitler aşırı yüklenmelere 

dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Aynı şekilde kol da çok sağ-

lam olarak üretilmiştir.

1 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 665 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

529 kW/Yıl

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Statik

Otomatik / Manuel

+1 °C ila +15 °C arası / −14 °C ila −28 °C

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

3

Izgaralar plastik kaplamalı / Cam

45 kg / 24 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

87 / 81 kg

7113333

7112321

9592756

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 665 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

529 kW/Yıl

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Statik

Otomatik / Manuel

+1 °C ila +15 °C arası / −14 °C ila −28 °C

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

3

Izgaralar plastik kaplamalı / Cam

45 kg / 24 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

70 mm

88 / 82 kg

7113333

7112321

9592756

GCv 4060 ProfiLine GCv 4010 ProfiLine

Brüt hacim / kullanım hacmi Soğutucu bölmesi

Brüt hacim / kullanım hacmi Dondurucu bölmesi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y) Soğutucu bölmesi

İç ölçüler (mm) (G / D / Y) Dondurucu bölmesi

Enerji tüketimi Yıl

Ortam sıcaklığı ¹

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi Soğutucu / dondurucu bölmesi

Buz çözme yöntemi Soğutucu / dondurucu bölmesi

Sıcaklık sahası Soğutucu / dondurucu bölmesi

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi Soğutucu / dondurucu bölmesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi Soğutucu / dondurucu bölmesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Metal kaplı taşıyıcı ızgara

Çarklar

Soğutma ve derin dondurma 
kombinasyonları
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Bir bakışta avantajlar

Tezgah altı derin dondurucular

Çevre dostu soğutucu madde R 600a, yüksek verimli kompresörlerle 

bağlantılı olarak güçlü ve enerji tasarrufl udur.

Tezgah altı. 83 cm yüksekliğindeki GGU modelleri, rahatlıkla çalışma 

tezgahının altına kurulabilir ve dar konumlandırma yerlerinde alandan 

tasarruf sağlayarak mükemmel bir çözüm sunar. 

Görsel ve akustik alarm, kontrolsüz sıcaklık artışı, soğukluk kaybı ve açık 

kapıya karşı uyarı vermektedir.

Derin tek parçalı polistirol iç hazne

kolay temizlenebilir ve kokusuzdur. 

Geniş yarıçaplar ve rahatsız edici 

köşelerin olmaması temizliği kolay-

laştırarak mükemmel hijyen sunar. 

Üstün nitelikli soğutucu bileşenler, optimum izolasyon ve iyi düşünülmüş 

konsept yüksek enerji tasarrufu ve düşük işletme giderleri sağlar. 

Soğutucu ve dondurucuların sağlam 

kilitleri istenmeyen erişimi engeller.

Kapı dayanağı ek parçalar kullanılmadan değiştirilebilir

ve cihazın konumlandırılacağı yereuyum sağlar.

GGU modellerinin sağlam taşıma 

sepetleri kolay çıkartılabilir, ürünlere 

iyi ve hızlı erişim sunar ayrıca 

iç bölümde esnek düzen sağlar. 

Sağlam kol. GGU modellerindeki 

sağlam kol yoğun kullanım için 

tasarlanmıştır. Sağ ya da soldan 

kavranabilen kol ergonomiktir 

ve temizliği kolaydır.
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Tezgah altı derin dondurucular

1 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

 En ince detayına kadar kalite
Liebherr'in tezgah altı dondurucuları yerden tasarruf sağlayan harika tasarımlara sahiptir. Dar konumlandırma yerlerinde soğutucu 
gücün kaybedilmemesi ve besinlerin tazeliğini koruması için boş alanın son derece verimli kullanılması gerekmektedir. Ürünler, bu 
sağlam yapılı modellerde her zaman en iyi soğutma teknikleriyle depolanırken cihazlar da enerjiden tasarruf eder.

Tezgah altına kurulabilir ve kolay entegre edilebilir.

Cihazlar bir çalışma tezgahının altına entegre edilebilir. Bu 

durumda cihazın arka kısmının havalandırılması ve içerideki 

havanın dışarı atılması için çalışma tezgahında en az 

200 cm²lik bir havalandırma açıklığı oluşturulmalıdır. 

Havalandırma ızgarası yoksa nişlerin yüksekliği cihazın 

yüksekliğinden en az 3 cm daha uzun olmalıdır. Cihazlar, 

83 cm ile, gastronomideki özel çalışma yüksekliklerine 

uygun tasarlanmıştır. 

Pratik sepetler.

Kolay çıkarılabilen sepetler, ürünlere erişimin iyi ve hızlı olma-

sını ve iç bölümün en iyi şekilde düzenlenmesini sağlar.

R 600a ile enerji tasarrufu.

Liebherr cihazları, olabildiğince en iyi enerji tasarrufu ve düşük 

işletme giderleri için optimize edilmiştir. Sadece doğal ve ekolo-

jik güvenilir soğutucu madde R 600a kullanılır. Yüksek verimli 

kompresörlerle birlikte son derece güçlüdür ve küresel ısınma 

potansiyeli düşük olduğu için geleceği güvenceye alır.

Tezgah altı derin dondurucular, statik soğutmalı

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kW/Yıl

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−9 °C ila −26 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Miktar kumandalı

Dış dijital

Görsel ve işitsel

0

4

4

Buharlaştırıcı plakalar

24 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

3 × 150, 1 × 170

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

41 / 39 kg

7777647

9086607

9790331

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kW/Yıl

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−9 °C ila −26 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Miktar kumandalı

Dış dijital

Görsel ve işitsel

3

1

4

Buharlaştırıcı plakalar

24 kg

Ergonomik direk kulpu

3 × 150, 1 × 170

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

41 / 39 kg

9876641

9086607

9141699

9141697

Talep üzerine

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kW/Yıl

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−15 °C ila −32 °C arası

Çelik / gümüş

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Zaman kumandalı

Dış dijital

Görsel ve işitsel

0

0

4

Buharlaştırıcı plakalar

24 kg

Ergonomik direk kulpu

3 × 150, 1 × 170

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

37 / 34 kg

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

GGU 1550 Premium GGU 1500 Premium GGUesf 1405

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji tüketimi Yıl

Ortam sıcaklığı ¹

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

SuperFrost

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Çekmeceler

Sepet sayısı

Dondurucu bölmesi raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Raf yüksekliği (mm)

Kilit

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi (FKUv alt / üst)

Beyaz bağlantı çerçevesi (FKUv alt / üst)

Çarklar

Uzun sepet

Kısa sepet

Çekmece

Kilit

Tezgah altı derin dondurucular,
statik soğutmalı
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Aksesuarlar

İhtiyaç durumunda ilave olarak başka U biçimli kızak çıtaları aksesuar olarak temin edilebilir.

U biçimli kızak çıtası

Plastik kaplamalı taşıyıcı ızgaralar 60 kg'a kadar dayanıklıdır.

Raflar

Sağlam CNS ızgaralar 60 kg'a kadar dayanıklıdır. Gastronomi standardı 2/1'e kadar standart haznelere uygun olarak 

tasarlanmıştır.  

CNS raf ızgarası

Ürün ısılarının kaydedilmesi için NTC ürün ısı sensörü tamamlayıcı bir parça olarak mevcuttur. Kaydedilen ısılar elektronikten 

okunabildiği gibi mevcut olan RS 485 arayüz sayesinde harici belgeleme sistemine de aktarılabilir.

NTC ürün sıcaklığı sensörü

Sağlam tekerlekler (100 mm çaplı), hareket kolaylığı ve cihazın altının kolay temizlenmesini sağlar. Her iki tekerlekte de bir 

 sabitleme freni vardır.

Tekerlek ek donatma seti

Bölüm: Dinamik soğutmalı ve paslanmaz çelik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve dondurucular

Potansiyelsiz alarm çıkışı

Yan yana seti

Yan yana setin ayarlanması kolaydır ve yan yana iki veya daha fazla cihazın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ayrıca 

görsel olarak çekici bir şekilde düzenlenmesine izin verir. Ayrıca, yan yana yapılan set, yan yana ayarlanmadıkça, aksi halde 

yan yana yerleştirilecek olan iki cihaz arasında yoğuşma ve buz oluşumunu önler.

Sağlam tekerlekler (80 mm çaplı), hareket kolaylığı ve cihazın altının kolay temizlenmesini sağlar. Tekerlekler doğrudan 

gövdeye monte edilir; her iki tekerlekte de birer sabitleme freni bulunmaktadır.

Soğutucuların yerinin değiştirilmesi gerekirse, 117 mm yüksekliğindeki sağlam tekerlek ayaklığı en uygun taşıma kolaylığını sunar. 

Cihazlar altında kolay ve rahat bir temizliği sağlamak için, runnerlar (çap 25 mm) iyileştirilmelidir.

Tekerlek kaidesi

Çarklar

Tekerlek ek donatma seti

CNS raf ızgarası

CNS Taban ızgarası 

Sağlam CNS ızgaralar 60 kg'a kadar dayanıklıdır ve yüksek hijyen şartlarına uygundur.

Taban ızgarası cihaz tabanının optimum şekilde kullanımını sağlar. Taban ızgarası iç astarın zarar görmesini önler ve 

ürünün güvenli şekilde saklanmasını sağlar. 

Sert plastik kaplamalı tel rafl ar 45 kg a kadar (60 cm genişliğinde aletler) veya 60 kg (75 cm genişliğinde aletler) yükleme 

kapasitesine sahip.

Raflar

Aksesuar olarak temin edilebilen ayak pedalı, ellerinizi kullanamadığınızda kapının rahatlıkla açılmasını sağlar.

Ayak pedallı açıcı

Bölüm: Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve 
dondurucular

Potansiyelsiz alarm çıkışı, merkezi bir izleme sistemine alarm iletmeyi sağlar. İç sıcaklık +15 ° C'yi (buzdolabı aksesuarı 

9592748) veya -10 ° C'yi (dondurucu aksesuarı 9592746) aşarsa veya kapı 5 dakikadan fazla açık kalırsa, alarm tetiklenir. 

Bu hızlı müdahale ve dolayısıyla optimum depolama sağlar. Maks. bağlantı değerleri: 42V / 8A, emniyet düşük voltajlı (SELV).
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Aksesuarlar

Taşıyıcı ızgaralar plastik kaplamalıdır ve 45 kg'a kadar dayanıklıdır. Rulo çubuklar aletleri altına takılabilir ve böylece dolapların 

arkasında temizlik ve bakım kolaylığı sağlanır.

Raflar / çarklarç

Ayarlı ayaklar, bölüm temizliğinin önemli olduğu her yerde cihazın atının da kolay ve rahat temizlenebilmesi için yeterli boş 

alan sağlar.

Aksesuar olarak temin edilebilen ayak pedalı, ellerinizi kullanamadığınızda kapının rahatlıkla açılmasını sağlar.

Ayarlı ayak seti

Ayak pedallı açıcı

Tamamen kapalı çekmeceler son derece sağlam olarak tasarlanmıştır ve ufak dondurulmuş gıdaların saklanması için idealdir. 

Çekmece / kısa çekmece

Sepet / kısa sepet

Plastik kaplamalı tel sepetler ürün erişimini kolaylaştırır ve iç bölümün iyi kullanılmasını sağlar.

Bölüm: Soğutma ve derin dondurma kombinasyonları

Bölüm: Dinamik soğutmalı ve plastik iç hazneli GN 2/1 soğutucu ve dondurucular

Buzdolapları standart kilitlerle donatılmıştır. Bir anahtarla birkaç cihaz kilitlenebilir. On farklı tuşa sahip ek kilit varilleri mevcuttur.

Kilit

Bölüm: Tezgah altı derin dondurucular

Yerinizin kısıtlı olması durumunda, örneğin GGU gastro-dondurucular, bağlantı çerçevesi yardımıyla birleştirilebilir. Böylece 

kokuların yanında sıcaklıklar da ayrı tutulabilir.

Optimum stabiliteyi sağlamak için, bir bağlantı çerçevesi ile kurulmuş cihazlara yuvarlak ray takmayın. Bu seçenek, yalnızca 

tekil cihazlarda kullanılabilir. 

Bağlantı çerçevesi

Sağlam tekerlekler (30 mm çaplı) cihazın yeri değiştirileceği zaman nakliye kolaylığı sunar.

Optimum stabiliteyi sağlamak için, makara setleri, bağlantı kullanılarak monte edilen cihazlara takılmamalıdır. çerçevesi. Bu 

sadece bireysel cihazlar için izin verilir. 

Çarklar

Plastik kaplamalı tel sepetler ürün erişimini kolaylaştırır ve iç bölümün iyi kullanılmasını sağlar.

Uzun / kısa sepet

Çekmece

Tamamen kapalı çekmeceler son derece sağlam olarak tasarlanmıştır ve ufak dondurulmuş gıdaların saklanması için idealdir.  
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Pastaneler için buzdolapları 
ve derin dondurucular
Pastanelerde buzdolapları ve derin dondurucular, sektöre özgü özel zorlukların üstesinden gelmek zorun-

dadır. Hassas doğal ürünlerin güvenilir bir şekilde soğutulmasını sağlamak için Liebherr, günlük iş akışlarını 

kolaylaştıran birçok yenilikçi fikir sunar: iç donanımlar, Euronorm unlu fırın tepsilerini kabul etmek üzere 

tasarlanmıştır (60 cm x 40 komut 60 cm x 80 cm). Cihazların altında kolay temizlik için cömertçe yayılmış 

köşeleri ve ayarlanabilir ayakları olan 304 kalite paslanmaz çelik iç astarları ile kolay temizlik ve hijyen 

kolaylaştırılmıştır. Tüm bileşenlerin yüksek kalitesi, cihazların yoğun günlük iş akışlarını bile güvenilir bir 

şekilde idare etmesini sağlar. Fırınlar ve pastaneler için Liebherr profesyonel cihazlarına güvenebilirsiniz – 

günün 24 saati, yılda 365 gün.
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Bir bakışta avantajlar
Dinamik soğutma ve paslanmaz çelik iç astarlı fırın tepsileri için buzdolapları ve dondurucular

Evaporatör ve görüntüleme sistemi üst düzey bulunur ve net kapasite artırılır. 

Menteşeli sökülebilir ünite kapak paneli.

Farklı ürünler için en iyi depolama koşullarını sağlamak üzere üç hava nemi 

için ayar seçeneği.

Temizlemesi kolay un toz filtresi, 

fonksiyonel parçaları korur un ve 

toz birikintilerinden dolayı cihazın 

servis ömrünü uzatır (aksesuar 

olarak bulunur).

Doğal soğutucu akışkan R 290, çevre dostudur ve yüksek verimli kompresörler 

ile birlikte çok enerji tasarrufl udur.

CFC içermeyen siklopentan köpüğü ile 83 mm kalınlığa kadar yalıtım, 

ısı kaybını azaltır ve cihazların mükemmel enerji verimliliğini destekler.

Cömertçe kalıplanmış 304 kalite 

paslanmaz çelik iç astar radyan 

köşeler ve kolay temizlik için astar 

tabanındaki ¾ "temizleme boşluğu.

İki sessiz ve enerji tasarrufl u fan, dolaylı bir hava kanalı sistemiyle en iyi soğutma 

kalitesini sağlar. Bu, ürünler üzerine doğrudan soğuk hava akışını önler ve hassas 

parçaların yüzeyini korur.

İç astarın net kapasitesini arttırmak için, fan ve evaporatör gibi işlevsel parçalar, 

yerden tasarruf sağlamak için buzdolabı bölmesinin dışına yerleştirilmiştir.

Ayak pedalı açacağı, kapının eller 

serbest olarak açılmasını sağlar 

(aksesuar olarak bulunur).

Evaporatör ve soğutma sistemi 

cihazın üst kısmında bulunur ve net 

kapasite artırılır. Menteşeli söküle-

bilir ünite kapak paneli servis veya 

temizlik sırasında kolay erişim sağlar.

Çıkarılabilir filtreli borulu kondansatör, pastanelerdeki ve pastanelerdeki koşullar için mükemmel şekilde tasarlanmıştır. 

Soğutma kapasitesi, minimum bakım miktarı ile yıllarca korunabilir.

Katoforetik kaplı buharlaştırıcı, fırınlarda bulunan özellikle agresif ve aşındırıcı maddelere karşı koruma sağlar ve bu, 

Liebherr cihazlarını güvenilir ve uzun ömürlü yapan ayrıntılara verilen dikkatin bir örneğidir.

Çıkarılabilir manyetik contalı kendiliğinden kapanan kapı, 

60 ° açılma açısından otomatik olarak kapanır, soğuk 

hava kaybını önler ve optimum ürün depolama koşullarını 

garanti eder. Kapılar yükleme için 90 ° 'de açık kalır.

Minimum enerji tüketimi için yüksek kaliteli soğutma bileşenleri ile 

birlikte hassas elektronik kontrol sistemleri. Görsel ve sesli kapı 

açma ve sıcaklık alarmları kullanıcıyı sıcaklıktaki aşırı yükselişi ve 

gereksiz soğuk hava kaybını önleme konusunda uyarır.

Bir buzdolabı veya dondurucu kapısı açıldığında, kapının yeniden açılmasını zorlaştıran bir vakum yapılır. 

Bu problem, vakumu hızla eşitleyen entegre basınç emniyet valfi ile çözülür.

Kapıya entegre edilmiş tam boy tutamak pratiktir, tutması 

kolaydır ve hepsinden önemlisi, temiz tutması çok kolaydır.

Membran kontrol panelli ünite bölmesi kapağı ve kapının her ikisi de

temizlemelerini kolaylaştıran kesintisiz bir tasarıma sahiptir.

Kapı menteşeleri, ilave bir parça olmadan geri dönüşümlüdür ve 

Cihazların montaj yerine kolayca adapte olmasına izin verin.

Geçmeli kapı contası hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar, 120 mm ila 170 mm arasında ayarlanabilir, 

cihazın altında da kolay temizlik sağlar. Tekerlekler ayrıca bir seçenek olarak mevcuttur.

Cihazlar, yüksek ortam sıcaklıkları (+ 10 ° C ila + 40 ° C) için tasarlanmıştır ve sıcak fırınlarda 

olduğu gibi aşırı sıcaklık koşullarında bile verimliliği ve maliyet etkinliğini garanti eder.

SuperCool ve SuperFrost düğmelerinin yardımıyla, ürünler mümkün olduğu kadar çabuk soğutulabilir 

(miktara bağlı olarak en fazla 1 saat). Bu, örneğin bunlar nakliye nedeniyle izin verilen maksimum sıcaklıkta ise.
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 En küçük detaya kadar kalite
ProfiLine fırın standardına uygun Liebherr buzdolapları ve dondurucular, günlük işlerinizi kolaylaştırmak için birçok kullanışlı özelliği 
bir araya getirir. Yüksek performanslı basınçlı hava sistemi ve hassas elektronik kontrol ünitesi, sabit ve homojen ürün soğutmasının 
yanı sıra tam sıcaklık kontrolünü sağlar – depolama sırasında mükemmel kaliteyi sağlamak için.

Esneklik için geniş sıcaklık aralığı.

Sıcaklık aralıkları ayrı ayrı - 5 ° C ile + 15 ° C arasında ve 

- 10 ° C ile - 35 ° C arasında ayarlanabilir. Bu, depolanacak 

uygulamaya veya ürünlere bağlı olarak maksimum esneklik 

sağlar – ve daima mükemmel soğutma kalitesi sağlar. 

Üç hava nem aralığı seçeneği.

Seçilebilen üç nem aralığına sahip cihazlar, çikolata, krema 

veya hamur gibi çeşitli ürünler için ideal saklama koşulları 

sağlayacak şekilde ayarlanabilir, böylece optimum koşullarda 

muhafaza edilmelerini ve kalitelerinin korunmasını sağlar. 

Enerji tasarrufl u sıcak gaz.

Daha az ve daha az defrost yapın: cihazlar sadece gerektiğin-

de defrost yapar çünkü elektronik kontrol sistemi kompresö-

rün çalışma süresine bağlı olarak optimum defrost çevrimle-

rini hesaplar. Enerji tasarrufl u sıcak gaz, buz çözme süresini 

yakl. 30 ila sadece yakl. 10 dakika – cihazda sıcaklığın düş-

mesiyle birlikte. Yemek kalitesi için olumlu: Yiyecekler gerek-

siz sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaz.

Kolay kullanım – pratik özellikler.

Rahat kullanım için, kapılar 90 ° 'de açık kalarak daha 

büyük ürün miktarlarının kolayca yüklenmesini ve çıkarıl-

masını sağlar. 60 ° C'nin altında kapılar, gereksiz yere 

soğuk hava kaybını önleyen manyetik conta sayesinde 

otomatik olarak kapanır. Bir el aksesuarı yoksa, aksesuar 

olarak sunulan sağlam ayak pedalı yükleme işlemini ko-

laylaştırır. Kalıplanmış 304 kalite paslanmaz çelik iç as-

tar, fırın tepsilerinin yerleştirilmesi için en uygun şekilde 

tasarlanmıştır. Ayarlanabilir L şeklindeki tepsiler, cihazın 

boyutuna bağlı olarak 60 cm x 40 cm veya 60 cm x 80 cm 

fırın tepsilerinin kolayca takılmasını sağlar. İç astarlar, cö-

mertçe yayılmış köşeler ve astar tabanındaki ¾ "temizleme 

drenajı ile tasarlanmıştır ve temizlenmesi kolaydır. Tüm 

cihazlardaki kapı menteşeleri kolayca ters çevrilebilir.

Hassas ProfiLine elektronik kontrol sistemi için enerji 

verimliliği. 

Varsayılan sıcaklık aralığı ve nem kontrol programları içeren 

kullanımı kolay elektronik kontrol sistemi doğru sıcaklık aya-

rına izin verir. Ek olarak, cihazların sadece gerektiği gibi buz 

çözülmesini sağlar ve bu da enerji verimliliğinin korunmasına 

yardımcı olur. Sıcaklık sapmaları durumunda, ör. Uzun süre 

açık olan bir kapı ile elektronik kontrol sistemi görsel ve sesli 

bir kapı alarmı tetikler, böylece ürünleri korur. Elektronik kont-

rol sistemindeki membran klavye kire karşı dayanıklıdır ve 

temizlenmesi kolaydır.

Optimum soğutma kapasitesi – her yerde.

Cihazlar + 10 ° C ile + 40 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için 

tasarlanmıştır, bu nedenle sıcak fırınlarda veya şube mağaza-

larında kullanım için en uygun şekilde bulunurlar – daima en iyi 

soğutma kapasitesini sağlarlar. Soğutma sistemi ve bileşenleri, 

birçok kapı açma döngüsünde zorlu pratik gereksinimleri karşı-

lamak için tamamen uyumludur.

Yüksek ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır.

82 mm yalıtım ve ağır hizmet tipi soğutma sistem, fırın 

modelleri + 10 ° C ile + 40 ° C arasındaki ortam sıcaklıkla-

rında güvenilir şekilde çalışacaktır. Bu nedenle profesyonel 

kullanım için idealdirler – örneğin pastaneler.

Euronorm fırıncı tepsileri.

Bu fırın dolapları ve iç donanımlar, cihazın boyutuna bağlı 

olarak 60 cm x 40 cm veya 60 cm x 80 cm fırın tepsileriyle 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özel hava kanalı sistemi, maksimum uç seçeneği. 

İki yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan fan, dolaylı 

bir hava kanalı sistemi kullanarak iç mekanlarda optimum 

soğutma etkisi sağlar. Bu, keklerin, turtaların veya hamurların 

kalitesini etkileyebilecek hassas ürünlerin üzerine doğrudan 

soğuk hava akımını önler. Standart olarak, cihazlar fırın 

standart tepsiler için ilave bir ücret ödemeden maksimum 

sayıda tepsiyle donatılmıştır.

Ters çevrilebilir kapı menteşeleri.

Kapı menteşeleri, cihazları montaj yerine uyarlamak için 

herhangi bir ek parça olmadan kolayca geri döndürülebilir.

Dinamik soğutma ve paslanmaz çelik iç astarlı fırın tepsileri için buzdolapları ve dondurucular
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Dinamik soğutma ve paslanmaz çelik iç astarlı fırın tepsileri için buzdolapları Dinamik soğutma ve paslanmaz çelik iç astarlı fırın tepsileri için dondurucular

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

BKPv 8470 ProfiLine BKPv 6570 ProfiLine BGPv 8470 ProfiLine BGPv 6570 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

765 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−5 °C ila +15 °C arası

600 × 800 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

25

Krom nikel çelik L kızak çıtaları

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

171 / 152 kg

BKPv 8420

9590581

9590659

9590247

9592748

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

410 / 650 / 1550

C

542 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−5 °C ila +15 °C arası

400 × 600 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

20

Krom nikel çelik L kızak çıtaları

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

149 / 132 kg

BKPv 6520

9590581

9590659

9590247

9901969

9592748

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

1997 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −35 °C arası

600 × 800 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

25

Krom nikel çelik L kızak çıtaları

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

174 / 155 kg

BGPv 8420

9590581

9590659

9590247

9592746

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

516 / 650 / 1550

D

1874 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −35 °C arası

400 × 600 mm (uzunlamasına)

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Krom nikel çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

RS 485 optional

20

Krom nikel çelik L kızak çıtaları

120 – 170 mm

Kulp çubuğu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 – 60 mm

153 / 136 kg

BGPv 6520

9590581

9590659

9590247

9592746

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Fırın normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Arabirim

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Beyaz renkte de temin edilebilir

Aksesuar

Tekerlek ek donatma seti

Ayak pedallı açıcı

Un tozu filtresi

Yan Yana-Set

Potansiyel Yükleyici alarm çıkışı

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Fırın normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

Arabirim

Dondurucu bölmesi raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Ayarlı ayak yüksekliği

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Beyaz renkte de temin edilebilir

Aksesuar

Tekerlek ek donatma seti

Ayak pedallı açıcı

Un tozu filtresi

Potansiyel Yükleyici alarm çıkışı

Ekmek tepsileri için buzdolapları
dinamik soğutmalı

Dinamik soğutmalı fırın tepsileri 
için dondurucular
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Bir bakışta avantajlar

Verimli bir fana sahip Liebherr hava kanalı sistemi, optimum soğutma 

kalitesi ve enerji tüketimini azaltır. Kapı açıldığında fan durur, bu da soğuk 

hava kaybını azaltır ve enerji verimliliğini arttırır.

25 mm’lik aralıklarla 10 çift L 

yerleştirme rayı, yüksek 

esneklik sunar ve iç alanın en 

iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

Siklopentan köpüklü 

(CFC içermeyen) 60 mm

 yalıtım sayesinde düşük 

enerji tüketimi.

Büyük köşe yarıçaplarına sahip tek 

parçadan derin çekme plastik 

iç hazne kolayca temizlenir ve 

mükemmel hijyen sağlar.

Farklı ürünler için mükemmel 

saklama koşulları için BKv'da 

iki nem ayarı seçeneği.

Ayarlanabilir ayaklar (105 mm 

– 150 mm), aksesuar olarak 

bulunur, cihazın altında da kolay 

temizlik sağlar.

Doğal soğutucu akışkanlar R 290 ve R 600a çevre dostudur ve çok verimli 

kompresörler ile birlikte, çok enerji tasarrufl udur.

Kapı menteşeleri ters çevrilebilir (ilave parça olmadan) 

ve aletlerin sahaya adapte edilmesine izin verin.

+ 10 ° C ila + 40 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için tasarlanan yüksek soğutma kapasitesi, örneğin 

sıcak fırınlarda, pastane veya perakende mağazalarında tüm çalışma koşullarında güvenilir çalışma sağlar.

Geniş yüzey alanı buharlaştırıcısı (BKv 5040), ürünün depolanma 

ömrünü uzatan hızlı ürün soğutması ve yüksek nem sağlar. 

Gerektiğinde düşük nem ayarı mevcuttur

Enerji tasarrufl u Smart Frost teknolojisi (BG 5040) iç ve donmuş ürünlerdeki donmayı azaltır, 

buz çözme ihtiyacını azaltır ve homojen soğutma sağlar.

Bir dondurucu kapısı açıldıktan sonra, hava değişimiyle bir vakum oluşturulur – kapının 

hemen sonra tekrar açılmaya zorlanması ile sonuçlanır. BG 5040 üzerindeki entegre 

basınç emniyet valfi vakumu hızlı bir şekilde eşitler, böylece kapı kolayca tekrar açılır.

Dijital sıcaklık göstergeli mekanik kontrol sistemi güvenilir ve kullanımı kolaydır.

Plastik iç astarlı fırın tepsileri için buzdolapları ve dondurucular
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Plastik iç astarlı fırın tepsileri için buzdolapları ve dondurucular

 En küçük detaya kadar kalite
Profesyonel buzdolaplarının ve derin dondurucuların kalitesi ve verimliliği başarılı kullanım için belirleyici faktörlerdir. BKv 5040 
ve BG 5040 ile Liebherr, pastanelerde ve pastanelerde özel gereksinimler için iki cihaz daha sunar: Optimize edilmiş yalıtım 
ve dinamik soğutma sistemi sayesinde modeller mükemmel soğutma kapasitesi sağlar. Sorunsuz kullanım için basit ve güvenilir 
kontrollerle + 10 ° C ile + 40 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır. Kalıplanmış tek parça astar, mükemmel hijyen 
için kolay temizliği garanti eder.

Sağlam L şeklindeki tepsiler. 

22 tepsiye (60 cm x 40 cm) kadar raf konumlu ekstra güçlü 

tepsiler, buzdolabında veya donmuş ürünlerin temiz depolan-

masını sağlar. Aletleri 10 çift tepsiler ile birlikte geliyor. 

25 mm'lik aralıklarla ayarlanabilirler ve iç kısımların gerektiği 

gibi esnek kullanımını sağlar. 

Bakımı kolay iç astar.

Cömertçe yayılmış köşeleri olan sert, ticari sınıf polistrolde ka-

lıplanmış iç astar, kolay ve mükemmel hijyenik temizlik sağlar.

Pastanelerde ve fırınlarda kullanım için standarda uygun 

tepsiler.

Plastik iç hazne standart pastane tepsilerinin yerleştirilmesi 

için son derece uygun tasarlanmıştır. Ayarlanabilir L yerleştir-

me rayları üzerine cihaz ebadına göre 60 cm x 40 cm ebadında 

tepsiler konforlu bir şekilde yerleştirilebilir.

Mükemmel saklama koşulları.

BKv 5040, çeşitli ürünler için kullanıma izin veren iki nem 

ayarına sahiptir. Mükemmel soğutma kapasitesi. Cihazlar 

+ 10 ° C ile + 40 °  C arası ortam sıcaklıkları için tasarlan-

mıştır, bu nedenle sıcak fırınlarda veya sık kapı açılışı olan 

şube mağazalarında kullanım için uygundurlar. Soğutma sis-

temi, zorlu pratik gereklilikleri karşılamak için iyi bir şekilde 

dengelenmiştir.

Konforlu kullanım için kapı 90°’lik bir açılma açısında 

açık kalır. 

Bu sayede büyük ürün miktarları rahat bir şekilde yerleştirile-

bilir veya çıkarılabilir.

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 11'de bulunabilir. 2015/1094-IV AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

BKv 5040 BG 5040

491 / 375 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

D

753 kW/Yıl

5

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +15 °C arası

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

10

Krom nikel çelik L kızak çıtaları

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

85 / 79 kg

9006231

9006229

9086365

9590229

491 / 378 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

614 kW/Yıl

+10 °C ila +40 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−9 °C ila −26 °C arası

600 × 400 mm (çapraz raflar)

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

10

Krom nikel çelik L kızak çıtaları

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

93 / 86 kg

9006231

9006229

9086365

9590229

Talep üzerine

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Fırın normu

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Kulp

Kilit

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

L biçimli kızak çıtası sağ

L biçimli kızak çıtası sol

Tekerlek kaidesi

Ayarlı ayaklar

Kilit

Buzdolapları ve derin dondurucular fırın 
tepsileri için
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Aksesuarlar

Bölüm: Dinamik soğutma ve paslanmaz çelik iç astarlı BKPv/BGPv 
fırın tepsileri için buzdolapları ve dondurucular

İsteğe bağlı tekerlek seti

Ayak pedalı açacağı

Ayarlanabilir bacaklar

Tekerlek tabanı

Un tozu filtresi

Bölüm: Plastik iç astarlı fırın tepsileri için buzdolapları ve dondurucular BKv/BG

L şeklinde ilave tepsi kızakları (60 cm x 40 cm) mevcuttur.

Sağlam tekerlekler (100 mm çap) cihazların kolayca hareket ettirilebilmesini sağlar ve cihazın altındaki zeminin temizliğini 

kolaylaştırır. İki tekerlek, frenlerle donatılmıştır.

Yüksekliği 125 mm olan sağlam tekerlek tabanı, cihazları gerektiğinde her yerden bir yere taşımayı kolaylaştırır. Sürmek için 

tasarlanmış sağlam kaliteli bir aksesuar.

Toz filtreniz, soğutma bileşenlerini örneğin hamur hamurunun neden olduğu toz birikintilerine karşı korur, böylece potansi-

yel olarak pahalı servis çağrılarından kaçınır. Montajdan sonra, entegre metal paspas hiçbir alet kullanmadan temizlenebilir 

ve temizlenebilir. Bulaşık makinesinde 50 ° C'de temizlenebilir.

Eli serbest bırakmazsanız, aksesuarı olarak mevcut olan ayak pedalı açıcısı ile kapıyı rahatça açabilirsiniz.

Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar (105-150 mm), günün hijyeninin özellikle önemli olduğu durumlarda cihazın altında kolay ve 

rahat kullanım için bol miktarda boşluk sağlar.

L şeklinde tepsi kızakları

Potansiyelsiz alarm çıkışı

Akımsız alarm çıkışı, ısı alarmlarının merkezi bir alarm sistemine aktarılmasını sağlamaktadır. Belirlenen bir sıcaklık dere-

cesinin üstüne çıkılması durumunda, hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi ve optimum depolamanın sağlanması için alarm 

devreye girmektedir. 

Yan yana seti

Yan yana setin ayarlanması kolaydır ve yan yana iki veya daha fazla cihazın rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar ve ayrıca 

görsel olarak çekici bir şekilde düzenlenmesine izin verir. Ayrıca, yan yana yapılan set, yan yana ayarlanmadıkça, aksi halde 

yan yana yerleştirilecek olan iki cihaz arasında yoğuşma ve buz oluşumunu önler.

Kilit

Aletler standart kilitlerle donatılmıştır. Bir anahtarla birkaç cihaz kilitlenebilir. On farklı tuşa sahip ek kilit varilleri mevcuttur.
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Yeni nesil şişe soğutucularımız: Liebherr Merchandising Cooler. Cihazlar soğutma, optimum ürün sunumu 
ve ergonomik kullanım konusunda her türlü talebi karşılamaktadır. Kısacası: İçecekleri en iyi ve verimli 
şekilde soğutma, ürünleri ideal depolama ve sunma ve bunların hepsi sürekli kullanım için tasarlanan 
sağlam ve enerji tasarruflu cihazlarda. Yeni Merchandising Cooler: Burada soğutma, verimlilik ve 
ürünleriniz odak noktasında ‒ garanti.

İçecek endüstrisi için buzdolapları
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Markanızı Liebherr cihazları 
üzerinde etkili bir şekilde sunun
Bireysel olarak tasarlanmış bir marka görünümüyle veya özel özelliklerle, Liebherr cihazları neredeyse her gereksinimi karşılar. 
Geniş model yelpazesi ve çok yönlü aksesuar yelpazesi, her uygulama için mükemmel çözümü bulmayı kolaylaştırır.

360° Sunum

İster fotorealistik ürün tanıtımı ister sanatsal bir motif veya kusursuz bir şekil-
de tasarlanmış şirket logosu olsun, 360° tasarım imkanları sayesinde cihaz 
yüzeyinin tamamında yaratıcı ve etkili mesajlar verebilirsiniz.

Dijital doğrudan baskı: Müşterilerinizi markanızla etkileyin 

Çok yönlü imkanlar: Doğrudan baskı seçeneğinde, reklam mesajınız veya motifiniz isteğe bağlı olarak doğrudan gövde 
üzerine basılır. İster fotorealistik ürün tanıtımı ister sanatsal bir motif veya kusursuz bir şekilde tasarlanmış şirket logosu olsun, 
bu yöntemle şirketinizi veya markalarınızı akıllıca öne çıkarabilirsiniz. Sizin için bireysel olarak küçük miktarlarda da üretim 
yapabiliriz. Dijital dört renkli baskı için güncel üretim standardı olan CMYK renk alanını kullanıyoruz. 

Avantajlara genel bakış:

• Renk parlaklığı, yüksek çözünürlük, derin netlik ve canlı bir görünüm ile cihazlarınız görsel olarak geliştirilir

• Etkili reklam mesajları ile özel ve esnek tasarım

• Markanızın bilinirliğini artırın ve daha fazla satış yapın

• 180° markalama: Tasarım, cihazı tam olarak kaplayacak şekilde doğrudan yüzeye bastırılır ve cihaz kenarlarına
 kadar uygulanır

• Kolay temizlenir, çizilmez ve UV ışıklarına dayanıklıdır

• Küçük miktarlarda üretim mümkündür

• Sağlam marka baskısı: Yanlışlıkla veya kasıtlı olarak çıkarılması mümkün değildir

• Tasarımın korunması için: Folyolu cihaz teslimatı

Kapalı arka panel 

İsteğe bağlı olarak temin edile-
bilen kapalı arka panel (modele 
bağlıdır) sayesinde, cihaz özellik-
le ayaklı kullanım için çok uygun-
dur. Kurulum yerinin ortamına iyi 
bir şekilde uyum sağlar ve tüm 
cihaz yüzeyine reklam mesajları 
yerleştirebilmenize imkan tanır.
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Cam kapı markası 

Cam kapıya ayrı ayrı tasarlanmış 
motifli viniller uygulanabilir. 
Ayrıca, herhangi bir zamanda 
zorluk çıkarmadan tamamen 
çıkarılabilen “kalıcı olmayan” 
etiketler olarak da bulunurlar.

Cam kapıya entegre 
LED aydınlatma

Cam kapının iç kısmına ayrı 
bir motif kazınmış ve LED'lerle 
aydınlatılmış. Sadece motif 
aydınlatılarak etkileyici bir 
şekilde öne çıkar. Gravür, iki cam 
levha arasına yerleştirilmiştir ve 
FKv 50 ve FKv 30 cihazları için 
uyumludur.

Markanız spot ışığı altında

3D markalama

3D markalama, cihazınıza olağanüstü bir çekicilik katar ve yaratıcı görsel 
kullanımı için birçok yeni imkan sağlar. Özel bir işlem uygulanarak yüksek 
kaliteli etiketler, 3D baskı (merceksel işlem) yöntemiyle üretilebilir. Bunların 
yanı sıra, cam üzerinde farklı baskı seviyeleri ve katmanları ile çalıştığımız için 
arka taraftan doğru aydınlatma ile birlikte 3 boyutlu bir etki ortaya çıkabiliyor. 
Böylece adeta görsel bir şölene dönen cihazlar, dürtüsel satın almayı teşvik 
ediyor.

Bireysel renk tasarımı 

Cihazınızı istediğiniz gibi şekil-
lendirin! Dijital doğrudan baskı 
yönteminin marka faaliyetleri 
açısından sunduğu olağanüstü 
imkanlar, cihazları fabrikamızda 
müşterilerimizin özel isteklerine 
göre tasarlayabilmemizi sağlıyor. 
Bu sayede, hemen her gereksinimi 
veya kullanım amacını karşılaya-
biliyoruz. 

PVC etiket

Son derece yaygın ve sık kul-
lanılan bu teknik ile istenilen gör-
sel, parça sayısına ve motife bağlı 
olarak uygun bir etiket üzerine 
(genellikle PVC folyo) bastırılır. 
Ardından bu etiket, köpüklü kabin 
veya dolap gövdesine hassas bir 
şekilde uygulanır.

Merceksel işlem 3D efekti
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 Bir bakışta avantajlar

Forced hava soğutma sistemi içeceklerin servis 

sıcaklığına hızlı bir şekilde soğutulmasını ve sıcaklığın 

iç kısım boyunca aynı kalmasını sağlar.

Ayarlanabilir sıcaklık aralığı, bireysel sıcaklık kontrolüne izin verir.

LED ekran içeriğine dikkat çekmek 

için emin. Ekran paneli özelleştirilmiş 

marka için kullanılabilir.

Yüksek performanslı yalıtım, 

enerji tüketimini azaltır.

Otomatik fan kapatma anahtarı, kapı açıkken hava kaybını en aza indirir.

Ayrı bir anahtara sahip LED iç lamba enerji 

tasarrufl udur ve optimum parlaklıkl mükemmel 

ürün sunumu sağlamak için tasarlanmıştır.

Ters çevrilebilir kapı menteşeleri, montaj yerine 

adaptasyon sağlar.

Cam kapı mükemmel bir genel bakış sağlar, optimum 

enerji verimliliği sağlar ve yüksek etkili ürün sunumunu 

destekler. Eşsiz tek parça kapı çerçevesi, temiz 

görünümü maksimum stabilite ile birleştirir.

Dinamik soğutmalı buzdolapları

Kapılar, iyileştirilmiş hijyen için kolayca çıkarılabilir contalara sahiptir.

Plastik kaplamalı, ağzı kapalı tel rafl ar, yüksekliği ayarlanabilir ve farklı boyutlarda şişeler, 

paketler vb. Sıkıca konumlandırıldığından emin olmak için entegre bir tutucuya sahiptirler. 

Bu, ürünleri doldururken güvenliği arttırır (modeller FKDv 4503 / ..13 / ..23).

Kapı kolu şık ama sağlam.

Kalıplanmış plastik iç astar kokusuz, çok sağlam, 

dayanıklıdır ve cömertçe yayılmış, temizlenmesi 

kolay köşeler sayesinde mükemmel hijyen sağlar.

Tasarım ve işlevsellik ustaca bir araya getirildi: Yan 

kontur kenarlarına sahip HardLine tasarım, ürünlerinizi 

sunmak için şık bir pazar yukarı alternatifidir.

RoHS ve WEEE uygunluğu, çevre dostu malzemeler ve optimum geri dönüştürülebilirlik ile 

birlikte kullanılır.

Doğal ve CFC içermeyen soğutucu akışkan R 600a çevre dostudur ve yüksek verimli 

kompresörler ile birlikte çok verimlidir

Toz boya kaplı çelik gövde kusursuz bir tasarıma sahiptir ve sonuç olarak son derece sağlam, 

darbelere dayanıklı ve temizlenmesi kolaydır. Tam yükseklikte yan duvarlar, müşteri özelliklerine 

göre ayrı ayrı dizayn edilebilir ve markalama amaçlı kullanılabilir.
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 En küçük detaya kadar kalite
Liebherr teşhir buzdolapları, yüksek etkili ve tanıtım amaçlı ürün sunumu için ideal koşulları sağlar. LED ekrandan LED iç 
aydınlatmasına (açma / kapama düğmeli) değişken iç kısma kadar, bu cihazlar ürünleri mükemmel bir şekilde sunmak için 

birçok seçenek sunar. Ekran, çekici marka seçenekleriyle ayrı ayrı tasarlanabilir. Yüksekliği ayarlanabilir tel raflar, farklı şişe 
boyutlarına ve paketlerine esnek adaptasyon sağlar. Güçlü soğutma sistemi, yoğun yerler için hızlı soğutma sağlar.

Forced hava soğutma sistemi.

Fan destekli soğutma sistemi, ürünlerin hızlı bir şekilde soğu-

tulmasını ve sıcaklığın iç kısımda bile eşit dağılmasını sağlar. 

Otomatik fan kapatma anahtarı, kapı açıkken (FKDv 4523 

olmadan) soğuk hava kaybını en aza indirir.

Aydınlatma açıkken 24
saatte enerji tüketimi

Floresan 
tüplü 

buzdolapları

%25'e kadar

LED iç aydınlatma.

LED iç aydınlatma (açma / kapama düğmeli) enerji tasarrufl udur ve ürünlerinizi 

optimum sunum için ilgi odağına yerleştirir. Mevcut aydınlatma seçenekleri 

aşağıdaki gibidir: 

Ürünlere en uygun şekilde görüntülemek ve dikkat çekmek için aydınlatma 

vurgularını kullanan her iki taraf için dikey dikey aydınlatma. Bu şık iç aydınlatma, 

ürünlerinizin münhasırlığını vurgulamak için kullanılabilir (FKDv 4523). 

Mükemmel ürün sunumunu garanti eden bir tarafa dikey dikey LED aydınlatma 

(FKDv 4211/4213/4503/4513). 

İçeriden yukarıdan aydınlatmayı sağlayan kompakt LED tavan aydınlatması 

(FKDv 4203/4503).

Maksimum ürün görünürlüğü.

Tam boy cam kapı, ürünün görünürlüğünü arttırır. 

Ayrıca, kabinin bu kapı tasarımıyla yapılandırılması, 

mevcut net kapasiteyi arttırır. Özel cam, iyi bir yalıtım 

sağlar ve cihazın enerji verimliliğini arttırmaya yardımcı 

olur (FKDv 4503/4513/4523).

Müşteriye özel kişiselleştirmeler için özel isteğe bağlı özellikler mevcuttur

Elektronik İzleme Sistemi.

FKDv 4523 ile standart olarak gelen (ve diğer ekran buzdolaplarında isteğe 

bağlı olarak temin edilebilir) EMS kontrolleri, daha da yüksek enerji verimliliği 

için oldukça uygun bir teknolojiye sahiptir. Örneğin, sistem kapı açma 

çevrimlerini ve cihazın önündeki hareketleri tespit eder. Soğutma teknolojisi 

bunlara soğutma kapasitesini adapte ederek yanıt verir ve a ışık kapalı 

‘fonksiyonu ile birlikte bu önemli ölçüde enerji tüketimini azaltır.

Dinamik soğutmalı buzdolapları

LED 
aydınlatmalı 
buzdolapları

Göz alıcı ışıklı ekran.

Liebherr, cihazlara, ürünlere ve markalarınıza daha fazla 

dikkat çekmek için çeşitli çözümler sunar. Işıklı ekran yüzeyi, 

müşteri isteğine göre markalanabilir. Dört farklı ekran seçene-

ği mevcuttur: 

Kapı iç tarafına monte edilmiş, aydınlatılmış fakat şeff af Light-

Guide ekran (FKDv 4523). Bu, aydınlatılmış ürününüzü getirir-

ken net ürün görünürlüğü sağlar odak marka logosu. 

Markanızı vurgulayan ve gerçekten fark edilmesini sağlayan, 

kapının dış tarafında bulunan kenar aydınlatmalı LightGuide 

ekran (FKDv 4513). Bu ince LightGuide paneli eşit olarak 

aydınlatır tüm ekran yüzeyi. Ayrı bir güç kaynağı gerekmez 

aydınlatma için. 

İç kısmına yapıştırılmış bir çıkartma tavan aydınlatması ile 

canlı bir şekilde aydınlatılan kapı (FKDv 4503).

Çarpıcı LED arkadan aydınlatmalı ekran (FKDv 4203/4211/

4213), Bu, yüksek derecede marka bilinirliğini teşvik eder.

Optimum enerji verimliliği, düşük işletme maliyetleri.

Tüm ekran soğutucuları yenilikçi LED aydınlatma kullanıyor. Yüksek verimli LED 

aydınlatmanın kullanılması, fl üoresan tüplü benzer modellere kıyasla aydınlatma 

açıkken toplam enerji tüketimini yüzde 13 ila 25 oranında azaltır. Bu, işletim 

maliyetlerini önemli ölçüde düşürür – ve LED aydınlatmanın daha yüksek fiyatı 

çok kısa sürede geri kazanılır.
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Cam kapılı ve dinamik soğutmalı buzdolapları

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

687 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / siyah

İzolasyon cam kapı

Plastik gümüş

Elektronik kumanda / İçi dijital

LED uzunlamasına aydınlatma, ekrana 

paralel olarak değiştirilebilir, her iki tarafta

6

Açık kapı tel raflar

304 / 7

608 / 7

45 kg

Sağlam alüminyum kulp

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

94 / 85,6 kg

7112585

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

680 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / siyah

İzolasyon cam kapı

Plastik gümüş

Mekanik kumanda / İçi analog

LED uzunlamasına aydınlatma, ekrana 

paralel olarak değiştirilebilir, her iki tarafta

6

Açık kapı tel raflar

304 / 7

608 / 7

45 kg

Sağlam alüminyum kulp

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

93 / 88 kg

7112585

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

580 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / gri

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda / İçi analog

LED uzunlamasına aydınlatma, ekranla 

paralel olarak çalıştırılabilir

6

Izgaralar plastik kaplamalı

304 / 7

608 / 7

45 kg

Sağlam alüminyum kulp

Sonradan eklenebilir

Evet

Sağ değiştirilebilir

93 / 86 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9590067

441 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1800

614 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / gri

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda / İçi analog

LED tavan ve uzunlamasına aydınlatma

6

Izgaralar plastik kaplamalı

304 / 7

608 / 7

45 kg

Sağlam alüminyum kulp

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

92 / 86 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

403 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

547 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / siyah

İzolasyon cam kapı

Plastik gümüş

Mekanik kumanda / İçi analog

LED uzunlamasına aydınlatma, ekranla 

paralel olarak çalıştırılabilir

5

Açık kapı tel raflar

256 / 7

512 / 7

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

85 / 79 kg

FKDv 4213

7113269

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

Talep üzerine

387 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

472 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda / İçi analog

LED uzunlamasına aydınlatma, ekranla 

paralel olarak çalıştırılabilir

5

Izgaralar plastik kaplamalı

256 / 7

512 / 7

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

73 / 68 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

Talep üzerine

9902275

403 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

527 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik / Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / beyaz

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda / İçi analog

LED tavan aydınlatması, ekranla paralel 

olarak çalıştırılabilir

5

Izgaralar plastik kaplamalı

256 / 7

512 / 7

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

85 / 78 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

Talep üzerine

9902275

FKDv 4523
PremiumPlus

FKDv 4523, 875 serisi
PremiumPlus

FKDv 4513
Premium

FKDv 4503
Premium

FKDv 4213, 744 serisi
Comfort

FKDv 4211
Comfort

FKDv 4203
Comfort

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi / Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü / Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Beyaz renkte de temin edilebilir

Aksesuar

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Raf, şeffaf kaplamalı

Zemin ızgara

Ahşap ızgara

Delikli raf kapağı

Tarayıcı rayı

Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı

Kızaksız yerçekimi besleme rafı

Koruma çıtası

Tekerlekler için emniyet

Kilit / Özel kapama

Yan Yana-Set

Cam kapılı ve 
dinamik soğutmalı buzdolapları
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 Bir bakışta avantajlar

Bir anahtarla ayarlanabilen LED 

aydınlatma, iç alanın iyice aydınlatılmasını 

sağlar; böylece ürünleriniz en iyi ışık 

koşullarında sunulur. 

Modele bağlı olarak, sıcaklığı ayrı ayrı

+2°C ila +9°C veya +1°C ila +15°C 

aralığında ayarlayın. Bu sayede ürünleriniz 

için uygun sıcaklığı rahatlıkla kontrol 

edebilirsiniz.

Dinamik soğutma özellikli soğutucular

Ürünlerin kolayca yerleştirilebilmesi ve alınabilmesine yarayan kapı duraklaması, cihazın

ilgili yerleştirme konumuna uyarlanabilmesi için değiştirilebilir.

İç alan, günlük kullanım için son derece sağlam bir şekilde tasarlanmıştır. Derin çekilmiş 

destek profilleri, geniş köşe yarıçapları ve eksiz iç hazne sayesinde kolayca temizlenebilir ve 

optimum hijyen sağlar.

Stabil taşıma kafesleri kolayca ayarlanabilir 

ve iç alanın çeşitlendirilebilmesini sağlar. 

Optimum kullanım için, farklı boyutlardaki 

kaplara veya şişelere göre esnek bir şekilde 

düzenlenebilir.

Taşıma kafesinin ortasındaki durdurucu sayesinde, ürünleriniz güvenle saklanır ve 

kafesin yanlışlıkla çekilmesi mümkün değildir. Ayrıca, taşıma kafesindeki destek çubuğu

ürünleri korur ve yerleştirme alanını gösterir.
Optimize edilmiş aydınlatma konsepti ile bir araya getirilen yeni kapak tasarımı, ideal bir ürün 

sunumuna imkan tanır. Kalitesi ve sağlam işçiliği sayesinde Liebherr cihazları, en iyi ürünler için doğru 

ortamı sağlar.

Açılma derecesi 90 derecenin altında olduğunda, kapak kendiliğinden kapanarak soğutma 

kaybını önler ve cihazın enerji verimliliğini destekler. Açılma derecesi 90 dereceden fazla olduğunda 

ise kapak açık kalır ve ürünlerinizi rahatça yerleştirebilmenizi sağlar.

Kapakların yan tarafındaki gömme kulplar, kapağın açılmasını 

kolaylaştırır ve herhangi bir şeyin kapağa yanlışlıkla takılmasını önler.

Kapağın iç ve dış kısmına takılı, sertleştirilmiş ve kırılmaz özellikli tek tek 

tabakalı güvenlik camı (ESG), güvenlik ve sağlamlık sunar. 

Yüksek yalıtımlı cam kapak ile optimize edilmiş cephe, ön tarafta iyi bir görüş ve ürün 

sunumu sağlar.

İsteğe bağlı olarak temin edilebilen kapalı arka panel, cihaz yüzeyinin tamamında reklam 

mesajlarınızı veya marka logolarınızı 360° marka sunumu ile sergileyebilmenizi sağlar.

Gövdesi sağlamdır, darbelere dayanıklıdır, kolayca temizlenebilir ve markanıza yönelik 

kişisel amaçlarınız için özelleştirilebilir.

Dinamik soğutma sistemi, saklanan ürünlerin verimli ve hızlı bir 

şekilde soğutulmasını ve hemen hemen 

sabit bir sıcaklık dağılımını sağlar.

Cihazın altının rahatça temizlenebilmesini ve cihazın kolayca taşınabilmesini sağlayan ayaklar 

ve tekerlekler ise

hızlıca monte edilebilir.

Dijital derece göstergesi pilsiz çalışır, kolayca okunabilir ve 

ayarlanan derece hakkında tam doğru olarak bilgi verir.
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 En küçük detaya kadar kalite
Yüksek kalite standartlarımız en küçük detaylarda bile kendini gösterir. Örneğin yeni ticari soğutucularımızın üretimi sırasında
tüm bileşenleri son derece yakından inceliyoruz. Bu da cihazın günlük kullanımı konusunda müşterilerimize avantaj sağlıyor. 
Optimize edilmiş soğutma sisteminin yanı sıra geliştirilmiş aydınlatma, stabil kafesler, hatta kapak üzerindeki genişletilmiş cam 

yüzey ile cihazlarımız enerji açısından verimli bir soğutma, dayanıklılık ve ergonomik kullanım imkanı sunuyor ve ürünlerinizi iyi 
bir şekilde sunabilmenizi sağlıyor.

Dinamik soğutma özellikli soğutucular

Kendisi kapanır kapak/gömme kulp/güvenlik camı.

Verimli ve güvenli: Cihaz kapağı, açılma açısı 90 dereceden azsa 

kendi kendine kapanma mekanizması sayesinde kapanır; bu özel-

lik, cihazın kullanımında enerji verimliliği sağlar. Açılma açısı 90 

dereceden fazlaysa kapak açık kalır. Böylece ürünlerinizi rahatlıkla 

yerleştirebilirsiniz. Kapağın yan tarafında kolayca açmaya yarayan 

bir gömme kulp da bulunur. Kulplara herhangi bir şeyin yanlışlık-

la takılması mümkün değildir. Sertleştirilmiş ve kırılmaz özellikli tek 

tabakalı güvenlik camı, güvenlik ve sağlamlık sunar.

Dinamik soğutma sistemi.

Verimli: Fanlı dinamik soğutma sistemi, taze yerleştirilmiş ürünleri 

hızlı bir şekilde soğutur ve iç alanda hemen hemen sabit bir sıcak-

lık dağılımı sağlar. Kapı açıldığında, otomatik fan durdurma fonksi-

yonu soğuk hava çıkışını en aza indirerek enerji tasarrufu sağlama-

ya yardımcı olur.

Aydınlatma.

Rahat görüş: Enerji tasarrufl u LED tavan lambası veya dikey LED 

ışık sütunu ile yeni aydınlatma sistemi (isteğe bağlı olarak solda 

ve sağda iki ışık sütunu), iç alanı mükemmel bir şekilde aydınlatır, 

böylece ürünleriniz mümkün olan en iyi ışık koşullarında sunulur.

Ürün sunumu.

Güçlü sunum: Artık soğuk içecekler daha fazla 

göz önünde olacak; çünkü kapak tasarımına eklenen 

genişletilmiş cam yüzey sayesinde ürünlerinizi, müşterilerinize 

göz alıcı bir şekilde 

sunabileceksiniz. Enerji tasarrufl u LED aydınlatma teknoloji-

si ile birlikte iç alan en iyi şekilde aydınlatılır ve böylece şişeler 

ve kaplar için mükemmel bir sahne oluşturulur. Bu da etraftaki 

insanları dolaptan içecek almaya teşvik eder.  

Ergonomi.

Çok pratik: Ergonomik gömme kulplar sayesinde kapakları ko-

layca açabilirsiniz. Yüksekliği ayarlanabilen rafl arla, şişelerin 

veya kapların boyutuna bağlı olarak iç alanı kolayca düzenle-

yebilirsiniz. Böylece müşterileri ürünlerinizi satın almaya teşvik 

edebilir ve satışları artırabilirsiniz. Ergonomik kullanım için ka-

pakta, enerji verimliliğini destekleyen bir kendi kendine kapan-

ma mekanizması da bulunur: Kapak, açılma açısı 90 derece-

den azsa kendi kendine kapanır, fazlaysa açık kalır. Bu özellik, 

cihazı doldururken avantaj sağlar. Geliştirilmiş taşıma kafesleri.

Ürünler güvenle saklanır: Yüksekliği ayarlanabilir, plastik kaplama-

lı taşıma kafesleri aşınmaya karşı dayanıklıdır ve iç alanın çeşitlik 

şekillerde kullanılabilmesini sağlar. Sık dokumalı kafesler, 60 kg'ye 

kadar yük taşıyabilir. Bu, çeşitli şişeler ve kaplar için güvenli bir 

duruş sağlar. Kafesin ortasındaki durdurucu, kafeslerin yanlışlık-

la çekip çıkarılmasını ve ürünlerin düşmesini önler. Kafesin ön ta-

rafındaki sınırlandırma çubuğu, tutuşu güçlendirir ve ürünlerin yer-

leştirme alanını göstererek iyi bir sunuma katkıda bulunur. 
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Cam kapılı ve dinamik soğutmalı buzdolapları

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

MRFvd 5511

569 l

747 / 769 / 1684

625 / 536 / 1459

535 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gri

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir

4

Izgaralar plastik kaplamalı

354 / 9

708 / 9

60 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

99 / 92 kg

7113233 / 7113236 / 7113310

7113238 / 7113240 / 7113314

7435210

9086926 / 9086924

7790513 / 7790761

Talep üzerine

MRFvd 4011, 744 ser.

400 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

566 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / siyah

İzolasyon cam kapı

Plastik gümüş

Mekanik kumanda

Dış dijital

Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir

5

Açık kapı tel raflar

253 / 7

506 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

84 / 78 kg

MRFvd 4011 001 serisi gri
MRFvd 4011 003 serisi Half Reload

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790512 / 7790761

Talep üzerine

MRFvd 3511

347 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

532 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gri

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

Sol LED ışık sütunu, ayrı açılabilir

4

Izgaralar plastik kaplamalı

207 / 7

414 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

77 / 72 kg

MRFvd 3511 744 serisi siyah olarak, iç alan gümüş renkte

MRFvd 3511 003 serisi Half Reload

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790505 / 7790761

Talep üzerine

MRFvc 5511

569 l

747 / 769 / 1684

625 / 539 / 1459

536 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

4

Izgaralar plastik kaplamalı

354 / 9

708 / 9

60 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

98 / 91 kg

7113233 / 7113236 / 7113310

7113238 / 7113240 / 7113314

7435210

9086926 / 9086924

7790513 / 7790761

Talep üzerine

MRFvc 4011

400 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

566 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

5

Izgaralar plastik kaplamalı

253 / 7

506 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

83 / 77 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790512 / 7790761

Talep üzerine

MRFvc 3511

347 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

538 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

4

Izgaralar plastik kaplamalı

207 / 7

414 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

76 / 71 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790505 / 7790761

Talep üzerine

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası 

Brüt / net ağırlık

Ayrıca temin edebilme şekli

Aksesuar

Metal / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara

Metal / siyah / beyaz taban ızgarası

Çekilebilir / sabit şişe verici

Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı

Ahşap ızgara

Delikli raf kapağı

Tekerlek ek donatma seti / Ayar ayakları ek donanım seti

Koruma çıtası / Tekerlekler için emniyet

Özel kilitlemeler

Cam kapılı ve 
dinamik soğutmalı buzdolapları
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1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

Solid kapılı ve dinamik soğutmalı buzdolapları

MRFvd 5501

544 l

747 / 769 / 1684

625 / 536 / 1459

388 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gri

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

4

Izgaralar plastik kaplamalı

354 / 9

708 / 9

60 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

80 / 74 kg

7113233 / 7113236 / 7113310

7113238 / 7113240 / 7113314

7435210

9086926 / 9086924

7790513

7790761

Talep üzerine

MRFvd 4001

377 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

396 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gri

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

5

Izgaralar plastik kaplamalı

253 / 7

506 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

67 / 60 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790512

7790761

Talep üzerine

MRFvd 3501

327 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

373 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gri

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

LED tepe aydınlatma, ayrı açılabilir

4

Izgaralar plastik kaplamalı

207 / 7

414 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

62 / 57 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790505

7790761

Talep üzerine

MRFvc 5501

544 l

747 / 769 / 1684

625 / 539 / 1459

383 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

4

Izgaralar plastik kaplamalı

354 / 9

708 / 9

60 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

79 / 73 kg

7113233 / 7113236 / 7113310

7113238 / 7113240 / 7113314

7435210

9086926 / 9086924

7790513

7790761

Talep üzerine

MRFvc 4001

377 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

390 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

5

Izgaralar plastik kaplamalı

253 / 7

506 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

67 / 61 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790512

7790761

Talep üzerine

MRFvc 3501

327 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

367 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

4

Izgaralar plastik kaplamalı

207 / 7

414 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

61 / 56 kg

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659 / 9007045

7435208

7114000

7746314

9086926 / 9086924

7790505

7790761

Talep üzerine

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası 

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Metal / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara

Metal / siyah / beyaz taban ızgarası

Çekilebilir / sabit şişe verici

Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı

Ahşap ızgara

Delikli raf kapağı

Tekerlek ek donatma seti / Ayar ayakları ek donanım seti

Koruma çıtası

Tekerlekler için emniyet

Özel kilitlemeler

Solid kapılı ve 
dinamik soğutmalı buzdolapları
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 En küçük detaya kadar kalite
Temizliği düşünmeyin, partinin keyfini çıkarın. İster parti öncesi ister parti sonrası olsun, düzenleme ve temizlik etkinlik sürecinin 
bir parçasıdır. Bizim etkinlik cihazlarımız ise temizlik için harcadığınız zamanı kısaltır. İç alan, bir hortumla son derece kısa bir 

sürede temizlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca cihaz kolayca taşınabilir ve yeniden depolanabilir. Bu da size zaman 
kazandırır ve bu zamanı bir sonraki partiyi planlamaya ayırabilirsiniz. Harika, öyle değil mi?

Kolay ve hızlı temizlik.

Böylece partiden sonra da keyfinize bakabilirsiniz! Cihazı bir 

etkinlikte kullandıktan sonra temizlemek ve bir sonraki kutla-

maya kadar kaldırmak mı istiyorsunuz? Su sıçramalarına karşı 

dayanıklı bir fanı bulunan iç alanı ve yan duvarları, bir hortum 

yardımıyla rahatça ve hızlıca temizleyebilirsiniz. Cihaz, bir bezle 

kurulandıktan sonra depoya kaldırılabilir.

Koruma üzengisi ve tekerlekler.

Sağlam üzengi, yükleme sırasında cihazın yan tarafl arını hasar 

görmekten korur ve böylece uzun vadede cihaz gövdesinin 

sağlamlığını destekler. A noktasından B noktasına hızlı bir nakliye 

için, iki sağlam tekerleği (aksesuar olarak mevcuttur) sadece 

birkaç basit adımda doğrudan arka taraftaki koruma üzengisine 

takabilirsiniz. Bu, cihazı bir el arabası gibi kullanarak taşımayı 

kolaylaştırır ve cihazın kurulum yerine rahatça götürülebilmesini 

sağlar.

Kendisi kapanır kapak/gömme kulp.

Verimli ve güvenli: Cihaz kapağı, açılma açısı 90 dereceden 

azsa kendi kendine kapanma mekanizması sayesinde kapanır; 

bu özellik, cihazın kullanımında enerji verimliliği sağlar. Açılma 

açısı 90 dereceden fazlaysa kapak açık kalır. Böylece ürünleri-

nizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Kapağın yan tarafında kolayca 

açmaya yarayan bir gömme kulp da bulunur. Kulplara herhangi 

bir şeyin yanlışlıkla takılması mümkün değildir.

Dinamik soğutma sistemi.

Verimli: Fanlı dinamik soğutma sistemi, taze yerleştirilmiş 

ürünleri hızlı bir şekilde soğutur ve iç alanda dengeli bir 

sıcaklık dağılımı sağlar. 

Etkinlikler için tam kapaklı ve dinamik soğutma özellikli soğutucular
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1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

MRFec 4001 MRFec 4001, I47 serisi MRFec 3501 MRFec 3501, I47 serisi

377 l

597 / 654 / 1884

475 / 423 / 1659

390 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Evet

Mekanik kumanda

5

Izgaralar plastik kaplamalı

253 / 7

506 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Evet

Sağ değiştirilebilir

66 / 61 kg

Sonradan eklenebilir

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790512

7790761

377 l

608 / 692 / 1908

475 / 423 / 1659

390 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Evet

Mekanik kumanda

5

Izgaralar plastik kaplamalı

253 / 7

506 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Evet

Sağ değiştirilebilir

74,5 / 69,5 kg

ön montajlı

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790761

327 l

597 / 654 / 1684

475 / 423 / 1459

367 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Evet

Mekanik kumanda

4

Izgaralar plastik kaplamalı

207 / 7

414 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Evet

Sağ değiştirilebilir

99 / 93 kg

Sonradan eklenebilir

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790505

7790761

327 l

608 / 692 / 1708

475 / 423 / 1459

367 kW/Yıl

CC3 / K4

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

50 dB(A)

2.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +9 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Evet

Mekanik kumanda

4

Izgaralar plastik kaplamalı

207 / 7

414 / 7

45 kg

Kulp çöküntüsü

Evet

Sağ değiştirilebilir

107,5 / 101,5 kg

ön montajlı

7113217 / 7113235 / 7113308

7113265 / 7113239 / 7113312

9007659

9007045

7435208

7114000

7746314

9086926

9086924

7790761

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Sıçrayan suya karşı dayanıklı iç alan

Kumanda türü

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET / facings 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L can / facings 0.33L can

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Koruma çıtası

Aksesuar

Metal / siyah / beyaz taşıyıcı ızgara

Metal / siyah / beyaz taban ızgarası

Teleskopik raylarda yerçekimi besleme rafı

Kızaksız yerçekimi besleme rafı

Taşıyıcı ızgara için esnek tarama rayı

Ahşap ızgara

Delikli raf kapağı

Tekerlek ek donatma seti

Ayar ayakları ek donanım seti

Koruma çıtası

Tekerlekler için emniyet

Etkinlikler için tam kapaklı ve 
dinamik soğutma özellikli soğutucular

Etkinlikler için tam kapaklı ve dinamik soğutma özellikli soğutucular



 8988  

İç
ec

ek
le

r

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

MilkCooler FKv 503 Mod. H48.

Yemekhanede, ofiste veya kantinde otomatik kahve makine-

niz için iyi soğutulmuş süt: Rahat bir kahve keyfi için MilkCoo-

ler, taze sütü her zaman mükemmel şekilde soğutulmuş halde 

tutar. Böylece her seferinde buzdolabına gitmek zorunda kal-

mazsınız. Sütü, karton kutudan veya şişeden LiebHerr MilkCo-

oler'a dökün ve otomatik kahve makinenizi süt çekme hortu-

muyla doğrudan cihaza bağlayın. Bu amaçla, hortumun uygun 

şekilde yerleştirilmesi için MilkCooler'ın yan tarafında iki özel 

girinti bulunur. 2°C ila +12°C arasında ayarlanabilen sıcak-

lık aralığı sayesinde süt her zaman taze ve lezzetli kalır. Böyle-

ce ne zaman isterseniz tek tuşa basarak kahvenizin keyfini çı-

karabilirsiniz.

Dinamik soğutmalı tezgah üstü buzdolapları

 En küçük detaya kadar kalite
Çekici göz alıcı ve verimli bir buzdolabında, Liebherr tezgah üstü buzdolapları ürünlerinizi her zaman ilgi odağı haline getirir. 
Cebri hava soğutma sistemi sayesinde, içecekler servis sıcaklığına çabucak soğutulur ve sıcaklık iç kısım boyunca eşit bir şekilde 
dağılır. Yüksekliği ayarlanabilir raflar, farklı ambalaj türlerine veya ürünlerine bireysel adaptasyon sağlar. Yüksek yalıtımlı cam 
kapılar, satış cazibesiyle ürünün görünürlüğünü sağlar.

Paslanmaz çelik çerçeveli cam kapı.

Paslanmaz çelik cihaz FKv 503 paslanmaz çelik çerçeveli 

bir cam kapıya sahiptir – çok kaliteli bir çekiciliği olan bir 

malzeme kombinasyonu. 

Dikey LED in aydınlatma.

Hoş bir ürün sunumu için ideal: LED ışık sütunu, BCv 1103’ün 

iç kısmında yan tarafa entegre edilmiştir ve iyi bir aydınlatma 

sağlamaktadır. Böylelikle ürün daima odaktadır.

44 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

284 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

39 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

İzolasyon cam kapı

Plastik antrasit

Mekanik kumanda

LED tavan aydınlatması, ayrı olarak 

açılabiliyor ve aşamasız olarak kısılabiliyor

2

Açık kapı tel raflar

27

60

30 kg

Mevcut

Sağ sabit

34 / 30 kg

44 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

284 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

39 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

İzolasyon cam kapı

Plastik antrasit

Mekanik kumanda

LED tavan aydınlatması, ayrı olarak 

açılabiliyor ve aşamasız olarak kısılabiliyor

2

Açık kapı tel raflar

27

60

30 kg

Mevcut

Sağ sabit

34 / 30 kg

106 l

497 / 548 / 816

417 / 391 / 649

312 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

49 dB(A)

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+2 °C ila +12 °C arası

Çelik / gümüş

İzolasyon cam kapı

Çelik

Mekanik kumanda

Sağ uzunlamasına LED aydınlatma

2

Izgaralar plastik kaplamalı

51

138

30 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

43,2 / 40,7 kg

7113031

7444050

9875023

9875025

FKv 503
Premium

FKv 503, H48 serisi
Premium

BCv 1103

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L kutu

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Tarayıcı rayı

Sol bağlantı parçaları seti

Sağ bağlantı parçaları seti

Dinamik soğutmalı   
tezgah üstü buzdolapları
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Bir bakışta avantajlar

Tezgah altı soğutucular

Tezgah altı. 83 cm yüksekliğindeki FKUv modelleri, rahatlıkla çalışma 

tezgahının altına kurulabilir ve dar konumlandırma yerlerinde alandan 

tasarruf sağlayarak mükemmel bir çözüm sunar. 

Otomatik erime. Cihaz, modern ve etkili elektronik sayesinde 

kompresörlerin çalışmadığı zamanlarda kendiliğinden erir. 

Bu yüzden manuel erime artık gerekli değildir. 

Görsel ve akustik alarm, kontrolsüz sıcaklık artışı, soğukluk kaybı ve açık 

kapıya karşı uyarı vermektedir.

Istikrarlı metal taşıyıcı ızgaraları çok 

sağlam ve 45 kg kadar yükleme kapasi-

tesine sahip, bu sayede her zaman ürün

optimal şekilde saklanır ve korunur. 

Düzenleme ve iç mekan kullanımı için 

esnek alan.

Cam kapılı modellerde enerji ve elektrik 

tasarrufl u LED'ler, iç bölümün en uygun 

şekile aydınlatılmasını sağlar. Düşük ısı 

yayılımı sayesinde ürünler kalite ve 

tazeliğini kaybetmez. 

Derin tek parçalı polistirol iç hazne

kolay temizlenebilir ve kokusuzdur. 

Geniş yarıçaplar ve rahatsız edici 

köşelerin olmaması temizliği kolay-

laştırarak mükemmel hijyen sunar. 

Üstün nitelikli soğutucu bileşenler, optimum izolasyon ve iyi düşünülmüş 

konsept yüksek enerji tasarrufu ve düşük işletme giderleri sağlar. 

Çevre dostu soğutucu madde R 600a, yüksek verimli kompresörlerle 

bağlantılı olarak güçlü ve enerji tasarrufl udur.

Soğutucu ve dondurucuların 

sağlam kilitleri istenmeyen 

erişimi engeller.

Kapı dayanağı ek parçalar kullanılmadan 

değiştirilebilir ve cihazın konumlandırılacağı 

yereuyum sağlar.

Sağlam kol. FKUv modellerindeki 

sağlam kol yoğun kullanım için 

tasarlanmıştır. Sağ ya da soldan 

kavranabilen kol ergonomiktir 

ve temizliği kolaydır.

Sağlam izole camdan üretilen cam kapı, iyi görüş sağlar, satış için tanıtımı 

destekler ve ürünlere hızlı erişim sunar. 

Kolaylıkla değiştirilebilir manyetik conta ile kendi kendine kapanan kapı.

Entegre mekanik, konforlu kulanım ve enerji kaybını önlemek için kapı 

her açıldığında kendiliğinden kapanmasını sağlar.
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 En ince detayına kadar kalite
Liebherr'in tezgah altı soğutucu yerden tasarruf sağlayan harika tasarımlara sahiptir. Dar konumlandırma yerlerinde soğutucu 
gücün kaybedilmemesi ve besinlerin tazeliğini koruması için boş alanın son derece verimli kullanılması gerekmektedir. Ürünler, 
bu sağlam yapılı modellerde her zaman en iyi soğutma teknikleriyle depolanırken cihazlar da enerjiden tasarruf eder.

Tezgah altı soğutucular

Değiştirilebilir kapı dayanağı.

Kapı dayanağı kolay şekilde değiştirilebilir. Bu sayede cihazlar 

kurulum yerine en iyi şekilde uyum sağlar.

Tezgah altına kurulabilir ve kolay entegre edilebilir.

Cihazlar bir çalışma tezgahının altına entegre edilebilir. Bu 

durumda cihazın arka kısmının havalandırılması ve içerideki 

havanın dışarı atılması için çalışma tezgahında en az 

200 cm²lik bir havalandırma açıklığı oluşturulmalıdır. Hava-

landırma ızgarası yoksa nişlerin yüksekliği cihazın yüksekli-

ğinden en az 3 cm daha uzun olmalıdır. Cihazlar, 83 cm ile, 

gastronomideki özel çalışma yüksekliklerine uygun tasarlan-

mıştır. FKUv serisi isteğe bağlı tam ya da cam kapı olarak 

temin edilebilir.

Kendiliğinden kapanan kapı.

Entegre mekanik, aletin kapısının her kapı açılışından sonra 

tekrar kendiliğinden kapanmasını sağlar. Bu sayede gereksiz 

soğuk hava kaybı önlenir.

En modern elektronik.

Modeller, büyük ısı göstergesine ve birçok pratik fonksiyona 

sahip üstün nitelikli elektronik kumandaya sahiptir. Kumanda, 

masa plakasına entegre edilerek hassas ısı  ayarlaması 

 yapılabilir. Optik ve akustik kapı ve ısı alarmı kontrolsüz ısı 

 artışında veya kapı açık kaldığında uyarı verir. FKUv serisin-

de, kontaksız vantilatör durdurma fonksiyonu kapı açıldığında 

 soğuk hava kaybını önler ve ısı sabitliğini korur. Rafine edilmiş 

 erime  kontrolü, aşırı şartlarda ve kapıların çok sık  açılmasında 

bile sorunsuz çalışma sağlar. Vantilatör işletim seçeneği 

 fonksiyonu, farklı ürünlerin depolama sıcaklığına mükemmel 

uyum sağlar.

FKUv modelinin cam kapı LED aydınlatması.

FKUv serisindeki cihazlar isteğe bağlı olarak ürünlerin görül-

mesini ve sunumunu kolaylaştıran cam kapılı olarak da temin 

edilebilir. Tek parça kapı çerçevesi çok sağlam ve optik ola-

rak yüksek kalitededir. Enerji tasarrufl u LED'ler iç bölümde ve 

ürünler üzerinde yüksek verimli olarak uyumlu ve eşit dağılımlı 

aydınlatma sağlar: LED aydınlatmaları uzun ömürlüdür ve enerji 

tüketiminde geleneksel aydınlatma fl oresanlarına göre çok 

daha ucuzdur. Düşürülmüş sıcaklık oluşumu sayesinde ürünle-

rin kalitesi de zarar görmez. 

R 600a ile enerji tasarrufu.

Liebherr cihazları, olabildiğince en iyi enerji tasarrufu ve düşük 

işletme giderleri için optimize edilmiştir. Sadece doğal ve ekolo-

jik güvenilir soğutucu madde R 600a kullanılır. Yüksek verimli 

kompresörlerle birlikte son derece güçlüdür ve küresel ısınma 

potansiyeli düşük olduğu için geleceği güvenceye alır.
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Tezgah altı soğutucular, dinamik soğutmalı

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

FKUv 1663 Premium

148 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

353 kW/Yıl

CC2 / K4

+16 °C ila +35 °C arası

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

İzolasyon cam kapı

Plastik gümüş

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

LED aydınlatma, ayrı çalıştırılabilir

3

Açık kapı tel raflar

92

163

45 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

45 / 42 kg

7112321

7777647

9086607

FKUv 1660 Premium

134 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

225 kW/Yıl

CC2 / K4

+16 °C ila +40 °C arası

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Paslanmaz çelik / paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Plastik gümüş

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

3

Açık kapı tel raflar

92

163

45 kg

Paslanmaz çelik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

40 / 37 kg

7112321

7777647

9086607

FKUv 1613 Premium

148 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

353 kW/Yıl

CC2 / K4

+16 °C ila +35 °C arası

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / beyaz

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

LED aydınlatma, ayrı çalıştırılabilir

3

Izgaralar plastik kaplamalı

92

163

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

45 / 42 kg

7113333

7112321

9876641

9086607

Talep üzerine

FKUv 1613, 744 serisi
Premium

148 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

353 kW/Yıl

CC2 / K4

+16 °C ila +35 °C arası

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / siyah

İzolasyon cam kapı

Plastik gümüş

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

LED aydınlatma, ayrı çalıştırılabilir

3

Açık kapı tel raflar

92

163

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

45 / 42 kg

7112321

9086607

Talep üzerine

FKUv 1610 Premium

134 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

225 kW/Yıl

CC2 / K4

+16 °C ila +40 °C arası

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / beyaz

Çelik

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

Görsel ve işitsel

3

Izgaralar plastik kaplamalı

92

163

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

38 / 36 kg

7113333

7112321

9876641

9086607

Talep üzerine

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Arıza: Uyarı sinyali

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L kutu

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Metal kaplı taşıyıcı ızgara

Beyaz bağlantı çerçevesi (GGU alt / üst)

Paslanmaz çelik bağlantı çerçevesi (GGU alt / üst)

Çarklar

Kilit

Tezgah altı soğutucular,
dinamik soğutmalı
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Tezgah altı soğutucular, dinamik soğutmalı

 En ince detayına kadar kalite

Tezgah altına kurulabilir ve kolay entegre edilebilir.

Cihazlar bir çalışma tezgahının altına entegre edilebilir. Bu 

durumda cihazın arka kısmının havalandırılması ve içerideki 

havanın dışarı atılması için çalışma tezgahında en az 

200 cm²lik bir havalandırma açıklığı oluşturulmalıdır. 

Havalandırma ızgarası yoksa nişlerin yüksekliği cihazın 

yüksekliğinden en az 3 cm daha uzun olmalıdır. Cihazlar, 

85 cm ile, gastronomideki özel çalışma yüksekliklerine uygun 

tasarlanmıştır.

R 600a ile enerji tasarrufu.

Liebherr cihazları, olabildiğince en iyi enerji tasarrufu ve düşük 

işletme giderleri için optimize edilmiştir. Sadece doğal ve ekolo-

jik güvenilir soğutucu madde R 600a kullanılır. Yüksek verimli 

kompresörlerle birlikte son derece güçlüdür ve küresel ısınma 

potansiyeli düşük olduğu için geleceği güvenceye alır.

Yan lamba.

Yan lamba, iç alanın ve ürünlerin uyumlu ve eşit bir şekilde 

aydınlatılmasını sağlamaktadır.

Kilit.

Soğutucunun kapısına entegre edilmiş olan sağlam kilit, izinsiz 

erişimlere karşı koruma sunmaktadır. Tüm cihazlar güvenli 

şekilde kilitlenebilmektedir.

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 16902:2016'ya uygun olarak ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

FKvesf 1805

171 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

309 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gümüş

Paslanmaz çelik

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

Dış dijital

Yan lamba

3

Izgaralar plastik kaplamalı

115

217

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

37 / 34 kg

9910831

9086967

7112064

9007675

FKvesf 1803

171 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

406 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

+1 °C ila +15 °C arası

Çelik / gümüş

İzolasyon cam kapı

Plastik beyaz

Mekanik kumanda

İçi analog

LED aydınlatma, ayrı çalıştırılabilir

3

Izgaralar plastik kaplamalı

115

217

45 kg

Ergonomik direk kulpu

Mevcut

Sağ değiştirilebilir

46 / 43 kg

9086967

7112064

9007675

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Yükleme kapasitesi 0.5L PET

Yükleme kapasitesi 0.33L kutu

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Kilit

Kapı dayanma noktası

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Alüminyum renkte dekoratif çerçeve

Tekerlek ek donatma seti

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Şişe kaydıracı

Tezgah altı soğutucular,
dinamik soğutmalı
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 Bir bakışta avantajlar

Statik soğutmalı chest soğutucuları

İnce ve güçlü üst çerçeve, stabiliteyi maksimum ürün 

görünürlüğü ile birleştirir.

Sağlam döner tekerlek, chest dondu-

rucusunun kolayca yeniden konum-

landırılmasını sağlar. Ayrıca, cihazın 

altındaki zemin alanının kolayca temiz-

lenmesini kolaylaştır

Çok parçalı üst çerçeve, çekici ve çağdaş bir tasarım sunar. 

Yayılan köşeler stabilite ve müşteri koruması sağlar.

ROHS ve WEEE uygunluğu, çevre dostu malzemeler ve 

optimum geri dönüştürülebilirlik ile birlikte kullanılır.

Özel markalama: göğüs şişesi soğutucular, markalama 

için mevcut geniş bir yüzey alanı avantajına sahiptir.

Analog sıcaklık göstergesi, kullanıcıya ayarlanmış olan tam iç sıcaklığı gösterir. Sürgülü cam kapak, iyi ürün görünürlüğü sağlar 

ve etkileyici ve ikna edici ürün sunumu sağlar. 

Bir kapak kilidi isteğe bağlı olarak mevcuttur.

Yüksek verimli yalıtım, enerji tüketimini azaltır ve sabit sıcaklık sağlar.

Doğal ve CFC içermeyen soğutucu R 600a çevre dostudur ve yüksek verimli 

kompresörler ile birlikte çok enerji tasarrufl udur.

Sızdırmazlık profillerindeki özel kayar katman saye-

sinde göğüs kapağının kolay açılması ve kapanması.

Sertleştirilmiş, tek bölmeli güvenlik camı 

göğsün üst kısmını dengeler.
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Sağlam döner tekerlekler.

Sağlam döner tekerlekler, kolay yeniden konumlandırmaya 

olanak sağlar. MRHsc modelleri zorlu 50 mm iz bırakmayan 

tekerleklere sahiptir.

Chest soğutucular

 En küçük detaya kadar kalite
Liebherr içecek chest soğutucuları profesyonel uygulamalarda sürekli çalışma için en uygun şekilde donatılmıştır. Dayanıklı, ses-
siz kompresör ve çok etkili yalıtım sayesinde güvenilir performans ve verimlilik sağlanır. Sağlam kayar cam kapaklar yoğun kul-
lanım sırasında bile sıkıca sızdırmaz hale gelir, sıcaklık kaybını önler ve ürünlerin net bir şekilde görülmesini sağlar. Tamamen 
ayarlanabilir sıcaklık kontrolü, sıcaklıkların +2 ° C ile +15 ° C arasında sabit bir seviyede tutulmasını sağlar. Sert alüminyum üst 
çerçeve ve korozyona dayanıklı alüminyum iç astar sayesinde, göğüs soğutucuları darbelere dayanıklı ve temizlenmesi kolaydır.

Sağlam sürgülü cam kapak.

MRHsc 2862 modelindeki kayar cam kapaklar, sertleştirilmiş, 

tek camlı emniyet camından yapılmıştır ve ince ancak 

çok güçlü üst çerçeve yapısı nedeniyle yüksek etkili ürün 

sunumu sağlar.

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

MRHsc 2862

296 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

154 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +30 °C arası

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

+2 °C ila +15 °C arası

Çelik / beyaz

Cam sürgü kapak

gri

Alüminyum

Mekanik kumanda

0

4

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

58,7 / 51,3 kg

7043660

7111081

7111079

Talep üzerine

7652063

MRHsc 2852

296 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

134 kW/Yıl

CC2 / K4

+10 °C ila +30 °C arası

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

+2 °C ila +15 °C arası

Çelik / beyaz

Alüminyum sürgülü kapak

gri

Alüminyum

Mekanik kumanda

0

4

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

55,6 / 48,1 kg

7042835

7111081

7111079

Talep üzerine

7652063

Brüt iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapak malzemesi

Kapak çerçevesi rengi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı

Tekerlekler

Kilit

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Köpüklü kapak için fiş kilidi

Cam sürgülü kapak için bastırmalı kilit

Sepet ebatı (270 mm)

Küçük sepet (210 mm)

Kontrol düğmesi

Tarayıcı rayı

Chest soğutucular



 103102  

İç
ec

ek
le

r

Aksesuarlar

Yan yana set, iki buzdolabının 120 cm genişliğinde çift kapılı bir buzdolabı dondurucusuna kolayca dönüştürülmesini sağlar. 

Her iki cihazdaki kesintisiz gösterge, mükemmel marka sunumu sağlar.

Yan yana seti

Bölüm: Sunum amaçlı soğutucular

Rafl ar aşınmaya dayanıklı plastik ile kaplanmıştır ve 45 kg'a kadar (60 cm genişliğindeki cihazlar için) veya 60 kg (75 cm 

genişliğindeki cihazlar için geçerlidir) yükleme kapasitesine sahiptir. Taban ızgarası iç astarı korur ve fıçılar için bile saklama 

alanı için dolap boşluğu kullanımına izin verir.

Tel raf

Ek delikli raf kapakları ile birlikte sert tel rafl ar, özellikle ince ürünler için en iyi dengeyi sağlar. Delikli rafl ar oldukça dayanıklıdır 

ve içeceklerin depolanması için en uygun şekilde tasarlanmıştır.

Sağlam koruma braketi, büyük modellerin taşınması sırasında hem cihazın arka tarafındaki sıvılaştırıcıyı hem de alt tarafı 

çarpmalara karşı en iyi şekilde korur. Ağır vasıta ile cihaz taşımacılığı için ideal.

Koruma braketi

Delikli raf kapağı

Taşımayı kolaylaştırmak için, iki sağlam tekerlek doğrudan arkadaki koruma dirseğine monte edilebilir, böylece cihazın bir çuval 

el arabasıyla olduğu gibi kolayca hareket ettirilmesine izin verilir.

Koruma braketi için tekerlekler

Ek delikli raf kapakları ile birlikte sert tel rafl ar, özellikle ince ürünler için en iyi dengeyi sağlar. Delikli rafl ar oldukça dayanıklıdır 

ve içeceklerin depolanması için en uygun şekilde tasarlanmıştır.

Delikli raf kapağı

Cihazlar, (FKDv 4513 hariç) kilitlerle donatılmıştır. Bir anahtarla birkaç cihaz kilitlenebilir. FKDv 42.. modelleri için en fazla on kilit ve anahtar bulunan ilave kilit varilleri mevcuttur. FKDv 4513 

standart olarak kilitlenmez. Bir güçlendirme kilidi seçeneği mevcuttur.

Kilit

Pratik yerçekimi besleme rafında, 0,5 litrelik şişeler daima öne çıkar. Yerçekimi besleme rafı, malzemeleri yenilemek için 

teleskopik raylar üzerine çekilebilir.

Şişeler için yerçekimi besleme rafı

Bakır kayın ağacından yapılmış sağlam ahşap ızgara, şişelerin güvenli şekilde depolanması için en uygun şekilde tasarlanmıştır. 

İç mekana yüksek kaliteli bir karakter verir ve net bir görünüm sağlamanın yanı sıra şişelere kolay erişim sağlar.

Ahşap ızgara

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilmekte ve rahat bir şekilde 

okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır. Tarayıcı rayları ızgaranın ön kısmına yerleştirmeniz 

yeterlidir!

Tarayıcı rayı

Bölüm: Cam kapaklı ve solid kapılı buzdolapları

Avrupa kayın ağacından yapılmış sağlam ahşap raf, şişelerin güvenli bir şekilde saklanması için en uygun şekilde tasarlanmış-

tır. İç alana yüksek kaliteli bir karakter kazandırır ve iyi bir genel bakış sağlamanın yanı sıra şişelere hızlıca erişilebilmesini sağlar.

Ahşap raf 

Şişe kaydıracı - Kutu kaydıracı

Kutu kaydıracında, kutular her zaman kolayca erişilebilecek şekilde ön tarafta tutulur. Ürün yerleştirme için, kaydıraçlar telesko-

pik raylar üzerinde çekilebilir.

Taşıma kafesleri aşınmaz kaplamalıdır ve 45 kg'ye kadar yük taşıyabilir.

Taşıma kafesleri

Taban ızgarası iç astarı korur ve fıçılar için bile saklama alanı için dolap boşluğu kullanımına izin verir.

Ana Şebeke
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Aksesuarlar

Sert taban ızgarası, ağır konteynırların veya fıçıların kullanıldığı yerlerde tırmalama işleminden cihazı korur.

Sert plastik kaplı tel rafl ar 45 kg’ye kadar taşıma kapasitesine sahiptir. 

Alt zemin kafesi

Raflar

Sabit montaj için sunulan rulet ek donanım seti, cihazın taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Teslimat kapsamına diğer parçaların 

yanı sıra dört teker ve tüm montaj ekleri dahildir.  

Sağlam tekerlekler (30 mm çaplı) cihazın yeri değiştirileceği zaman nakliye kolaylığı sunar.

Optimum stabiliteyi sağlamak için, makara setleri, bağlantı kullanılarak monte edilen cihazlara takılmamalıdır. çerçevesi. Bu 

sadece bireysel cihazlar için izin verilir. 

Rulet ek donanım seti/Çarklar

Pratik yerçekimi besleme rafında, 0,5 litrelik şişeler daima öne çıkar. Yerçekimi besleme rafı, malzemeleri yenilemek için 

teleskopik raylar üzerine çekilebilir.

Şişeler için yerçekimi besleme rafı

Bölüm: Chest soğutucular

Göğüs cihazının içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. MRHsc 2852 için uygun köpüklü kapak için 

silindir kilit. MRHsc 2862 için uygun cam sürgülü kapak için silindir kilit.

Köpüklü kapak için silindirik kilit / cam sürgülü kapak için silindirik kilit

Harici kontrol düğmesi

MRHsc göğüs soğutucularında harici kontrol düğmesi, termostata erişmeyi ve sıcaklığı ayarlamayı kolaylaştırır. Altı farklı 

renkte temin edilebilir.

Asılı sepetler

Asılı sepetler, ürünlerin net bir şekilde sunulmasını sağlar.

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilmekte ve rahat bir şekilde okunabil-

mektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır. Tarayıcı rayları ızgaranın ön kısmına yerleştirmeniz yeterlidir!

Tarayıcı rayı

Tarayıcı rayı

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilmekte ve rahat bir şekilde okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır.

Liebherr soğutucuyu mutfağın önüne en iyi şekilde entegre etmek için dekoratif çerçeve idealdir. Uygun ön kaplama, dekoratif 

çerçeveyle cihaz kapısına sabitlenebilmektedir.

Alüminyum dekoratif çerçeve

Mekanik kilit, sakladığınız ürünlerinizi istenmeyen girişimlere karşı korur. Birden fazla cihaz kullanılıyorsa, farklı anahtarlara sahip on adede kadar özel kilit imkanı mevcuttur. 

Ayaklar, 70-120 mm veya 120-150 mm yükseklik aralıklarıyla cihaz ile zemin arasında yeterli bir boşluk sağlar; böylece cihazın 

altını rahatça temizleyebilirsiniz. Ayaklar, dört montaj noktasına kolaylıkla vidalanabilirler. Bir ayak seti, dört parçadan oluşur. Teker-

lekler, taşımayı kolaylaştırır ve cihazların altındaki zeminin temizlenebilmesini sağlar. Bir tekerlek seti dört parçadan oluşur, her bir 

setin iki tekerleğinde park freni bulunur.

Cihazların taşınması için ideal: Sağlam üzengi, cihazın arka ve alt tarafl arını darbelere karşı en iyi şekilde korur. Cihazın taşınma-

sını kolaylaştırmak adına, arka tarafta koruma üzengisine doğrudan iki sağlam tekerlek monte edilebilir. Böylece cihaz, bir el ara-

bası ile olduğu gibi rahatça taşınabilir.

Tekerlekli veya tekerleksiz koruma üzengisi

Farklı anahtarlarla mekanik kilit (10 adet)

Ayaklar ve tekerlekler

Mevcut muhafaza yerini en iyi şekilde kullanmak için, tezgah üstü soğutucular veya dondurucular bağlantı parçaları yardımıyla 

güvenli bir şekilde üst üste yerleştirilebilmektedir.

Buzdolapları standart kilitlerle donatılmıştır. Bir anahtarla birkaç cihaz kilitlenebilir. On farklı tuşa sahip ek kilit varilleri mevcuttur.

Bağlantı parçaları seti/Kilit

Bölüm: Cam kapaklı ve solid kapılı buzdolapları

Bölüm: Tezgah altı soğutucular
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Dondurulmuş gıda ve dondurma 
endüstrisi için dondurucular
Profesyonel uygulamalarda sürekli çalışma, dondurulmuş gıda ve dondurma endüstrisi için donduruculara 
özel talepler getirir. Bu nedenle Liebherr, müşteri gereksinimlerinizi kaliteli ve yenilikçi fikirlerle karşılamak 
için bu cihazların geliştirilmesinde büyük özen göstermektedir. Yüksek yalıtımlı malzemeler, yüksek verimli 
kompresörler, verimli soğutucular ve iyi dengelenmiş soğutma bileşenleri ve hassas elektronik kontrol 
sistemleri ile birlikte, zor koşullarda bile olağanüstü soğutma kapasitesi sağlar. Ek olarak, cihazların 
temizliği kolaydır ve tüketim açısından çok ekonomiktir. Şirket ve ürün markaları dürtü satın alımını teşvik 
etmek için kullanılabilir. Liebherr, her zaman birinci sınıf kalite ve en iyi tasarıma sahip hemen hemen 
her uygulama için geniş bir model yelpazesi sunar. Liebherr profesyonel cihazlarına güvenebilirsiniz – 
günde 24 saat, yılda 365 gün.
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Marka 
bilinirliliğini arttır
Liebherr, dondurucular için birçok bireysel ve etkileyici markalama seçeneği sunar. Çeşitli yöntemler ve farklı modeller arasında 
seçim yapabilirsiniz. Talep üzerine, özel marka gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş cihaz konseptleri geliştirebiliriz.

Özel viniller

Miktar ve motifine bağlı olarak, istenen marka serigrafi veya dijital baskı işleminde uygun bir vinil çıkartmaya, 
genellikle PC filmi üzerine uygulanır. Vinil çıkartmalar fabrikada Liebherr tarafından uygulanabilir.

Ekran / yanlar / kapı renkleri

Özelleştirilmiş renk tasarımı, markanızın dikkat çekici sunumunu ve son derece çekici ürün sunumunu sağlar.
Müşteri isteğine göre yan duvarları, kapı çerçevelerini, tutamağı, taban bölmesini, ekran çerçevesini ve iç
astarı ayrı ayrı tasarlamak için farklı malzemeler ve efektler kullanılabilir.

Özelleştirilmiş renk tasarımı
Özelleştirilmiş renk tasarımı, markanızın dikkat çekici sunumunu ve son derece çekici ürün sunumunu sağlar. 
Müşteri isteğine göre yan duvarları, kapı çerçevelerini, tutamağı, taban bölmesini, ekran çerçevesini ve iç astarı 
ayrı ayrı tasarlamak için farklı malzemeler ve efektler kullanılabilir.
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İsteğe bağlı enerji tasarrufl u LED iç ışık, ekrandaki 

ürünleri vurgulayarak güçlü bir görsel etki yaratır. 

Bir kapak kilidi isteğe bağlı olarak mevcuttur.

ROHS ve WEEE uygunluğu, çevre dostu malzemelerle ve optimum 

geri dönüştürülebilirlikle birleştirilerek kullanılır.

Yüksek performanslı yalıtım, sıcaklıkların 

eşit kalmasını sağlar ve enerji tüketimini 

azaltır.

Sağlam döner tekerlekler, cihazın 

taşınmasını kolaylaştırır ve cihazın 

altında uygun temizlik sağlar.

Sağlam asma sepetler sunulan ürünlerin 

net bir şekilde görülmesini sağlar.

Köşeli köşeleri olan beyaz kaplamalı çelik iç astarın temizlenmesi 

kolaydır, sert ve hijyeniktir ve iyi bir termal iletkenliğe sahiptir.

Bir bakışta avantajlar

Dondurma için chest dondurucuları

Sertleştirilmiş tek katmanlı güvenlik camı kırılmaz özelliktedir, yüklenmeye 

karşı dayanıklıdır ve dolabın üst kısmını sağlam hale getirmektedir. Ayrıca 

düşük sıcaklık aktarımı sayesinde dolabın içindeki ürünlerin en rahat şekilde 

görülebilmesini mümkün kılmaktadır. Kolay kullanım ve rahat bir temizlik için 

kapak çıkartılabilmektedir.

Birkaç parçadan oluşan ve yuvarlak kenarlarıyla cazip, modern bir görünüm oluşturan plastik ve 

alüminyum çerçeve, sağlamlığının yanı sıra hijyen bakımından da öne çıkmakta ve ürün alımında da 

koruma sağlamaktadır.

Profi l contası sayesinde kapak kolayca açılıp kapatılabilmektedir.

Kapakta bulunan kilit, izinsiz erişimlere 

karşı koruma sunmaktadır.
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Dondurma için chest dondurucuları

En küçük detaya kadar kalite
Liebherr’in sandık tipi derin dondurucuları, profesyonel seviyede yüksek beklentilere ve yoğun yüklere göre özel olarak 
tasarlanmıştır. Sağlam malzemeler, yüksek kaliteli soğutma bileşenleri ve kaliteli işçilik uzun ömürlü olmasını sağlar. Chest 

dondurucularında en üst düzey ürün sunumu, net sepetler sağlayan sağlam sepetler ve sürgülü cam kapaklarla sağlanır. Geniş 
yelpazedeki göğüs dondurucuları yelpazesinde, her ihtiyaca uygun özelliklere sahip doğru cihazı bulacaksınız.

Maksimize toplam ürün sergileme alanı.

İnce ve oldukça dayanıklı plastik ve alüminyum çerçeve, 

ürünleri sergilemek için mümkün olan en büyük yüzey alanını 

sağlar. Bu, müşterilerin dondurucunun içindekileri en iyi 

şekilde görebileceği ve ürün sunumunun optimize edildiği 

anlamına gelir.

Dış cephe kondansatör sayesinde daha sessiz. 

Dış cephe kondansatöründeki köpüklü dondurma hazneli 

dondurucuları neredeyse hiç bakım gerektirmez – ve 

muhafazasının temizlenmesi kolaydır. Ek olarak, dışarıda 

yoğuşma suyu oluşmaz.

Sağlamlık ve tasarım.

Plastik parçalar ve alüminyum profilden oluşan kombinasyon 

sayesinde EFI ve EFE modellerinin kapak çerçeveleri görsel 

olarak dikkat çekicidir. Yuvarlak kenarlı çelik iç kısım kolayca 

temizlenebilmesinin yanı sıra paslanmaz ve çizilmez özelliktedir. 

Ayrıca çelik sayesinde mükemmel bir soğukluk aktarımı 

sağlanmaktadır.

Etkili ürün sunumu.

EFI/EFE sandık tipi derin dondurucular, ayrı olarak açılabilen LED 

iç aydınlatmayla donatılmıştır. Bu aydınlatma yatay olarak ve 

göz kamaşmasına yol açmayacak şekilde iç kısmın ön tarafına 

entegre edilmiştir. Ambalajlı ve açık dondurmalar için farklı 

boyutlarda ayrı sepetler mevcuttur. Esnek düzeleme imkanı 

sayesinde iç alan daima en iyi şekilde kullanılabilmektedir. Ek 

olarak pratik ayırıcı duvar panelleri de temin edilebilmektedir.

Cam koruma. 

Sertleştirilmiş güvenlik camından üretilmiş olan sağlam cam 

koruma, dondurmayı satış esnasında kirlenmeye karşı korumakta 

ve cazip bir ürün sunumunu desteklemektedir. Ön kısımda 

bulunan derin cam koruma, müşterilerin ürünleri her açıdan 

sorunsuzca inceleyebileceği mükemmel bir görüş imkanı 

sunmaktadır. Bu etki, EFI 3553 ve EFI 4853 modellerinde LED iç 

aydınlatmayla daha da vurgulanmaktadır. Külah tutucular, 

peçeteler ve diğer standart aksesuar parçaları düz muhafaza 

alanına rahatlıkla yerleştirilebilmektedir. (Sadece aksesuarlar için).

İzolasyonlu sürgülü kapak.

Alüminyum ve sert PVC’den oluşan kompozit kaplama sayesinde, 

sağlam köpükle izole edilmiş kapak son derece dayanıklıdır. Üst 

kısım çizilmeye karşı dayanıklı bir alüminyum çalışma alanıyla 

donatılmıştır. Köpük yalıtımlı sürgülü kapak, sürgülü cam kapa-

ğın yerine alternatif olarak tercih edilebilmektedir. Aksesuar 

olarak bir güvenlik kilidi alınabilmektedir.

Sağlam döner ruletler. 

Sandık tipi derin dondurucular sık sık yerini değiştirmek 

zorundaysa, döner ruletler pratik bir taşıma kolaylığı 

sağlamaktadır. Tüm EFE/EFI modeller yüksek kaliteli 50 mm’lik 

poliüretan döner ruletlerle donatılmıştır.

Kolay hareket eden sürgülü cam kapak.

EFI dolaplarının hafif kıvrımlı sürgülü cam kapaklarında, 

sertleştirilmiş tek katmanlı güvenlik camı kullanılmıştır. 

Profil contası ve kompresör aracılığıyla sıcak gazla ısıtılmış 

plastik çerçevesi sayesinde her iki kapak parçası daima 

kolayca hareket ettirilebilmektedir.
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Etkili satış chest dondurucular

1 EN 16901'e uygun olarak ölçülmüştür.

2 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

3 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

4 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

EFI 5653 EFI 4853 EFI 4453

408 l

1885 / 680 / 825

1760 / 535 / 490

1,03

1205 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 333 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

8

8

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

90,7 / 80,9 kg

EFI 5603

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652174

355 l

1675 / 680 / 825

1550 / 535 / 490

0,91

990 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 310 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

7

7

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

89,5 / 79,9 kg

EFI 4803

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809162

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652066

302 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 490

0,79

764 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 222 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

6

6

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

76,4 / 67,4 kg

EFI 4403

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652065

Net iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Ürün sergileme alanı (TDA) ¹

Enerji verimlilik Sınıfı ²

Enerji tüketimi Yıl ³

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı 4

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Kapak malzemesi

Gövde malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kapak çerçevesi rengi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)

Tekerlekler

Kilit

İzolasyon

Yoğuşma suyu çıkışı

Brüt / net ağırlık

Aydınlatma olmadan da mevcuttur

Aksesuar

Sepet 270 mm / Sepet 210 mm

Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes

Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes

Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes

Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes

Gri lastik sönümleyici

Cam sürgülü kapak için bastırmalı kilit

Cam fikstür

Kepçe buz kapları

Dondurma kapları için sepetler

Kontrol düğmesi

Tarayıcı rayı

Etkili satış chest dondurucular
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Etkili satış chest dondurucular

1 EN 16901'e uygun olarak ölçülmüştür.

2 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

3 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

4 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

EFI 3553 EFI 2853 EFI 2153 EFI 1453

249 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 490

0,67

726 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 213 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

5

5

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

68,5 / 60,4 kg

EFI 3503

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809160

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652064

196 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 490

0,54

593 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 185 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

4

4

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

61,1 / 53,6 kg

EFI 2803

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652063

143 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 490

0,42

470 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 171 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

3

3

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

56,3 / 49,6 kg

EFI 2103

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652062

90 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 490

0,30

402 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 137 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

2

2

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

47,1 / 41,3 kg

EFI 1403

7111009 / 7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652061

Net iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Ürün sergileme alanı (TDA) ¹

Enerji verimlilik Sınıfı ²

Enerji tüketimi Yıl ³

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı 4

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Kapak malzemesi

Gövde malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kapak çerçevesi rengi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı (şekle bkz.)

Tekerlekler

Kilit

İzolasyon

Yoğuşma suyu çıkışı

Brüt / net ağırlık

Aydınlatma olmadan da mevcuttur

Aksesuar

Sepet 270 mm / Sepet 210 mm

Ayırma ızgara 270 mm / yüksek kafes

Ayırma ızgara 210 mm / yüksek kafes

Ayırma ızgara 270 mm / alçak kafes

Ayırma ızgara 210 mm / alçak kafes

Gri lastik sönümleyici

Cam sürgülü kapak için bastırmalı kilit

Cam fikstür

Kepçe buz kapları

Dondurma kapları için sepetler

Kontrol düğmesi

Tarayıcı rayı

Etkili satış chest dondurucular
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Satış chest dondurucuları

1 EN 16901'e uygun olarak ölçülmüştür.

2 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

3 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

4 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

EFE 6052 EFE 5152 EFE 4652 EFE 3852

457 l

1885 / 680 / 825

1760 / 535 / 523

1,03

1111 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 306 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

8

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

92,1 / 81,9 kg

EFE 6002

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652174

398 l

1675 / 680 / 825

1555 / 535 / 523

0,91

1044 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 287 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

7

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

88,9 / 79,2 kg

EFE 5102

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652066

339 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 523

0,78

750 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 223 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

6

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

76,9 / 70,1 kg

EFE 4602

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652065

280 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 523

0,66

601 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 218 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

5

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

69,3 / 61,2 kg

EFE 3802

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652064

Net iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Ürün sergileme alanı (TDA) ¹

Enerji verimlilik Sınıfı ²

Enerji tüketimi Yıl ³

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı 4

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Kapak malzemesi

Gövde malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kapak çerçevesi rengi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı

Tekerlekler

Kilit

İzolasyon

Yoğuşma suyu çıkışı

Brüt / net ağırlık

Aydınlatma olmadan da mevcuttur

Aksesuar

Sepet 270 mm

Sepet 210 mm

Ayırma ızgara 270 mm

Ayırma ızgara 210 mm

Gri lastik sönümleyici

Cam sürgülü kapak için bastırmalı kilit

Kepçe buz kapları

Dondurma kapları için sepetler

Kontrol düğmesi

Tarayıcı rayı

Satış chest dondurucuları
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Satış chest dondurucuları

1 EN 16901'e uygun olarak ölçülmüştür.

2 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

3 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

4 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

EFE 3052 EFE 2252 EFE 1552 EFE 1152

222 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

0,54

528 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 192 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

4

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

61,8 / 54,4 kg

EFE 3002

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652063

163 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 523

0,42

422 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 144 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

3

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

55,1 / 48,4 kg

EFE 2202

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652062

104 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 523

0,30

369 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 129 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

2

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

48,5 / 42,6 kg

EFE 1502

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652061

80 l

751 / 481 / 825

605 / 315 / 657

0,16

323 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 123 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Cam sürgü kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

LED

0

3

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

42,7 / 39 kg

EFE 1102

7112788

7111712

7266707

7043660

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652176

Net iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Ürün sergileme alanı (TDA) ¹

Enerji verimlilik Sınıfı ²

Enerji tüketimi Yıl ³

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı 4

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Kapak malzemesi

Gövde malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kapak çerçevesi rengi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı

Tekerlekler

Kilit

İzolasyon

Yoğuşma suyu çıkışı

Brüt / net ağırlık

Aydınlatma olmadan da mevcuttur

Aksesuar

Sepet 270 mm

Sepet 210 mm

Sepet 195 mm

Ayırma ızgara 270 mm

Ayırma ızgara 210 mm

Ayırma ızgara 195 mm

Gri lastik sönümleyici

Cam sürgülü kapak için bastırmalı kilit

Kepçe buz kapları

Dondurma kapları için sepetler

Kontrol düğmesi

Tarayıcı rayı

Satış chest dondurucuları
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Satış chest dondurucuları

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

EFE 5100 EFE 2200 EFE 1500EFE 4600 EFE 3800 EFE 3000

449 l

1675 / 680 / 840

1550 / 535 / 585

694 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 196 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Alü minyum sü rgü lü  kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

0

7

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

87,9 / 75,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652066

383 l

1465 / 680 / 840

1340 / 535 / 585

692 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 173 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Alü minyum sü rgü lü  kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

0

6

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

73,2 / 63,4 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652065

318 l

1255 / 680 / 840

1130 / 535 / 585

633 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 157 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Alü minyum sü rgü lü  kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

0

5

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

66,1 / 57 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652064

252 l

1045 / 680 / 840

920 / 535 / 585

546 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 132 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Alü minyum sü rgü lü  kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

0

4

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

58,5 / 51 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652063

186 l

835 / 680 / 840

710 / 535 / 585

413 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Alü minyum sü rgü lü  kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

0

3

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

52,2 / 47,5 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652062

121 l

625 / 680 / 840

500 / 535 / 585

365 kW/Yıl

B / C1

+10 °C ila +35 °C arası

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 119 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −24 °C arası

Alü minyum sü rgü lü  kapak

Çelik / beyaz

Çelik

gri

Mekanik kumanda

İçi analog

0

2

Tekerlekler

Sonradan eklenebilir

60 mm

Evet

47,8 / 42 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

Talep ü zerine

Talep ü zerine

Talep ü zerine

7652061

Net iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı ²

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Kapak malzemesi

Gövde malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kapak çerçevesi rengi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı

Tekerlekler

Kilit

İzolasyon

Yoğuşma suyu çıkışı

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Sepet 270 mm

Sepet 210 mm

Ayırma ızgara 270 mm

Ayırma ızgara 210 mm

Gri lastik sönümleyici

Köpüklü kapak için fiş kilidi

Kepçe buz kapları

Dondurma kapları için sepetler

Kontrol düğmesi

Tarayıcı rayı

Satış chest dondurucuları
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Bir bakışta avantajlar

Kolu basit ve sağlam.

Yüksek verimli yalıtım, enerji kaybını önler ve göğüs 

dondurucularının mükemmel enerji verimliliğini destekler.

Köşeleri yuvarlatılmış alüminyum 

iç astarın temizlenmesi kolaydır 

ve hijyen gereksinimlerini karşılar. 

Paslanmayan ve çizilmeye karşı 

dayanıklı alüminyum sayesinde, astar 

mükemmel ısı iletkenliğine sahiptir.

Analog sıcaklık göstergesi, 

kullanıcıya tam olarak 

iç sıcaklığı gösterir.

Bireysel ihtiyaçlara göre -14 ° C ile -26 ° C 

arasında ayarlanabilir sıcaklık aralığı.

İç mekanın optimum aydın-

latması, verimli aydınlatma 

ile sağlanmıştır.

Kilit, yetkisiz erişimi önler.

Doğal ve CFC içermeyen soğutucu R600a, yüksek verimli 

kompresörler ile birlikte çok enerji tasarrufl udur.

Soğutma kondansatörü, köpük yalıtımına dış derinin etrafına 

tamamen yerleştirilmiştir, bu da titreşimi azaltır ve cihazın 

çalışmasını sessizleştirir. Yoğuşma mahfaza üzerinde oluşmaz; 

Dış cildin temizliği kolaydır – mükemmel hijyen için.

Toz boyalı çelik sac gövde, onu çok sağlam, çizilmez ve darbelere 

dayanıklı kılan boşluksuz bir tasarıma sahiptir.

StopFrost sistemi iç kısımdaki ve depolanan ürünlerdeki 

donmayı azaltır, bu nedenle zaman alıcı buz çözme işlemi 

çok daha az sıklıkla gereklidir. Kapak açılıp kapandıktan sonra 

bile sandık açılmadan tekrar açılabilir çünkü vakum birikmez.

Dondurucunun sandık gövdesi oldukça 

dayanıklı ve sağlam yapılıdır. Böylelikle 

dondurucuların yoğun yüklerde de dayanıklı 

ve sağlam kalması sağlanmaktadır.

Son derece pratik örgü sepetler, 

göğüs iç kısmının açık bir şekilde 

düzenlenmesini sağlar ve stok 

rotasyonunu iyileştirmek için 

kullanılabilir.

Menteşeli kapaklı saklama dondurucular
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Menteşeli kapaklı saklama dondurucular

1 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2016 AB Yönetmeliği uyarınca.

2 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

3 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

GTL 6106 GTL 6105 GTL 4906 GTL 4905 GTL 3006 GTL 3005

599 l

1654 / 769 / 905

1520 / 575 / 702

408 kW/Yıl

SN-ST

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −26 °C arası

Paslanmaz çelik

Çelik / beyaz

Alüminyum

Mekanik kumanda

Dış analog

LED

3

6

Alüminyum profil

Mevcut

60 mm

Evet

84 / 68 kg

7112727

599 l

1654 / 769 / 905

1520 / 575 / 702

408 kW/Yıl

SN-ST

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −26 °C arası

Çelik

Çelik / beyaz

Alüminyum

Mekanik kumanda

Dış analog

LED

3

6

Alüminyum profil

Mevcut

60 mm

Evet

83 / 67 kg

7112727

483 l

1379 / 769 / 905

1245 / 575 / 702

290 kW/Yıl

SN-T

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −26 °C arası

Paslanmaz çelik

Çelik / beyaz

Alüminyum

Mekanik kumanda

Dış analog

LED

2

4

Alüminyum profil

Mevcut

60 mm

Evet

73 / 60 kg

7112727

484 l

1379 / 769 / 905

1245 / 575 / 702

290 kW/Yıl

SN-T

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −26 °C arası

Çelik

Çelik / beyaz

Alüminyum

Mekanik kumanda

Dış analog

LED

2

4

Alüminyum profil

Mevcut

60 mm

Evet

73 / 60 kg

7112727

298 l

1005 / 720 / 905

871 / 526 / 702

232 kW/Yıl

SN-T

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −26 °C arası

Paslanmaz çelik

Çelik / beyaz

Alüminyum

Mekanik kumanda

Dış analog

LED

2

3

Alüminyum profil

Mevcut

60 mm

Evet

56 / 46 kg

7112725

298 l

1005 / 720 / 905

871 / 526 / 702

232 kW/Yıl

SN-T

+10 °C ila +40 °C arası

R 600a

41 dB(A)

C

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

Statik

Manuel

−14 °C ila −26 °C arası

Çelik

Çelik / beyaz

Alüminyum

Mekanik kumanda

Dış analog

LED

2

3

Alüminyum profil

Mevcut

60 mm

Evet

56 / 47 kg

7112725

Toplam iç alan

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Enerji verimlilik Sınıfı ¹

Enerji tüketimi Yıl ²

İklim sınıfı

Ortam sıcaklığı ³

Soğutucu madde

Havada oluşan ses emisyonu

Havada oluşan ses emisyonu sınıfı

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Kapak malzemesi

Gövde malzemesi / renk

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Sepet sayısı

Maksimum sepet sayısı

Kulp

Kilit

İzolasyon

Yoğuşma suyu çıkışı

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Sepet

Menteşeli kapaklı saklama 
dondurucular
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Bir bakışta avantajlar
Yüksek verimli sıcak gaz defrost sistemi, defrost süresini yakl. Cihazdaki 

sıcaklık artışını belirgin şekilde azaltan 10 dakika. Gıda kalitesi daha uzun 

süre korunur çünkü ürünlerin defrost aşamasında çıkarılması gerekmez ve 

gereksiz sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmazlar.

Doğal ve çevre dostu soğutucu akışkan R 290, CFC içermez ve yüksek verimli kompresörler ile birlikte 

çok enerji tasarrufl udur.

Yüksek performanslı basınçlı hava soğutma sistemi 

ürünleri hızlı bir şekilde soğutur ve iç kısım boyunca 

eşit bir soğutma sıcaklığı sağlar.

Ağır hizmet tipi tel rafl ar plastik kaplamalı ve 

50 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahiptir. 

90 ° 'lik kapı açılma açısında kolay sökme.

Sert, ince kapı kolu ergonomiktir, kavraması kolay ve 

temizlemesi kolaydır.

İç astarın alt kısmına monte edilen hava saptırma bölmesi, soğuk havanın 

akışını cam kapıdan uzağa yönlendirir ve böylece kapının dış tarafında yoğuşma 

oluşumunu önler. Geliştirilmiş cam kapı yalıtımı, kapıdaki yoğuşma oluşumunu 

azaltmaya yardımcı olur ve böylece optimum ürün sunumunu kolaylaştırır.

Sağlam kilit yetkisiz erişimi önler.

Özel bir buğu önleyici film, depolanan ürünler için sürekli olarak optimum görünürlük sağlamak 

amacıyla açılıp kapandıktan sonra kapının iç kısmındaki buğulanmayı önemli ölçüde geciktirir.

Gıdaya dayanıklı polistrolden yapılmış kalıplı iç astar kokusuz, 

çok sağlam ve dayanıklıdır. Cömertçe yayılmış, temizlenmesi 

kolay köşeler sayesinde mükemmel hijyen sağlar.

Sert alüminyum çerçeveli cam kapılar 90 ° 'lik oturma pozisyonuna sahiptir ve 

daha büyük ürün miktarlarının kolayca yüklenmesini ve çıkarılmasını sağlar. 

60 C'nin altında soğuk hava kaybını önlemek için kapılar otomatik olarak kapanır.

Üç bölmeli cam kapı, enerji tüketimini ve kapının dışındaki yoğunlaşmayı azaltır.

Her iki taraftaki dikey LED aydınlatma, iç mekanda ve içeriğinde olağanüstü 

aydınlatma sağlar. Incoporate diff  usor'lar aydınlatma efektini keyifl i kılar ve 

parlak ve temiz izlenim ürün markalarını vurgular.

Satış desteği için derin dondurucular

Enerji tasarrufl u LED'ler ile aydınlatılan ekran, cihaza ve 

içeriğine dikkat çekiyor. Ekran paneli, iç ışıkla paralel olarak 

özelleştirilebilir ve değiştirilebilir. Ayrıca, belirli markalaşma 

bir markaya veya ürünlere de dikkat çekiyor. Gövde ve kapı 

çerçevesi için çok çeşitli renk seçenekleri mevcuttur.

NoFrost modülü ekranın arkasına monte edilmiştir ve iç mekanın maksimum kullanımını sağlar.

Ekrandaki (FDv), konut ve kapı çerçevesindeki özelleştirilmiş markalama seçenekleri markalara veya bir 

şirkete dikkat çekmekte ve satış promosyonunu desteklemektedir.

Dijital sıcaklık göstergesi, kullanıcıya ayarlanmış olan tam iç sıcaklığı gösterir. Hassas elektronik 

kontrol cihazı kullanılarak sıcaklık aralığı -10 ° C ile -25 ° C arasında ayarlanabilir.

30 dak
Elektrikli buz çözümü

10 dak
Sıcak gazlı buz çözümü
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Çekici ürün sunumu, müşterilerin dikkatini ürünlere çekmek için çok önemli bir 
şarttır. Çekici bir antrasit alüminyum tasarıma sahip bu modern cam kapılı 
dondurucular, gerçek promosyon avantajları sunar: İç mekan, kabin içerisinde 
olağanüstü bir aydınlatma sağlamak için yan yana monte edilmiş, dikey LED 
aydınlatma ile donatılmıştır. Cam kapı açıldığında iç yüzeyinin buğulanmasını 
önemli ölçüde geciktiren, malların her zaman net bir şekilde görülmesini 
sağlayan özel bir köpük önleyici film işlemine sahiptir. Yeni entegre hava 
saptırma bölmesi, geliştirilmiş cam kapı yalıtımı ile birlikte, kapının dışında su 
yoğuşma oluşumunu önler, böylece ürünlerin her zaman iyi görünmesini sağlar.

Gelişmiş ürün görünürlüğü için buğu 

önleyici film

Özel bir buğu önleyici film, depolanan 

ürünler için sürekli olarak optimum 

görünürlük sağlamak amacıyla açılıp 

kapandıktan sonra kapının iç kısmındaki 

buğulanmayı önemli ölçüde geciktirir.

Düşük enerji tüketimi

Geliştirilmiş cam kapı yalıtımı sayesinde, 

enerji tüketimi azaltılmıştır. Üç bölmeli 

cam, dondurucunun mükemmel enerji 

verimliliğine önemli ölçüde katkıda 

bulunur.

Satış desteği için derin dondurucular

Dondurulmuş gıdalar için optimum 
ürün sunumu

Kondensat oluşumu olmaz

İç alanın alt kısmına yerleştirilmiş olan 

Air-Stream-Breaker FDv 4643 ve Fv 

3643, iç alandan cama doğru yayılan 

hava akımını kesmekte ve böylelikle 

kapıda su yoğunlaşması olmasını 

önlemektedir. Geliştirilmiş cam kapı 

izolasyonu da kapıda kondensat 

oluşumunu engellemekte ve böylelikle 

optimum bir ürün sunumunu mümkün 

kılmaktadır.

FDv 4643 Fv 913
Premium

F 913Fv 3643

461 / 307 l

670 / 730 / 1957

532 / 568 / 1275

0,73

1453 kW/Yıl

4 / L1

+10 °C ila +30 °C arası

R 290

62 dB(A)

4.4 A / 530 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −25 °C arası

Çelik / beyaz

Cam

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

LED

Görsel ve işitsel

4

Izgaralar plastik kaplamalı

50 kg

Ergonomik direk kulpu

2 döner ve 2 sabit tekerlek

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

67 mm

154 / 141 kg

7111758

7111759

7443779

7438722

365 / 231 l

670 / 730 / 1659

532 / 597 / 969

0,65

1376 kW/Yıl

4 / L1

+10 °C ila +30 °C arası

R 290

62 dB(A)

4.4 A / 165,08 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −25 °C arası

Çelik / beyaz

Cam

Plastik beyaz

Elektronik kumanda

Dış dijital

LED

Görsel ve işitsel

3

Izgaralar plastik kaplamalı

50 kg

Ergonomik direk kulpu

2 döner ve 2 sabit tekerlek

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

67 mm

136 / 125 kg

7111758

7111759

7443779

7438722

93 / 66 l

497 / 558 / 816

377 / 371 / 611

0,25

1007 kW/Yıl

4 / L1

+10 °C ila +30 °C arası

R 290

60 dB(A)

1.5 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

Dinamik

Otomatik

−10 °C ila −25 °C arası

Çelik / gümüş

İzolasyon cam kapı

Çelik

Elektronik kumanda

Dış dijital

Sağ uzunlamasına LED aydınlatma

Görsel ve işitsel

2

Izgaralar plastik kaplamalı

30 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

60 mm

48,9 / 46,4 kg

7444051

7113033

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

93 / 77 l

497 / 558 / 816

377 / 430 / 611

0,25

842 kW/Yıl

4 / L1

+10 °C ila +30 °C arası

R 290

50 dB(A)

1.5 A / 240 W

50 Hz / 200 – 240V~

Statik

Manuel

−10 °C ila −25 °C arası

Çelik / gümüş

İzolasyon cam kapı

Çelik

Mekanik kumanda

İçi analog

Sağ uzunlamasına LED aydınlatma

2

Izgaralar plastik kaplamalı

30 kg

Kulp çöküntüsü

Mevcut

Evet

Sağ değiştirilebilir

60 mm

47,8 / 45,3 kg

7444051

7113035

9875023 / 9875167

9875025 / 9875197

Brüt hacim / kullanım hacmi

Dış ölçüler (mm) (G / D / Y)

İç ölçüler (mm) (G / D / Y)

Ürün sergileme alanı (TDA) ¹

Enerji verimlilik Sınıfı ²

Enerji tüketimi Yıl ³

İklim sınıfı / Isı derecesi sınıfı

Ortam sıcaklığı 4

Soğutucu madde

Gürültü ses düzeyi

Bağlantı değerleri

Frekans / voltaj

Soğutma sistemi

Buz çözme yöntemi

Sıcaklık sahası

Gövde malzemesi / renk

Kapı malzemesi

İç hazne malzemesi

Kumanda türü

Sıcaklık göstergesi

İç aydınlatma

Arıza: Uyarı sinyali

Ayarlanabilir raf yüzeyleri

Raf yüzeyleri malzemesi

Raf yüzeyi taşıma kapasitesi

Kulp

Tekerlekler

Kilit

Kendiliğinden kapanan kapılar

Kapı dayanma noktası

İzolasyon

Brüt / net ağırlık

Aksesuar

Sepet 30 Liter

30 litre sepet için ayırıcı ızgara

Tarayıcı rayı

Raf ızgarası plastik kaplamalı

Sol bağlantı parçaları seti, beyaz / gümüş

Sağ bağlantı parçaları seti, beyaz / gümüş

1 EN 23953'e uygun olarak ölçülmüştür.

2 Verimlilik sınıflarının tamamı sayfa 10'de bulunabilir. 2019/2018 AB Yönetmeliği uyarınca.

3 Aydınlatma kapalıyken ölçülmüştür.

4 Cihazın güvenle çalıştırılabileceği ortam sıcaklığını gösterir.

Satış promosyonu için 
dinamik soğutmalı dondurucular
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Aksesuarlar

Bölüm: Chest dondurucular

Dondurma kapları

Bu paslanmaz çelik, kepçe dondurma kapları 5 litrelik bir hacme sahiptir, sağlamdır ve temizlenmesi kolaydır. Liebherr don-

durma sandıklarının tel sepetlerinde kusursuz bir hijyen sağlarlar.

Pratik tarayıcı rayına fiyat etiketleri, tarama kodları veya özel reklam mesajları yerleştirilebilir ve optimum okuma sağlanabilir. 

Böylece her şeyi hızlıca görebilirsiniz. 

Tarayıcı rayı

Tarayıcı rayı

Bölüm ızgara

Kepçe buz kapları için tel sepet

Askıya alınmış sepetler

Köpüklü kapak için silindirik kilit

Sepetler için ayırma ızgaraları ürün sunumunu destekler ve iç mekanın esnek organizasyonunu sağlar.

Kepçe buz kapları için sağlam tel sepetler EFI/EFE göğüs dondurucular için özel olarak hazırlanmıştır. Kaplar, tel sepetler 

içerisinde optimum şekilde düzenlenebilir, böylece dondurma mükemmel bir şekilde sunulur ve kepçe tarafından satılmak 

üzere rahatça düzenlenir.

Ürünler asma sepetleri ile açıkça sıralanmış bir düzende sunulabilir.

Cihazın içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. Tüm EFE modelleri için uygun köpüklü kapak için 

silindirik kilit.

Cam sürgülü kapak için silindir kilidi

Cihazın içeriğini korumak için tüm modellere bir kapak kilidi takılabilir. Tüm EFI ve EFE modelleri için uygun cam kayar kapak 

için silindirik kilit.

Harici termostat kadranı

Standart konfigürasyonda, kurcalamayı önlemek için termostat gizlenir. Bu isteğe bağlı harici termostat kadranı, alet kullanmadan 

daha kolay sıcaklık ayarı sağlar. Dondurucuların halka açık olmadığı yerlerde bu yararlı olabilir.

Bölüm: Satış promosyonu için dinamik soğutmalı dondurucular

Sepetler 30, litre

Sepetler için bölme ızgarası

Sepetler için ayırma ızgaraları, optimum ürün sunumunu destekler ve iç mekanın esnek organizasyonunu sağlar.

Bu ağır hizmet sepetleri 30 litre kapasiteye sahiptir.

Raflar

Plastik kaplı ızgara rafl arı yüksekliği ayarlanabilir ve farklı dondurulmuş ürünler için iç kısmın değişken kullanımına izin verir. 

Kapalı ızgara ızgara rafl arı son derece yüksek bir yükleme kapasitesine sahiptir ve ürünlerin güvenli bir şekilde konumlandırılmasını 

sağlar.

Cam fikstür

Pratik tarayıcı raylara etiket levhaları, tarama kodları veya özel reklam metinleri yerleştirilebilmekte ve rahat bir şekilde okunabilmektedir. Böylelikle her şey rahatça gözünüzün önünde olacaktır.Tek katmanlı güvenlik camından (ESG) oluşan sağlam cam eklenti, satış esnasında açık dondurmayı kire karşı korumakta 

ve cazip bir ürün sunumunu mümkün kılmaktadır. Cam eklentinin derin yerleştirilmiş ön kısmı sayesinde ürünler rahat bir 

şekilde görünmektedir ve müşteriler de sunulan ürünleri daima her açıdan rahatça inceleyebilmektedir. EFI 4853 ve EFI 3553 

cihazlarında ek olarak sunulan LED iç aydınlatma bu etkiyi daha da artırmaktadır. Düz muhafaza alanına külah tutucuları, 

peçeteler veya dondurma satışı için tipik olan diğer aksesuarlar kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. 

Mevcut muhafaza yerini en iyi şekilde kullanmak için, tezgah üstü soğutucular veya dondurucular bağlantı parçaları yardımıyla 

güvenli bir şekilde üst üste yerleştirilebilmektedir.

Bağlantı parçaları seti



Katalog programımız

Liebherr sanayi tipi cihazlarını yetkili mağaza 
ve teknik servis hizmetinin bulundugu 

her noktadan teğmin edebilirsiniz.

Tüm Liebherr cihazlarını ana kataloglarımızda bulabilirsiniz. 
Bunlara satıcılardan ya da home.liebherr.com 

adresinden ulaşabilirsiniz.

Anında etkili BIM verileri Liebherr-Hausgeräte ve 
Specifi® arasındaki işbirliği, dünya çapında 
planlamacılara ve bayilere, Yemek Servisi ve Scientifi 
careas için BIM modelleri ile dijital bir Liebherr-
Hausgeräte kütüphanesine erişim sağlar. AutoCAD® 
ve Revit ile uyumludur. home.liebherr.com/bimdata

home.liebherr.com
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Soğutucu ve dondurucular

Laboratuvar 
ve ilaç

Soğutucu ve dondurucular

Wine Special




