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A teljes Liebherr készülék kínálat megtalálható a fő katalógusainkban. 

Ezek beszerezhetők a kereskedésekben vagy a home.liebherr.com honlapon.

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, 
ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak 
tartják: Keresse a szaküzletekben!

apps.home.liebherr.com

Tudja meg, hogy melyik

applikáció, melyik

operációs rendszerre

(IOS, Android, stb.) 

és készüléktípusra 

érhető el.

Okos kommunikációs megoldások

A Liebherr-Hausgeräte YouTube csatornáján érdekes 

és hasznos videókat talál, a Liebherr hűtők és mélyhűtők 

funkcióiról.

Híreket, a legújabb termékeket és speciális 

promóciókat talál a Facebook-, Liebherr blog- 

Instagram, illetve Pinterest oldalunkon.

Média App

Töltse le a katalógusokat és videókat táblagépére 

gyorsan és egyszerűen - azonnali offl  ine 

hozzáférés.

BorKalauz App

A bordeaux-i borok és termelőik rövid áttekintése, 

tárolási információk.

Tudjon meg többet 

a közösségi média 

csatornáinkról.

socialmedia.home. 

liebherr.com
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Pékipari és cukrászati 
hűtő- és mélyhűtőszekrények
A pékműhelyekben és cukrászatokban használt hűtő- és mélyhűtőszekrényeknek meg kell felelniük 

a speciális ágazati kihívásoknak. A biztonságos hűtésre érzékeny nyersanyagokhoz a Liebherr 

számos innovatív ötletet kínál, amely megkönnyíti a hétköznapi munkát: a stabil L alakú tartósínekre 

kényelmesen ráhelyezhetők a szabványos sütőlemezek (60 cm x 40 cm és 60 cm x 80 cm). A 

könnyű tisztíthatósághoz és az optimális higiéniához hozzájárul a lekerekített sarkokkal rendelkező 

krómnikkel-acél belső burkolat, valamint az állítható lábak is, amelyek lehetővé teszik a készülék 

alatti terület egyszerű takarítását. A komponensek kiváló minőségű megmunkálása gondoskodik 

arról, hogy a készülékek megbirkózzanak a hektikus munkanapok kihívásaival. A Liebherr profi péki-

pari és cukrászati modelljeiben nyugodtan megbízhat – a nap 24 órájában és az év 365 napján.
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Klímaosztályok meghatározása

Klímaosztály 3:  Környezeti hőmérséklet: +10°C és +25°C között
Klímaosztály 4:  Környezeti hőmérséklet: +10°C és +30°C között
Klímaosztály 5: Környezeti hőmérséklet: +10°C és +40°C között
Klímaosztály 7: Környezeti hőmérséklet: +10°C és +35°C között

Az energiahatékonysági cimkén is feltüntetett klímaosztály a készülék üzemelési helyének legnagyobb megengedett környezeti hőmérsékletét jelzi. 
Ebben a hőmérséklettartományban tartható fenn a készülékben tárolt élelmiszer biztonságos hőmérsékleten történő tárolása.

Új: A kereskedelmi hűtők és fagyasztók címkézéséről szóló Európai Uniós rendelet

Az Európai Unió területén belüli energiafogyasztás csökkentésének, valamint az 
energiatakarékos készülékek értékesítésének segítése érdekében, az Európai Bizottság 
kiadta a 2015/1094. számú rendeletet, „A professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékek 
energiahatékonysági címkézéséről“. A rendelet 2016. július 1-től lép hatályba. 
Ezen időpont után, azokat a készülékeket, amelyek célja az élelmiszerek kereskedelmi 
környezetben történő tárolása, energiahatékonysági cimkével kell ellátni.
Ez a címke tájékoztat a készülék A és G kategóriák közti energiaosztályba sorolásáról, 
az éves energiafogyasztásról kWh/év mértékegységben, a nettó térfogatról literben, 
valamint a készülék klímaosztályba sorolásáról. A cimkézési kötelezettség alól 
kivételt képeznek a statikus készülékek, a kombinált hűtő-mélyhűtőszekrények, 
a mélyhűtőládák, valamint az eladást ösztönző hűtőkészülékek.
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Jó okok arra, hogy miért érdemes 
a Liebherr mellett döntenie

Maximális teljesítmény

Innovatív ötletek – a professzionális 
követelményekhez szabva: a Liebherr 
péküzemekben és cukrászatokban hasz-
nálható hűtő- és mélyhűtőszekrényei 
extrém feltételek között is tökéletes hűtési 
teljesítményt biztosítanak. A legmoder-
nebb hűtőkomponensek, nagyteljesít-
ményű és környezetbarát hűtőközegek, 
valamint precíz elektronika alkalmazásá-
val biztosítható a tésztafélék, torták és 
péksütemények minőségének és frisses-
ségének hosszú ideig tartó megőrzése. 
A kataforézis bevonattal ellátott párolog-
tató védelmet nyújt a korróziót előidéző 
anyagokkal szemben, mint pl. a só és a 
gyümölcscukor. A Liebherr készülékek 
gazdaságossága is meggyőző: ala-
csony energiaszükségletüknek köszönhe-
tően tartósan csökkenthetők az 
üzemeltetési költségek. 

Alacsony üzemeltetési költségek 

A precíz elektronikának és az optimali-
zált hűtési rendszernek köszönhetően, 
a Liebherr készülékek rendkívül nagytelje-
sítményűek – nagyon alacsony energia-
felhasználás mellett. Ehhez 
hozzájárulnak a rendkívül hatékony 
szigetelőanyagok is, amelyek megaka-
dályozzák a hőmérséklet-emelkedést. 
Ez kíméli a környezetet és gondoskodik 
az alacsony áram- és üzemeltetési 
költségekről. A kiváló minőség garantálja 
a készülékek hosszú élettartamát és 
biztonságos működését.

Robusztus kivitel

A Liebherr készülékeket speciálisan inten-
zív professzionális használatra tervezték, 
és a kialakításuk igen robusztus – kiváló 
minőségű anyagokkal és a legapróbb 
részletekig gondos megmunkálással 
készültek. A készülékek példás minősé-
gét költséges tesztek segítségével 
biztosítják. Az összes elektronikus és 
hűtéstechnikai komponens optimális 
módon van összehangolva egymással, 
a maximális működőképesség és 
hatékonyság biztosítása érdekében.

Könnyű tisztíthatóság

A higiénia különösen fontos szerepet 
játszik az ipari ágazatokban. Ezért, a 
Liebherr készülékek hézagmentes, mély-
húzott, krómnikkel-acélból készült belső 
terekkel, lekerekített sarkokkal rendelkez-
nek, amelyek kényelmesen tisztíthatók. 
Az elektronikus vezérlések védőfóliával 
vannak bevonva, és rendkívül könnyen 
tisztíthatók. Az állítható magasságú 
rácsok a tisztításhoz könnyen kivehetők. 
A modelltől függően, görgők vagy állít-
ható magasságú lábak gondoskodnak 
arról, hogy a készülékek alatti felületek is 
könnyen tisztíthatók legyenek.

Dizájn és attraktív külső

Nagyteljesítményű technika a legjobb 
formában: a Liebherr dizájn koncepciója 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
készülékek eleganciát és minőséget 
sugározzanak. Speciális, nemes anya-
gok, valamint formatervezett szerkezetek 
jellemzőek a Liebherr egyedülálló 
stílusára. Az általános dizájnnak köszön-
hetően, a Liebherr készülékek nagyon 
jól kombinálhatók egymással, és így is 
mindig magukra vonzzák a tekintetet.

Könnyű szervizelés

A Liebherr szerkezeti elemek kiváló 
minőségét és teljesítőképességét, 
valamint hosszú élettartamát gyakor-
lat-orientált tesztekkel és vizsgálatokkal 
ellenőrizzük. Ezáltal biztosítható, hogy 
a péküzemekben és cukrászatokban 
használt készülékeink szinte teljesen 
karbantartásmentesek. Ez Önnek időt 
és pénzt takarít meg – és Ön így a 
lényeges dolgokra koncentrálhat. A 
Liebherr modellek a kezelési komfort 
tekintetében is intelligens megoldásokat 
kínálnak, amelyek megkönnyítik az 
Ön mindennapi munkáját.
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Az előnyök áttekintése

Hűtő- és mélyhűtőszekrények sütödei lemezekhez, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

A szükségvezérelt, nagyhatékonyságú forrógázos leolvasztás gondoskodik a gyors, 

kb. 10 perc alatt, teljesen automatikusan történő leolvasztásról. Ezáltal csökken a hőmér-

sékletingadozás, és az áruk tárolása állandó feltételek között történik. 

Beállítható három páratartalom tartomány a különböző áruk optimális tárolási 

feltételeinek biztosítása érdekében.

Könnyen tisztítható porszűrő védi 

a funkcionális alkatrészeket a liszt- 

és a porlerakódásoktól, és növeli 

a készülékek élettartamát 

(tartozékként rendelhető).

A természetes R 290 hűtőközeg környezetbarát és a nagyteljesítményű 

kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékos.

A 83 mm vastag szigetelés az FKW-mentes ciklopentán hab segítségével csökkenti a 

hidegveszteséget, és hatékonyan támogatja a készülékek energiatakarékos működését.

Mélyhúzott, krómnikkel-acél belső 

burkolat nagy, lekerekített sarkokkal, 

valamint egy ¾"-os tisztítónyílással 

az alsó medencén a könnyű tisztítás 

érdekében.

Két rendkívül hatékony és energiatakarékos ventilátor indirekt légelvezetéssel 

gondoskodik az optimális hűtési minőségről. Ez megakadályozza, hogy a hideg 

levegő közvetlenül az erre érzékeny árut érje.

A belső tér hasznos térfogatának növelése érdekében, az olyan funkcionális elemek, 

mint a ventilátorok és párologtatók helytakarékos módon a hűtőtéren kívül találhatók. 

A beépített lábpedál segítségével 

az ajtó könnyen és kényelmesen 

kinyitható (tartozékként rendelhető).

A párologtató és a hűtőrendszer 

a készülék felső részén vannak 

elhelyezve, ami jelentősen növeli a 

hasznos térfogatot. A felnyitható 

és levehető szerviznyílás könnyen 

hozzáférhetővé teszi a hűtőrészt 

javításnál vagy tisztításnál.

A csőkondenzátor és a levehető szűrő méretezése tökéletesen a péküzemekben és a cukrászatokban uralkodó feltételeknek 

megfelelően történt. A hűtési teljesítmény minimális karbantartási ráfordítással hosszú évekig megőrizhető.

A kataforézis bevonattal ellátott párologtató védelmet nyújt a különösen agresszív és korróziót előidéző anyagokkal 

szemben, mint pl. a só és a gyümölcscukor, amelyek előfordulhatnak a pékségekben és cukrászatokban.

Önműködően csukódó ajtó, cserélhető mágneses 

tömítéssel 60°-os ajtónyitási szögnél magától becsukódik, 

megakadályozza a hidegveszteséget és ideális tárolási 

feltételeket biztosít az áruk számára. A könnyű 

kezelhetőség érdekében az ajtó 90°-nál nyitva marad. 

Precíz elektronika a nagyteljesítményű hűtőkomponensekkel 

együtt gondoskodik a minimális energiafelhasználásról. 

Fény- és hangjelzéses ajtó- és hőmérsékletriasztási funkció 

fi gyelmeztet a kontrolálatlan hőmérséklet-emelkedésre 

és a hideg levegő felesleges kiszökésére. 

A hűtő- és mélyhűtőszekrényekben ajtónyitáskor vákuum keletkezik, ami megnehezíti az ajtó ismételt kinyitását. Ezt 

a problémát megoldja a nyomáskiegyenlítő szelep, amely gyorsan kiegyenlíti a vákuumot.

Az erős, ajtóba épített fogantyú komfortos kezelést és kényelmes, 

könnyű ajtónyitást biztosít.

A motortér takarólemeze a beépített elektronikával, valamint az ajtó is hézagmentes kivitelű, és így rendkívül könnyen tisztítható.

Az ajtónyitás iránya kiegészítő elemek nélkül megfordítható, 

így a készülék rugalmasan hozzáigazítható a felállítási helyhez.

A behelyezhető ajtótömítés gyorsan és egyszerűen kicserélhető. 

A szériatartozékként felszerelt, állítható magasságú CNS-lábak (120 mm és 170 mm között) megkönnyítik 

a készülék alatti terület takarítását, és optimális higiéniát tesznek lehetővé.

A készülékeket magas környezeti hőmérsékletekre (+16 °C és +43 °C között) méretezték, így extra hőmérsékleti 

feltételek között, mint például forró pékműhelyekben is hatékonyan és takarékosan működnek.
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Minőség minden részletében
A Liebherr a ProfiLine cukrászati normáknak megfelelő hűtő- és mélyhűtőszekrényeket számos olyan kényelmes felszereltségi 
jellemzővel fejlesztette ki, amely megkönnyíti az Ön napi munkáját: a stabil L alakú tartósínekre kényelmesen betolhatók és 
kivehetők a szabványos sütőlemezek (60 cm x 40 cm vagy 60 cm x 80 cm). A nagyteljesítményű ventilációs rendszer és a precíz 

Széles hőmérsékleti tartományok a rugalmasság 

érdekében.

A hőmérsékleti tartományok egyedileg beállíthatók -5 °C és 

+15°C, valamint -10 °C és -35 °C között. Ez lehetővé teszi a 

hűtőben tárolt áruknak megfelelő maximális rugalmasságot – 

és mindig ideális hűtési minőséget biztosít.

Három választható páratartalom tartomány.

A készülékek a három kiválasztható páratartalom tartománnyal 

optimális egyedi tárolásai lehetőségeket biztosítanak például 

a csokoládékhoz, cukormázakhoz vagy a nyers tésztákhoz. Így 

az áruk tárolása mindig a legjobb feltételek között történik, és 

a minőségük is megőrződik.

Kényelmes kezelés – praktikus felszereltség.

90°-nál nagyobb nyitási szög esetén az ajtók nyitva marad-

nak a kényelmesebb használat érdekében. Így nagyobb meny-

nyiségű áru is kényelmesen behelyezhető és kivehető. 60°-nál 

kisebb nyitási szögeknél az ajtók a mágneses tömítés segítsé-

gével önműködően becsukódnak – megakadályozva a hideg 

felesleges kiáramlását. A tartozékként rendelhető stabil lábpe-

dál megkönnyíti a feltöltést, ha a kezünk éppen nem szabad. 

A mélyhúzott krómnikkel-acél belső burkolat optimális módon 

van méretezve a cukrászati sütőlemezek betolásához. Az állít-

ható L alakú tartósínekre kényelmesen behelyezhetők a 60 cm 

x 40 cm-es, ill. 60 cm x 80 cm-es sütőlemezek, a készülék-

mérettől függően. A belső burkolat nagy, lekerekített sarkok-

kal és az alsó medencén egy ¾" tisztítónyílással van tervezve, 

és könnyen tisztítható. Az ajtó nyitási irányát minden készülék-

nél meg lehet fordítani.

Precíz Profi Line elektronika a hatékony 

energiafelhasználás érdekében.

A könnyen kezelhető elektronika az előre beállítható hőmér-

sékleti tartományokkal és a páratartalom szabályozásával 

lehetővé teszi a hőmérséklet fok pontosságú beállítását. 

Ezen kívül, gondoskodik a készülékek szükség szerint történő 

leolvasztásáról, ami hozzájárul az energiahatékonysághoz. 

Az elektronika fény- és hangjelzéses riasztással fi gyelmeztet 

a hőmérsékleti eltérések esetén, pl. ha hosszabb ideig nyitva 

marad az ajtó, ezzel védve a hűtőben tárolt árut. Az elektroni-

ka membrános billentyűzete nem érzékeny a szennyeződé-

sekre és könnyen kezelhető.

Optimális hűtési teljesítmény – mindenhol. 

A készülékek magas környezeti hőmérsékletekre vannak 

méretezve (+16°C és +43°C között). Ezért, optimálisan 

alkalmazhatók forró levegőjű pékműhelyekben, vagy fi óküze-

mekben – mindenütt optimális hűtési teljesítményt biztosíta-

nak. A sok ajtónyitási ciklus és a magas gyakorlati követel-

mények miatt, a hűtőrendszer és a komponensek optimális 

módon vannak összehangolva egymással. 

Energiatakarékos forrógáz.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a készülékek csak 

szükség esetén olvadnak le, mivel az elektronikus vezérlés 

kiszámítja az optimális leolvasztási ciklusokat. Az energiataka-

rékos forrógázos leolvasztás 30 percről kb. 10 percre rövidíti 

le a leolvasztás időtartamát – miközben a hőmérséklet-emel-

kedés a belső térben minimális. Ez pozitív hatással van az 

élelmiszerek minőségére: nincsenek kitéve felesleges hőmér-

sékletingadozásoknak.

Pékműhelyekhez, sütőkamrákhoz alkalmas: magas 

környezeti hőmérsékletekhez méretezve. 

A nagyon vastag szigetelés és a felhasznált komponensek 

miatt a készülékek gond nélkül helyt állnak magas környezeti 

hőmérsékletek esetén, +16 °C és + 43 °C között is. 

Ezért, optimálisan alkalmazhatók professzionális területeken 

is – pékműhelyekben, sütőkamrákban is felállíthatók.

Szabványos sütőlemezek.

A krómnikkel-acél belső burkolat optimális módon van 

méretezve a cukrászati sütőlemezek betolásához. Az 

állítható L alakú tartósínekre kényelmesen behelyezhetők 

a 60 cm x 40 cm-es, ill. 60 cm x 80 cm-es sütőlemezek, 

a készülékmérettől függően.

Speciális levegővezetés, maximális betolási lehetőség. 

Két rendkívül hatékony és energiatakarékos ventilátor indirekt 

légelvezetéssel gondoskodik az optimális hűtési hatásról 

a belső térben. Ez megakadályozza, hogy a hideg levegő 

közvetlenül az érzékeny árukra áramoljon, és a torták, süte-

mények vagy tésztafélék minősége csökkenjen. A készülékek 

szabványszerűen fel vannak szerelve a maximális számú 

tartósínnel a cukrászati és pékipari sütőlemezek behelyezésé-

hez, így nem keletkeznek további költségek.

elektronika lehetővé teszi a pontos hőmérséklet-szabályozást, valamint az áruk állandó és egyenletes hűtését – a tökéletes 
tárolási minőség érdekében. 

Az ajtó nyitási iránya változtatható.

Az ajtó nyitási irányát könnyen és további szerszámok nélkül 

meg lehet fordítani. Így a készülékek könnyen hozzáigazíthatók 

a felállítási helyhez.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények sütödei lemezekhez, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal
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Hűtőszekrények sütödei lemezekhez, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

Hűtőszekrények sütödei 
lemezekhez, ventilációs hűtéssel

Mélyhűtőszekrények sütödei lemezekhez, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

Mélyhűtőszekrények sütödei 
lemezekhez, ventilációs hűtéssel

1 További információ a 2015/1094. rendeletről: 05. oldal 1 További információ a 2015/1094. rendeletről: 05. oldal

kapható fehérben is

tartozékok

L alakú tartósínek / jobb

L alakú tartósínek / bal

kerékkészlet

lábpedál

porszűrő

kapható fehérben is

tartozékok

L alakú tartósínek / jobb

L alakú tartósínek / bal

kerékkészlet

lábpedál

porszűrő

9000968

9000969

9590581

9590659

9590247

BKPv 6520

9452689

9452691

9590581

9590659

9590247

BGPv 8420

9000968

9000969

9590581

9590659

9590247

BGPv 6520

9452689

9452691

9590581

9590659

9590247

BKPv 8470 Profi Line

856 / 677 l

790 / 980 / 2150

610 / 800 / 1550

C

765 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-5°C – +15°C

600 x 800 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

van

25

króm-nikkel-acél L tartósínek

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

181 / 162 kg

BKPv 6570 Profi Line

601 / 365 l

700 / 830 / 2150

410 / 650 / 1550

D

659 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-5°C – +15°C

400 x 600 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

van

20

króm-nikkel-acél L tartósínek

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

154 / 137 kg

BGPv 8470 Profi Line

856 / 677 l

790 / 980 / 2150

610 / 800 / 1550

D

2658 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-10°C – -35°C

600 x 800 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

van

25

króm-nikkel-acél L tartósínek

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

185 / 166 kg

BGPv 6570 Profi Line

601 / 365 l

700 / 830 / 2150

410 / 650 / 1550

D

2447 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-10°C – -35°C

400 x 600 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

van

20

króm-nikkel-acél L tartósínek

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

164 / 148 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály ¹

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

cukrászati norma

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

szü netmentes elektromos kapcsolat

állítható polcok száma

polcok anyaga

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály ¹

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

cukrászati norma

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

szü netmentes elektromos kapcsolat

tároló felü letek száma

polcok anyaga

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly



BKv 5040

14 15

Az előnyök áttekintése

A Liebherr légelvezető rendszere egy nagyhatékonyságú ventilátorral 

gondoskodik a hűtés optimális minőségéről, és csökkenti az 

energiafogyasztást. Ajtónyitáskor a légkeverő ventilátor leáll, 

ami csökkenti a hideg levegő kiáramlását, és ezzel hozzájárul az 

energiatakarékossághoz.

A 10 pár L alakú tartósín, 

25 mm-es kiosztásban 

nagyfokú rugalmasságot nyújt, 

és lehetővé teszi a belső tér 

optimális kihasználását.

Alacsony energiafogyasztás 

a 60 mm vastag, ciklopentán 

habos (FKW-mentes) 

szigetelésnek köszönhetően.

Az egy darabból készült, 

mélyhúzott műanyag belső 

burkolat lekerekített sarkokkal 

kivitelezett, így könnyen 

tisztítható, és tökéletes higiéniát 

biztosít. 

A BKv modellnél a kiválasztható 

két páratartalom tartomány 

ideális tárolási feltételeket 

biztosít például a csokoládék, 

cukormázak, vagy a nyers 

tészták számára.

A tartozékként rendelhető, 

állítható magasságú lábak 

(105 mm – 150 mm) garantálják, 

hogy a készülék alatt is könnyen 

lehessen takarítani.

A természetes R 290 és R 600a hűtőközegek környezetbarát anyagok, 

és a nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékosak.

Az ajtónyitás iránya megfordítható (pótalkatrészek nélkül), így a készülék 

hozzáigazítható a felállítási helyhez.

A magas hűtési teljesítmény a +16 °C és +43 °C közötti környezeti hőmérsékletekre történt méretezés miatt 

lehetővé teszi az optimális alkalmazást pékműhelyekben, cukrászatokban vagy fi óküzletekben.

A belső térben a nagyméretű párologtató felület gondoskodik az 

áruk gyors lehűtéséről és a magas páratartalomról, ami fokozza a 

termékek eltarthatóságát. 

Az energiatakarékos SmartFrost technika (BG 5040) csökkenti a belső tér és a 

fagyasztott termékek deresedését, használatával ritkábban van szükség leolvasztásra, 

és hűtés is egyenletesebb. 

A BG 5040 mélyhűtőszekrénynél, az ajtónyitáskor a légcsere miatt vákuum keletkezik, és ennek következtében 

ismételt kinyitás esetén az ajtók csak nehezen nyithatók. A BG 5040 készülék esetében a nyomáskiegyenlítő szelep 

gyorsan kiegyenlíti a vákuumot, és így az ajtók újra könnyen nyithatók.

A mechanikus vezérlés a digitális hőmérsékletkijelzővel igen robusztus és egyszerűen kezelhető.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények 60 x 40 cm-es sütödei lemezekhez, műanyag belső burkolattal

Smart
Frost
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Hűtő- és mélyhűtőszekrények 
sütödei lemezekhez

Hűtő- és mélyhűtőszekrények 60 x 40 cm-es sütödei lemezekhez, műanyag belső burkolattal

Minőség minden részletében
A professzionális hűtő- és mélyhűtőszekrények esetében a minőség és a gazdaságosság a döntő tényezők a sikeres alkalmazáshoz. 
A BKv 5040 és BG 5040 modellekkel a Liebherr két további készüléket kínál a pékségekben és cukrászatokban szükséges speciális 
követelményekhez: ezek a típusok az optimalizált szigetelés és a ventilációs hűtési rendszer segítségével tökéletes hűtési teljesítményt 
nyújtanak. A készülékek +16 °C és +43°C közötti környezeti hőmérsékletekhez vannak méretezve. A szabványosításnak köszönhetően, 
sütőlemezek (60 cm x 40 cm) behelyezése is lehetséges. Az elektronikus vezérlések, valamint a hézagmentes belső burkolat lehetővé 
teszik a készülékek kényelmes kezelését – és könnyű tisztítását a pékségekben a tökéletes higiénia biztosítása érdekében.

Stabil L alakú tartósínek.

A különösen teherbíró tartósínekre maximálisan 22 darab 

szabványos cukrászati sütőlemez helyezhető el (60 cm x 

40 cm), amelyeken a hűtött áru áttekinthető módon 

tárolható. A készülékek alapfelszereltségéhez 10 pár tartósín 

tartozik. Ezek állítható magasságúak 25 mm-es raszterben, és 

lehetővé teszik a belső tér rugalmas kihasználását az 

igények szerint. 

Könnyen kezelhető műanyag belső burkolat.

Az egy darabból készült, mélyhúzott műanyag belső burkolat 

lekerekített sarkokkal kivitelezett, ami lehetővé teszi az 

egyszerű, higiénikus tisztítást. 

Szabványos sütőlemezek a pékségekben és 

cukrászatokban történő alkalmazáshoz.

A műanyag belső burkolat optimális módon van méretezve a 

szabványos cukrászati sütőlemezek betolásához. Az állítható 

L alakú tartósínekre kényelmesen behelyezhetők a 60 cm x 

40 cm-es méretű sütőlemezek, a készülék méretétől függően.

Komfortos használat – rácsok kivétele 90°-os ajtónyitás 

esetén.

90°-os nyitási szög esetén az ajtó nyitva marad a kényelme-

sebb használat érdekében. Így nagyobb mennyiségű áru is 

kényelmesen behelyezhető és kivehető. 

Ideális tárolási feltételek.

A két választható páratartalom tartománnyal a BKv modell ide-

ális tárolási feltételeket biztosít például a csokoládék, cu-

kormázak, vagy a nyers tészták számára. Így az áruk tárolá-

sa mindig a legjobb feltételek között történik, és a minőségük 

is megőrződik.

Tökéletes hűtési teljesítmény.

A készülékek magas környezeti hőmérsékletekre vannak mé-

retezve (+16°C és +43°C között). Ezért, optimálisan alkal-

mazhatók forró levegőjű pékműhelyekben, vagy fi óküzemekben 

– mindenütt optimális hűtési teljesítményt biztosítanak. A sok 

ajtónyitási ciklus és a magas gyakorlati követelmények miatt, a 

hűtőrendszer és a komponensek optimális módon vannak ösz-

szehangolva egymással. 

1 További információ a 2015/1094. rendeletről: 05. oldal

tartozékok

L alakú tartósínek / jobb

L alakú tartósínek / bal

gördítő keret

állítható lábak

9452675

9452673

9086365

9590229

9452675

9452673

9086365

9590229

BKv 5040

491 / 321 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

D

753 kWh

5

R 600a

50 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+2°C – +15°C

600 x 400 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

10

króm-nikkel-acél L tartósínek

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

87 / 81 kg

BG 5040

491 / 486 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

614 kWh

5

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 320 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-9°C – -26°C

600 x 400 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

10

króm-nikkel-acél L tartósínek

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

94 / 88 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály ¹

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

cukrászati norma

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

polcok anyaga

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Tartozékok

Fejezet: Hűtő- és mélyhűtőszekrények sütödei lemezekhez, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső 
burkolattal, BKPv/BGPv

L alakú tartósínek

Kerékkészlet

Lábpedál Állítható lábak

Gördítő keret

Porszűrő

Fejezet: Hűtő- és mélyhűtőszekrények 60 x 40 cm-es sütödei lemezekhez, műanyag belső 
burkolattal, BKv/BG

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütödei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők. A következő modellekhez 

használhatók: BKv és BG.

A szabványos sütödei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők. A következő modellekhez használhatók: BKPv és BGPv.

A stabil (100 mm átmérőjű) kerekek használata gondoskodik a készülék könnyebb mozgathatóságáról, valamint megkönnyíti 

a padló tisztán tartását a készülékek alatt. Két darab kerék fékezhető. A következő modellekhez használhatók: BKPv és BGPv. 

A stabil, 125 mm magasságú gördítő keret megkönnyíti a mozgatást, ha a készüléket gyakran át kell helyezni. Stabil kivitele és 

masszív minősége garantálja a hosszú élettartamot. A következő modellekhez használhatók: BKv és BG.

A liszt- és porszűrő védi a hűtéstechnikai komponenseket például a lisztes tészták által okozott porlerakódásoktól, és szinte 

teljesen karbantartásmentes alkalmazást biztosít. A beszerelés után az integrált fém szűrőbetét szerszám nélkül kivehető és 

megtisztítható. Mosogatógépben 50 °C-on tisztítható. A következő modellekhez használhatók: BKPv és BGPv.

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lábpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót. A következő 

modellekhez használhatók: BKPv és BGPv.

Minden olyan helyen, ahol a napi higiéniának fontos szerepe van, az állítható magasságú lábak (105–150 mm között) kellő 

szabad magasságot biztosítanak a padlótól, hogy a készülék alatt is könnyen és kényelmesen ki lehessen takarítani. A következő 

modellekhez használhatók: BKv és BG.

L alakú tartósínek


