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Az italok tárolása során a hűtőszekrényeknek magas követelmé-

nyeknek kell eleget tenniük. A legkiválóbb minőségű anyagok 

kiválasztásától kezdve, a hűtőkomponensek koncepcióján 

keresztül, egészen a dizájn kidolgozásáig – a Liebherr mindig a 

készülékek hosszú élettartamát helyezi a középpontba. Ugyanígy 

szem előtt tartjuk vásárlóink érdekeit: a Liebherr modellek ezért 

nem csak egyszerűen feltölthetőek, hanem könnyen tisztíthatóak, 

kényelmesen kezelhetőek, helytakarékosak, valamint energia-

hatékonyak és gazdaságosak a tartós alkalmazás során. Ezen 

kívül – optimális feltételeket kínálnak az áru bemutatására. Az 

attraktív márkaépítési lehetőségeknek köszönhetően, a Liebherr 

hűtőszekrényeken Ön hatásos módon be tudja mutatni a márkáját, 

és döntő impulzusokat tud adni a spontán vásárláshoz. A Liebherr 

átfogó termékválasztékkal rendelkezik az italok tárolására szolgá-

ló modellekből, szinte minden alkalmazási célra, számos innovatív 

ötlettel, csúcsminőségben és a legmagasabb szintű dizájnnal.
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Eladásösztönzés

Az italok tárolása során az áru hatásos 

bemutatása döntő jelentőségű a magas 

értékesítési árbevételek eléréséhez. 

Ezért, a Liebherr készülékeket úgy 

tervezték, hogy a termékeket 

mindig optimális és tetszetős módon 

lehessen bemutatni, és vágyat ébresz-

szenek a vásárlásra. A nagy üvegajtók 

és a hatásosan, ügyesen elhelyezett 

világítás jól láthatóvá teszik a hűtőszek-

rényekben tárolt termékeket. Az állítható 

magasságú rácspolcokon az italok 

attraktív módon bemutathatók. A céges 

logók és márkák feltüntetésével a hirde-

tőpaneles készülékek mindig magukra 

vonzzák a tekintetet.

Dizájn és attraktív külső

Nagyteljesítményű technika a legjobb 

formában: a Liebherr dizájn koncepci-

ója nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 

a készülékek eleganciát és minőséget 

sugározzanak. Így, például a pultra 

helyezhető hűtőszekrényeknél – a kitű-

nő stabilitást kihangsúlyozza a tökéle-

tes dizájn. Kiváló minőségű és speciális, 

nemes anyagok, formatervezett szerke-

zetek jellemzőek a Liebherr egyedül-

álló stílusára. Az általános dizájnnak 

köszönhetően, a Liebherr készülékek 

nagyon jól kombinálhatók egymással, 

és így is mindig magukra vonzzák a 

tekintetet. 

Könnyű szervizelés

A Liebherr hűtőszekrények maximális 

szervizelhetőséget nyújtanak: a mélyhú-

zott belső burkolat a lekerekített 

sarkokkal, valamint a könnyen kivehető 

rácsokkal megkönnyítik a higiénikus 

tisztítást, és jelentős időmegtakarítást 

biztosítanak. Ezen kívül, a Liebherr 

készülékek az átgondolt koncepció-

juknak köszönhetően szinte nem igé-

nyelnek karbantartást és egyszerűen 

kezelhetőek. Minden olyan komponens, 

amely meghatározott időközönként 

szervizelést igényel, könnyen hozzáfér-

hető helyen található.

Jó okok arra, hogy miért érdemes 
a Liebherr mellett döntenie

Maximális teljesítmény

A Liebherr italhűtők tökéletes hűtési 

teljesítményt biztosítanak, még extrém 

éghajlati feltételek között is. Ilyen ese-

tekben az energiahatékonyságnak 

döntő szerepe van: a legmodernebb 

hűtőkomponensek, nagyteljesítményű 

és környezetbarát hűtőközegek, vala-

mint precíz vezérlések célzott alkalma-

zásával biztosítható, hogy a készülékek 

mindig gazdaságosan és takarékosan 

működjenek – kiváló teljesítmény profik 

számára sok korszerű ötlettel.

Üzemeltetési költségek

A Liebherr italhűtőszekrények rend-

kívül hatékonyan működnek: nagy-

teljesítményű kompresszorok, precíz 

elektronika, valamint a hatékony 

szigetelés és a magas teljesítményre 

képes FKW-mentes R 600a hűtőközeg 

gondoskodnak az energiatakarékos 

fogyasztásról, és ezáltal az alacsony 

üzemeltetési költségekről. A kiváló 

minőség garantálja a szinte karban-

tartásmentes és könnyen szervizelhető 

készülékek hosszú élettartamát és 

biztonságos működését.

Robusztus kivitel

A Liebherr készülékeket speciálisan 

intenzív professzionális használatra 

tervezték, és a kialakításuk igen robusz-

tus – kiváló minőségű anyagokkal és a 

legapróbb részletekig gondosan kidol-

gozott komponensekkel készültek. 

A készülékek példás minőségét költsé-

ges tesztek segítségével biztosítják. 

Az összes elektronikus és hűtéstechnikai 

komponens optimális módon van össze-

hangolva egymással, a maximális műkö-

dőképesség és hatékonyság biztosítása 

érdekében – természetesen attraktív 

dizájnnal párosulva. 
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Termoszublimáció

A dekorálás két lépésben történik. 
Először elő kell állítani a szubli-
mációs papírt a digitális ink-jet 
eljárás során. Ezt követően, a 
dizájn transzferálásra kerül egy 
panelformában rendelkezésre 
álló alapanyagra – egy sík, for-
mázatlan és speciális bevonattal 
ellátott lemezre.

3D márkaépítés 

A 3D-s márkajelzések rendkívüli 
vonzerőt kölcsönöznek a készülé-
keknek, és teljesen új lehetőségeket 
teremtenek a képek kreatív alkal-
mazásához. Egy speciális eljárás 
segítségével, 3D-s nyomtatással 
kiváló minőségű matricák állíthatók 
elő (lentikuláris eljárás). Ezen kívül, 
az üvegezésen különböző nyom-
tatási szintekkel és rétegekkel dol-
gozunk, amelyek a hátulról történő 
megfelelő megvilágítással együtt 
egy 3D-s hatást eredményeznek. 
Így minden egyes készülék egyedi-
leg magára vonzza a tekinteteket, 
és spontán vásárlásra ösztönöz.

Üvegajtóra nyomás 

Az üvegajtóra fel lehet ragasztani 
öntapadó matricákat egyedileg 
kialakított motívumokkal. Ezek 
„non-permanent“ matricaként is 
rendelkezésre állnak, amelyeket 
bármikor gond nélkül és maradék-
talanul el lehet távolítani. 

3D hatás Lentikuláris eljárás

PVC-matrica

A kívánt márkajelzés a darab-
számtól és a motívumtól függően, 
szitanyomással, vagy pedig digi-
tális nyomdai eljárással felhordás-
ra kerül egy megfelelő öntapadós 
címkére, matricára, legtöbbször 
PVC fóliára. Ezt precíz módon 
rá kell húzni a hűtőláda vagy a 
hűtőszekrény készülékházára.

Fokozza a márkája 
ismertségét

Márkája a megfelelő 
megvilágításban

Üvegajtóba integrált 
LED világítás

Az üvegajtó belső felébe karcolt 
egyedi motívumot LED világítással 
tehetjük látványosabbá. Ilyenkor 
csak a motívumon törik meg a 
fény, így az nagyon látványosan 
emelkedik ki. A gravírozás a két 
üveglap közé kerül és az FKv 50 
és FKv 30 típusok esetében alkal-
mazható.

Színvilág egyéni kialakítása 

A színvilág egyéni kialakításával 
az Ön márkája még hangsúlyosab-
ban és erőteljesebben jeleníthető 
meg, és az áruk még vonzóbb szín-
ben tüntethetők fel. Az oldalfalak, 
ajtókeretek, fogantyúk, lábazatok, 
hirdetőpanelek és belső burkolatok 
ügyfélspecifikus módon történő 
kialakításához, különböző anyagok 
és effektusok állnak rendelkezésre. 

BlackSteel 

A BlackSteel egy vizuálisan lenyű-
göző és rendkívül vonzó fekete rozs-
damentes acél. A kiváló minőségű 
SmartSteel bevonattal párosítva, a 
BlackSteel készülékeknek egyszerre 
kölcsönöz high-tech vonzerőt és időt-
len eleganciát. Az átlósan polírozott 
felület lenyűgöző és exkluzív meg-
jelenést biztosít a BlackSteel készü-
lékeknek és jelentősen csökkenti az 
ujjlenyomatok láthatóságát az ajtón 
és az oldalfalakon. A kezelt felület 
könnyen tisztítható és sokkal ellenál-
lóbb a karcolódásokkal szemben.

Az Ön márkás termékéhez egyedileg kialakított megjelenéssel, vagy a speciális felszereltségi jellemzőkkel: a Liebherr készülékei 
szinte minden követelménynek megfelelnek. A modellek széles választéka és a tartozékok sokszínű termékpalettája megkönnyíti az 
ideális megoldás megtalálását minden egyes felhasználási célhoz.
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FKDv 4513
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A változtatható hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi a hőmérséklet egyéni szabályozását.

A LED világítású display felhívja a fi gyelmet 

a készülékben tárolt árura. A display panel 

az ügyfél egyedi igényeihez igazítható.

A megerősített szigetelés csökkenti az 

energiafelhasználást.

A hőszigetelt üvegajtó tökéletes áttekinthetőséget 

nyújt, optimális energiahatékonyságot biztosít, 

és gondoskodik az áruk hatásos bemutatásáról. 

Az egyedülállóan egy darabból készült ajtókeret 

ötvözi a letisztult külsőt a maximális stabilitással.

Az ajtó szigetelő gumi könnyen cserélhető, így növeli a higiéniát.

A műanyag bevonatú, sűrű rácsozatú polcok magassága állítható, és lehetővé 

teszik a belső tér változatos kihasználását különböző méretű palackok és dobozok 

eseten is. A beépített rögzítők szilárdan pozicionálják a polcokat. Ez fokozott 

biztonságot jelent árufeltöltés esetén (FKDv 4503/..13/..23 modellek esetében).

A fogantyú elegáns, de erős.

Dizájn és funkcionalitás nagyszerű kombinációja: 

a HardLine dizájn, az oldalsó kontúr élekkel elegáns, 

felső kategóriás megjelenést biztosít az árujának.

A ventilációs hűtőrendszer gyorsan lehűti a 

frissen berakott italokat a megfelelő fogyasztási 

hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet tart 

a belső térben.

Ajtónyitáskor a ventilátor automatikus leállítási funkciója minimálisra csökkenti a hideg 

levegő kiáramlását.

A külön kapcsolható LED belső világítás ener-

giatakarékos, és az áruk tökéletes bemutatására 

tervezték, anélkül, hogy zavaróan fényes lenne.

Az ajtónyitás iránya megfordítható, így a 

készülék az adott felállítási helyhez igazítható.

Bemutatóhűtők üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

A mélyhúzott, műanyag belső burkolat 

szagtalan, igen strapabíró, hosszú élettartamú, 

és a nagy, könnyen tisztítható, lekerekített 

sarkoknak köszönhetően tökéletes higiéniát 

biztosít.

ROHS és WEEE megfelelőség, a környezetbarát nyersanyagok felhasználásának és 

az optimális újrahasznosíthatóság kombinációjának köszönhetően.

A természetes és FKW-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát és a nagyteljesítményű 

kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékos.

A porszórt acél készülékház hézagmentes kivitelű, ezáltal rendkívül erős, ütésálló 

és könnyen tisztítható. Az egy darabból készült oldalfalakat az ügyfél egyedi igényeinek 

megfelelően lehet kialakítani, és felhasználhatók márkaépítési célokra.

Az előnyök áttekintése
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Állítható magasságú rácspolcok biztosítják a rugalmas alkalmazkodást a különböző palack és doboz méretekhez. A nagy teljesít-
ményű hűtési rendszer biztosítja a gyors lehűtést a forgalmas helyeken.

LED belső világítás.

A kapcsolható LED-es belső világítás energia-hatékony és az optimális bemutatás ér-

dekében refl ektorfénybe helyezi a termékeit. Az alábbi világítás változatok érhetőek el:

Kétoldali, függőleges LED-es világítás, amely optimális megvilágításba helyezi és 

a termékeire tereli a fi gyelmet. Ez az elegáns belső megvilágítás alkalmas rá, hogy 

kihangsúlyozza a termékei exkluzivitását (FKDv 4523).

Az oldalsó, függőleges LED-es világítás garantálja a kiváló termékbemutatást 

(FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).

Kompakt mennyezeti LED világítás, amely felülről biztosítja a belső tér hangsúlyos 

megvilágítását (FKDv 4203 / 4503).

Maximalizált árubemutatás.

A teljes magasságú üveg ajtó növeli a termékek láthatóságát. 

Sőt, ez a fajta kialakítás a belső tér hasznos kapacitását is 

megnöveli. A speciális üveg jól szigetel és fokozza a készülék 

energiahatékonyságát (FKDv 4503/4513/4523).

Különleges opcionális funkciók elérhetőek az ügyfél-specifi kus változatoknál

Elektronikus monitoring rendszer.

Az EMS rendszer, ami alapfelszereltség az FKDv 4523 esetében (és opcio-

nálisan rendelhető a többi bemutató hűtőszekrényhez) nagyfokú kényelmet 

kínál a még nagyobb energiahatékonyság érdekében. Például a rendszer 

érzékeli az ajtónyitási ciklusokat és a készülék előtti mozgást. A készülék, 

a hűtési teljesítmény adaptálásával reagál ezekre és a világítás lekapcsolási 

funkcióval kombinálva jelentősen csökkenti az energiafelhasználást.

FKDv 4203 / 4503

FKDv 4523

FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

 Minőség minden részletében
A Liebherr üvegajtós hűtőszekrényei ideális feltételeket biztosítanak a nagy hatású és a promóciós termék bemutatáshoz. A LED 
világítású reklámpaneltől, a kapcsolható belső LED világításon át, a változtatható belső térig, ezek a készülékek számos lehető-
séget kínálnak a termékek tökéletes bemutatásához. A vonzó brandingelési lehetőségekkel a reklámpanel személyre szabható. 

Ventilációs hűtési rendszer. A ventilációs hűtési rendszer 

(ventilátor segítségével) gyorsan lehűti a frissen berakott árukat, 

miközben gondoskodik a belső tér állandó hőmérsékletéről. 

Ajtónyitáskor a ventilátor automatikus leállítási funkciója minimális-

ra csökkenti a hideg levegő kiáramlását (FKDv 4523 kivételével).

Energiafogyasztás 24 óra 
alatt bekapcsolt világítással

Bemutató 
hűtőszekrények 
fénycsövekkel

akár - 25 %

Bemutató 
hűtőszekrények 
LED világítással

Figyelemfelkeltő világító reklámpanel.

A Liebherr számos megoldást kínál a nagyobb fi gyelem 

készülékre, termékre és márkára irányítására. A világító 

display az ügyfél igényeihez igazítható. Négy különböző 

megjelenítési lehetőség áll rendelkezésre:

A megvilágított, de átlátszó LightGuide reklámpanel 

(FKDv 4523) az ajtó belsejére van rögzítve. Tökéletes 

termék láthatóságot biztosít, ugyanakkor középpontba 

helyezi a világító márkajelzést.

Az oldalról megvilágított, az ajtó külső részén elhelyezett 

LightGuide reklámpanel (FKDv 4513) kiemeli és emléke-

zetessé teszi a márkáját. A vékony panel egyenletesen vi-

lágítja meg a teljes display felületet. Nincs szükség külön 

áramforrásra.

Egyedi matrica ragasztható a készülék ajtajának belsejére 

(FKDv 4503), amit a tetőbe integrált fényforrás élénken 

megvilágít.

A hátsó LED világítású reklámpanel elősegíti a magas 

fokú márkaismertséget (FKDv 4203 / 4211 / 4213). 

Kiváló energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési költségek.

Minden bemutató hűtőszekrény innovatív LED világítással szerelt. A rendkívül 

hatékony LED világítás miatt a készülék összes energiafogyasztása bekapcsolt 

világításnál 13 – 25 százalékkal csökken, a hasonló fénycsöves modellekhez 

képest. Az üzemeltetési költségek jelentős mértékben csökkennek – így a LED 

világítással ellátott bemutató hűtőszekrények beszerzési ára rövid időn belül 

megtérül.

FKDv 4513FKDv 4523

FKDv 4503

Bemutatóhűtők üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

FKDv 4203 / 4211 / 4213
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7113337

7113265

7746179

7435063

9007659

9007045

7790669 / 7790761

7113337

7113265

7746179

7435063

9007659

9007045

7790669 / 7790761

7113337

7113265

7746179

7435063

9007659

9007045

7790669 / 7790761

FKDv 4213
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

569 kWh / 4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+2°C – +12°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés / analóg, belül

LED oldalsó megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt 

kapcsolható

5 / acél, műanyag bevonattal

254 / 7

512 / 7

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú / van

– / jobb, megfordítható

85 / 79 kg

FKDv 4211
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

542 kWh / 4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+2°C – +12°C

acél / fehér

teli ajtó

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés / analóg, belül

LED oldalsó megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt 

kapcsolható

5 / acél, műanyag bevonattal

254 / 7

512 / 7

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú / van

– / jobb, megfordítható

73 / 68 kg

FKDv 4203
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

569 kWh / 4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+2°C – +12°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés / analóg, belül

LED felső megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt 

kapcsolható

5 / acél, műanyag bevonattal

254 / 7

512 / 7

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú / van

– / jobb, megfordítható

85 / 78 kg

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7113339

7113265

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671 / 7790761

7113337

7113265

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671 / 7790761

9590067

7113337

7113265

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671 / 7790761

Bemutatóhűtők 
ventilációs hűtéssel

FKDv 4523
PremiumPlus

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

650 kWh / 4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+2°C – +12°C

acél / fekete

szigetelt üveg

műanyag, szürke

elektronikus vezérlés / belül digitális

kétoldali LED világítás, a hirdetőpanellel 

együtt kapcsolható

6 / galvanizált acél rácspolc, átlátszó 

védőbevonattal

302 / 7

608 / 7

45 kg

masszív alumínium fogantyú / van

van / jobb, megfordítható

92 / 86 kg

FKDv 4513
Premium

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

700 kWh / 4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+2°C – +12°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés / analóg, belül

LED oldalsó megvilágítás, a 

hirdetőpanellel együtt kapcsolható

6 / acél, műanyag bevonattal

302 / 7

608 / 7

45 kg

masszív alumínium fogantyú / opció

van / jobb, megfordítható

93 / 86 kg

FKDv 4503
Premium

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1800

700 kWh / 4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+2°C – +12°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés / analóg, belül

LED oldalsó- és plafon megvilágítás

6 / acél, műanyag bevonattal

302 / 7

608 / 7

45 kg

masszív alumínium fogantyú / van

van / jobb, megfordítható

92 / 86 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹ / klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja / hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma / polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack / 0,5l PET palackok egy sorban

kapacitás 0,33l aludoboz / 0,33l aludobozok egy sorban

polcok terhelhetősége

fogantyú / zár

önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

acél rácspolc védőbevonattal

padlórács

perforált rácspolc borító

ártartó sín

üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken

üvegcsúsztató, fi x

védőkeret / görgők a védőkerethez

zár

Bemutatóhűtők ventilációs hűtéssel
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Digitális hőmérsékletkijelző. 

Az FKv(sl) modellek digitális hőmérsékletkijelzője fok ponto-

san tájékoztat a hűtőszekrény belső terének hőmérsékleté-

ről. A hőmérséklet kívülről egy pillantással leolvasható.

Kiváló energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési 

költségek. 

Minden bemutató hűtőszekrény innovatív LED világítással 

szerelt. A rendkívül hatékony LED világítás miatt a készülék 

összes energiafogyasztása bekapcsolt világításnál 13 – 25 

százalékkal csökken, a hasonló fénycsöves modellekhez 

képest. Az üzemeltetési költségek jelentős mértékben 

csökkennek – így a LED világítással ellátott bemutató 

hűtőszekrények beszerzési ára rövid időn belül megtérül.

ami mindegyik ventilációs hűtéssel felszerelt Liebherr modellre jellemző: a berakott italokat az egész belső térben gyorsan lehűtik 
a megfelelő fogyasztási hőmérsékletre.

akár - 25 %

Energiafogyasztás 24 óra alatt 
bekapcsolt világítással

Bemutató 
hűtőszekrények 
LED világítással

Bemutató 
hűtőszekrények 
fénycsövekkel

Teherbíró megoldás. 

Az állítható magasságú rakodórácsok max. 60 kg-ig ter-

helhetőek. Lehetővé teszik a belső tér változatos kihaszná-

lását – optimális módon mindenféle méretű és csomagolá-

sú üvegekhez.

 Minőség minden részletében
A Liebherr üvegajtós hűtőszekrényei ideális feltételeket biztosítanak az italok hatásos módon történő bemutatásához, és döntő 
impulzusokat adnak a gyors spontán vásárláshoz: az optimális, energiahatékony megvilágítás és az attraktív hőszigetelt üvegaj-
tók a termékeket látványos módon állítják a középpontba. Ezen kívül, az üvegajtós készülékek profi teljesítményükkel is kitűnnek, 

Hűtőszekrények üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

Ergonómikus rúdfogantyú.

A robusztus rúdfogantyú intenzív használatra van méretez-

ve. A fogantyú ergonómikus módon van elhelyezve, és egy-

szerűen tisztítható.

Tökéletes árubemutatás. 

Az üvegajtós Liebherr hűtőszekrények innovatív LED-es vi-

lágítási technológiával vannak felszerelve. Ez a világítás a 

speciális lámpaburkolatokkal együtt rendkívül egyenletes, 

ugyanakkor energiatakarékos megvilágítást biztosít a bel-

ső térben. A hőszigetelt üvegajtónak köszönhetően, mindig 

jól láthatóak az áruk, amelyek a stabil, állítható magasságú, 

sűrű rácspolcokon biztonságos és eladásra ösztönző módon 

vannak tárolva.

Ventilációs hűtési rendszer.

A ventilációs hűtési rendszer (ventilátor segítségével) gyor-

san lehűti a frissen berakott árukat, miközben gondoskodik 

a belső tér állandó hőmérsékletéről. Ajtónyitáskor a venti-

látor automatikus leállítási funkciója minimálisra csökkenti 

a hideg levegő kiáramlását.
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7113413

7112537

9086321

7790773 / 7790761

9590231

7435063

9007659

7113413

7112537

9086321

9590231

7435063

9007659

FKvsl 3613
Premium

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5 / acél, műanyag bevonattal

210

466

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

79 / 73 kg

FKvsl 2613
Premium

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

376 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

4 / acél, műanyag bevonattal

164

328

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

64 / 60 kg

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

Hűtőszekrények üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

7113409

7112449

9086381

7790739 / 7790761

9590229

7113413

7112537

7790747 / 7790761

7435063

9007659

Hűtőszekrények 
üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

FKvsl 5413
Premium

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

498 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5 / acél, műanyag bevonattal

426

788

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

100 / 93 kg

FKvsl 4113
Premium

378 / 360 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5 / acél, műanyag bevonattal

256

512

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

85 / 79 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma / polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal

gördítő keret

védőkeret / görgők a védőkerethez

állítható lábak

ártartó sín

üvegcsúsztató
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7113413

7112537

9086323

7435063

7790773 / 7790761

9590231

9007659

7113413

7112537

9086323

7435063

9590231

9007659

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

4

acél, műanyag bevonattal

210

466

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

75 / 70 kg

FKv 2643

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

376 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

164

328

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

61 / 57 kg

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

Hűtőszekrények üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

7113409

7112449

9086365

7790739 / 7790761

9590229

7113413

7112537

7435063

7790747 / 7790761

9007659

Hűtőszekrények 
üvegajtóval és ventilációs hűtéssel

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

498 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

4

acél, műanyag bevonattal

426

788

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

93 / 87 kg

FKv 4143

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5

acél, műanyag bevonattal

256

512

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

81 / 75 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal

gördítő keret

ártartó sín

védőkeret / görgők a védőkerethez

állítható lábak

üvegcsúsztató
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Az ajtók könnyen cserélhető mágneses szigeteléssel szereltek.

Dizájn és funkcionalitás nagyszerű kombinációja: 

Az oldalsó fényszegélyekkel ellátott, elegáns SwingLine-Design 

kialakítású FKvsl sorozat készülékei kielégítik a legmagasabb 

igényeket is. 

Stabil szállító fogantyúk, ha a készüléket esetleg át 

kell helyezni másik helyre.

A mélyhúzott, műanyag belső burkolat szagtalan, igen 

strapabíró, hosszú élettartamú, és a nagy, 

könnyen tisztítható, lekerekített sarkoknak 

köszönhetően tökéletes higiéniát tesz lehetővé. 

Ajtónyitáskor a ventilátor automatikus leállítási funkciója minimálisra csökkenti a hideg levegő kiáramlását.

Az ergonómikus rúdfogantyú gyors hozzáférést tesz lehetővé az 

áruhoz, és stabilitást biztosít gyakori ajtónyitások esetén is.

Az ajtónyitás iránya megfordítható, így a készülék a felállítási 

helyhez igazítható. 

Hűtőszekrények teli ajtóval és ventilációs hűtéssel

Az előnyök áttekintése

Az erős zár megakadályozza a nem kívánt hozzáférést.

A ventilációs hűtőrendszer (ventilátor segítségével) 

gyorsan lehűti a berakott italokat a megfelelő 

fogyasztási hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet 

tart a belső térben.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása összhangban az optimális 

újrahasznosíthatósággal. 

A természetes és FKW-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát és a 

nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékos. 

A műanyag bevonatú rácspolcok magassága 

állítható, és lehetővé teszik a belső tér változatos 

kihasználását. A sűrű szemű rácspolcok 

45 kg-ig terhelhetőek, és biztonságosan tartják 

az üvegeket és dobozokat.

A készülékház porszórt bevonattal készülő acéllemez burkolata rendkívül robusztus, 

ütésálló és könnyen tisztítható. Az egy darabból készült oldalfalakat az ügyfél egyedi 

igényeinek, a márkaépítési céloknak megfelelően lehet kialakítani.

A változtatható hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi a hőmérséklet egyéni szabályozását.

A stabil padlórács védi a belső burkolatot például 

a sörösládák vagy hordók által okozott sérülésektől.

A rendkívül hatékony szigetelés csökkenti az energiafelhasználást, 

és gondoskodik a belső tér állandó hőmérsékletéről.
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áru gyors lehűtését a megfelelő fogyasztási hőmérsékletre, és gondoskodik az egyenletes hűtési hőmérsékletről az egész belső térben. 
A hézagmentesen kialakított belső burkolatnak köszönhetően, a készülékek könnyen tisztíthatók, és tökéletes higiéniát biztosítanak. 

Ventilációs frissesség légkeveréssel. 

A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer gondoskodik 

a frissen behelyezett áru gyors lehűtéséről, és az egyenletes 

hűtési hőmérsékletről az egész belső térben. A szabadon 

áthelyezhető rácsok maximális rugalmasságot nyújtanak, 

például nagyobb üvegek és dobozok behelyezése esetén.

Áruk biztonsága.

Az erős zár megakadályozza a nem kívánt hozzáférést. Az áru 

így mindig a legnagyobb biztonságban van.

Nagyfokú mobilitás.

Nincsen többé megerőltető emelés és cipekedés: a készülék 

hátulsó oldalán behabosított két fogantyú, valamint a 

készülék aljára felszerelt görgők (tartozékként rendelhetők) 

megkönnyítik a szállítást.

Nagy térfogat – egyszerű gondozás.

Egy stabil padlórács gondoskodik arról, hogy a készülék 

aljára gond nélkül és karcolásmentesen be lehessen helyezni 

nehéz árukat, például italos rekeszeket vagy hordókat is. 

A mélyhúzott, hézagmentes műanyag belső burkolat szagtalan, 

igen strapabíró, hosszú élettartamú, és a nagy, könnyen 

tisztítható, lekerekített sarkoknak köszönhetően tökéletes 

higiéniát tesz lehetővé.

Hűtőszekrények teli ajtóval és ventilációs hűtéssel

 Minőség minden részletében
Az optimalizált hűtőkomponensek és a hatékony szigeteléssel ellátott teli ajtók csökkentik az energiafelhasználást, és ezzel hozzájá-
rulnak az üzemeltetési költségek alacsonyan tartásához. A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer elősegíti a frissen behelyezett 

Rendkívül robusztus – professzionális alkalmazásokhoz.

A teli ajtós Liebherr hűtőszekrényeket speciálisan intenzív 

ipari használatra tervezték: a kiváló minőségű anyagok és a 

gondos megmunkálás megbízhatóságot és hosszú élettar-

tamot kölcsönöz a készülékeknek, erős igénybevétel esetén 

is. Az összes szerkezeti elemet intenzív gyakorlati teszteknek 

vetik alá. Az elektronikus és hűtéstechnikai komponensek 

optimális módon vannak egymással összehangolva. Ezért 

a készülékek nap mint nap optimális teljesítményt és 

gazdaságosságot nyújtanak. 

Kiváló energiahatékonyság.

A nagyteljesítményű kompresszoroknak és a precíz vezérlés-

nek köszönhetően, a teli ajtós Liebherr készülékek nagyon 

energiahatékonyan működnek. A megerősített és nagyon 

hatékony szigetelés, valamint a környezetbarát és nagytelje-

sítményű, FKW-mentes R 600a hűtőközeg gondoskodik az 

energiatakarékos fogyasztásról. Ez kíméli a környezetet és 

hozzájárul az alacsony áram- és üzemeltetési költségekhez. 

Energiafogyasztás 24 óra alatt

akár -27%

FKv 
3640

UKS 
3600
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7113413

7112537

9086321

7790773

9590231

7435063

9007659

7113413

7112537

9086321

9590231

7435063

9007659

FKvsl 3610
Premium

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

210

466

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

62 / 56 kg

FKvsl 2610
Premium

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

164

328

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

51 / 46 kg

Hűtőszekrények teli ajtóval és ventilációs hűtéssel

7113409

7112449

9086381

7790739

9590229

FKvsl 5410
Premium

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

426

788

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

78 / 72 kg

Hűtőszekrények 
teli ajtóval és ventilációs hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal

gördítő keret

védőkeret

állítható lábak

ártartó sín

üvegcsúsztató
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7113413

7112537

9086323

7435063

7790773

7790761 

9590231

9007659

7113413

7112537

9086323

7435063

9590231

9007659

FKv 3640

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

210

466

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

60 / 54 kg

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

3

acél, műanyag bevonattal

164

328

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

49 / 45 kg

Hűtőszekrények teli ajtóval és ventilációs hűtéssel

7113409

7112449

9086365

7790739

7790761 

9590229

7113413

7112537

7435063

7790747

7790761

9007659

Hűtőszekrények 
teli ajtóval és ventilációs hűtéssel

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

426

788

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

77 / 71 kg

FKv 4140

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

352 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

256

512

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

69 / 64 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

galvanizált acél rácspolc, védőbevonattal

gördítő keret

ártartó sín

védőkeret

görgők a védőkerethez

állítható lábak

üvegcsúsztató
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FKv 503FKvFKv 503

Pult alá helyezhető hűtőszekrények 
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27 üveg, 0,5 literes
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A külön kapcsolható LED belső világítás energiatakarékos, felhívja a fi gyelmet a termékekre, és 

ezzel elősegíti az áruk hatásos bemutatását. 

A ventilációs hűtőrendszer (ventilátor segítségével) 

gyorsan lehűti a frissen berakott italokat a megfelelő 

fogyasztási hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet 

tart a belső térben.

A hőmérsékleti tartomány az egyéni igényeknek megfelelően +2°C és +12°C között beállítható.

A hőszigetelt üvegajtó gondoskodik az optimális energiahatékonyságról, és az áruk hatásos 

módon történő bemutatásáról.

Az ajtók könnyen cserélhető mágneses szigeteléssel szereltek.

Az erős zár megakadályozza a nem kívánt hozzáférést. 

Az áru így mindig a legnagyobb biztonságban van. 

Az ajtók könnyen cserélhető mágneses szigeteléssel szereltek.

A hőszigetelt üvegből készült erős üvegajtón keresztül az áruk 

megfelelően láthatók, az üvegajtók elősegítik a hatékony prezen-

tációt, és a gyors hozzáférést a termékekhez. Az ajtónyitás iránya 

megfordítható, így a készülék a felállítási helyhez igazítható.

Az élelmiszerekhez megfelelő polisztirolból készült, ipari kivitelű, 

mélyhúzott belső burkolat szagtalan, igen strapabíró, hosszú 

élettartamú, és tökéletes higiéniát biztosít a nagy, könnyen 

tisztítható, lekerekített sarkoknak köszönhetően. 

Pultra helyezhető hűtőszekrények az eladásösztönzéshez

Az előnyök áttekintése

A rendkívül nagy hatékonyságú és energiatakarékos automatikus leolvasztás biztosítja, hogy a készülékek soha ne legyenek jegesek. 

Lehetőség van egy kiegészítő leolvasztási művelet egyéni elindítására.

Nagyméretű tárolókapacitás 

kis területen. 

Az ezüstszínű belső burkolat 

a hézagmentes kivitelnek 

köszönhetően könnyen tisztítható, 

és tökéletes higiéniát biztosít.

A stabil fém rácspolcok 

terhelhetősége rendkívüli. A 

termékeknek jó tartást biztosí-

tanak, és könnyen tisztíthatók.

A természetes R 600a hűtőközeg FKW-mentes, környezetbarát és a rendkívül hatékony kompresszorokkal együtt nagy teljesítményt 

és kimagasló energiahatékonyságot biztosít. 

A pult alá helyezhető készülékek könnyen beépíthetők egy munkalap alá, és ezáltal helytakarékos alternatívát kínálnak ott, ahol csak kis hely áll rendelkezésre. 

LED világítás a belső tér jó megvilágítása érdekében. 

A világítás hozzájárul az áru optimális bemutatásához, 

és ezzel vásárlásra ösztönöz.

A stabil fém rácspolcok lehetővé teszik a belső tér 

változatos kihasználását különböző méretű és csomagolású 

üvegek esetén is, 45 kg-ig problémamentesen terhelhetők, 

a termékek biztonságos tárolása érdekében.

123 üveg, 0,2 literes
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1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7440727

Pultra helyezhető 
hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

FKv 503
Premium

45 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

279 kWh

7

R 600a

39 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+2°C – +12°C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

mechanikus vezérlés

LED felső világítás, külön kapcsolható és állítható fényerejű

2

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

27

60

30 kg

van

jobb, fi x

34 / 31 kg

BCDv 1003

85 / 77 l

497 / 548 / 816

430 / 360 / 544

484 kWh

7

R 600a

53 dB(A)

1.0 A / 118 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

manuális

+2°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

LED felső megvilágítás, a hirdetőpanellel együtt kapcsolható

2

acél, műanyag bevonattal

56

116

30 kg

süllyesztett

van

van

jobb, megfordítható

38 / 36 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

ártartó sín

Pultra helyezhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

 Minőség minden részletében
Az Ön áruja így mindig a középpontban van: a pultra helyezhető Liebherr hűtőszekrények eladásösztönző, szembetűnő eszközök, 
ugyanakkor hatékony hűtőszekrények is. A ventilációs hűtési rendszernek köszönhetően, az italok gyorsan lehűlnek az optimális 
fogyasztási hőmérsékletre, és az egész belső térben állandó hőmérséklet uralkodik. A rácspolcok magassága állítható, így 
egyedileg hozzáigazíthatók a különböző méretű üvegekhez és csomagolásokhoz. A rendkívül jól szigetelő üvegajtó kedvező, 
vásárlásra ösztönző rálátást nyújt a termékekre.

Üvegajtók nemesacél kerettel.

Az FKv 503 nemesacél készülék nemesacél kerettel van 

felszerelve – ez olyan anyagkombináció, amely kiváló 

minőségű és különösen hatásos. 

Teljesen kihasználható belső tér.

A kompresszor a hirdetőpanel mögött van elhelyezve 

(a BCDv esetében). Előnye: több hely van az áruk 

számára, mivel a belső tér teljesen kihasználható. 
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Az ajtó nyitási iránya változtatható. 

Az ajtónyitás iránya megfordítható, így a készülék optimálisan 

hozzáigazítható a felállítási helyhez.

Pult alá helyezhető. 

A modellek behelyezhetők egy munkalap alá. A hátoldalon 

a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében be kell építeni 

a munkalapba egy legalább 200 cm² felületű szellőzőrácsot. 

Abban az esetben, ha nem lehet szellőzőrácsot beépíteni, 

akkor a mélyedés magasságának legalább 3 cm-rel többnek 

kell lennie, mint a készülék magassága.

nélkül a hűtési teljesítmény tekintetében. A ventilációs hűtési rendszer gondoskodik a jó teljesítményről, és gyorsan lehűti az italo-
kat. A rácspolcok magassága egyszerűen állítható – ez nagyon praktikus különböző méretű üvegek és dobozok esetén.

Maximális energiahatékonyság.

A megerősített és nagyon hatékony szigetelés, a környe-

zetbarát FKW-mentes R 600a hűtőközeggel, valamint a 

nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt gondoskodik 

az energiatakarékos fogyasztásról. Ehhez hozzájárul a 

precíz vezérlés és a takarékos LED világítás is. 

 Minőség minden részletében
Bárokban és éttermekben gyakran csak kis hely áll rendelkezésre. A pult alá helyezhető hűtőszekrények ilyen helyeken megbíz-
ható, helytakarékos megoldást jelentenek: üveg- vagy teli ajtóval, zárt szekrényként vagy az árukat jól látható módon bemutat-
va. Ezek a készülékek optimálisan összehangolhatók a helyiség adottságaival, és az Ön elképzeléseivel is – kompromisszumok 

Pult alá helyezhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Precíz elektronika.

Az FKUv sorozatú hűtőszekrények digitális hőmérsékletkijel-

zővel ellátott precíz elektronikus vezérléssel vannak felsze-

relve, amely a munkalapba van beépítve. A hőmérséklet fok 

pontosan beállítható +1°C és +15°C között. 

Hőmérséklet-emelkedés esetén fény- és hangjelzéses ajtó- 

és hőmérsékletriasztás fi gyelmeztet.

LED világítás / üvegajtós FKUv. 

Az üvegajtós készülékek innovatív LED világítással rendel-

keznek. Ez külön bekapcsolható, és rendkívül hosszú élet-

tartam és alacsony energiafogyasztás mellett garantálja a 

fényerő és a szín megbízható stabilitását. A hőszigetelt üveg-

ajtó (FKUv) lehetővé teszi a termékek optimális bemutatását.

Önműködően záródó ajtó. 

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

radnak a kényelmesebb használat érdekében. Így nagyobb 

mennyiségű áruk is kényelmesen behelyezhetők és kive-

hetők. 60°-nál kisebb nyitási szögeknél az ajtók a mágne-

ses tömítés segítségével önműködően becsukódnak. 

Ez megakadályozza a hideg kiáramlását és hozzájárul a 

készülékek energiahatékony működéséhez. 
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7112313

9876641

9086607

7112313

9876641

9086607

FKUv 1613
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED világítás, külön kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

65

167

45 kg

van

van

jobb, megfordítható

45 / 42 kg

FKUv 1610
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

255 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

acél, műanyag bevonattal

65

167

45 kg

van

van

jobb, megfordítható

38 / 36 kg

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

Pult alá helyezhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

7112321

7777647

9086607

7112321

7777647

9086607

Pult alá helyezhető 
hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

FKUv 1663
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

rm.acél / rm.acél

szigetelt üveg

műanyag, szürke

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED világítás, külön kapcsolható

3

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

65

167

45 kg

van

van

jobb, megfordítható

46 / 43 kg

FKUv 1660
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

255 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, szürke

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

galvanizált acél rácspolc, átlátszó védőbevonattal

65

167

45 kg

van

van

jobb, megfordítható

39 / 36 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

galvanizált acél rácspolc

összeépítő keret, fehér (GGU alul / felül)

rm.acél összeépítő keret (GGU alul / felül)

sínre szerelt görgők
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1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7112064

Pult alá helyezhető hűtőszekrény 
ventilációs hűtéssel üveg ajtóval

FKvesf 1803

180 / 157 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

438 kWh

4

R 600a

47 dB(A)

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED világítás, külön kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

115

217

45 kg

van

jobb, megfordítható

47 / 42 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

munkalap nélkü li magasság mm

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

Pult alá helyezhető hűtőszekrény ventilációs hűtéssel üveg ajtóvalPult alá helyezhető hűtőszekrény ventilációs hűtéssel nemesacél ajtóval

7112064

Pult alá helyezhető hűtőszekrény 
ventilációs hűtéssel nemesacél ajtóval

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

410 kWh

4

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

rm.acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

oldalsó lámpa

3

acél, műanyag bevonattal

115

217

45 kg

van

jobb, megfordítható

37 / 35 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

munkalap nélkü li magasság mm

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

kapacitás 0,5l PET palack

kapacitás 0,33l aludoboz

polcok terhelhetősége

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc
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FT 3302

38  3838 

A stabil üveg tolótető láthatóvá teszi a hűtőben lévő 

termékeket, és lehetővé teszi az áru hatásos és meggyőző 

bemutatását. Opcionálisan kapható egy fedélzár is.

A rendkívül hatékony szigetelés csökkenti az energiafelhasználást, 

és gondoskodik az állandó hőmérsékletről. 

A természetes és FKW-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát és a nagyteljesítményű 

kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékos. 

A készülék külső burkolata hézagmentes kivitelű, ezáltal igen robusztus és ütésálló. 

A láda fedele könnyen nyitható és csukható a tömítő profi lokban 

lévő speciális csúszórétegnek köszönhetően. 

Az előnyök áttekintése

Hűtőládák statikus hűtéssel

A vékony ám robusztus keretnek köszönhetően nagy 

felületen látható az áru. 

Stabil görgők könnyítik meg a 

készülék mozgatását, ha azt át kell 

helyezni és egyszerűsítik a készülék 

alatti padló tisztán tartását is.

A több részből álló vonzó és modern megjelenésű 

keret, a lekerekített sarkokkal biztosítja a stabilitást 

és véd az áru kivételénél.

ROHS és WEEE konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása 

összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal. 

Az egyéni márkajelzés felhívja a fi gyelmet a vállalatra és a termékekre.

Az analóg hőmérsékletkijelző fok pontosan tájékoztat a belső térben beállított hőmérsékletről.

A megerősített, egyrétegű biztonsági üveg 

stabilitást kölcsönöz a hűtőláda felső részének.
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7043359

7113393

7113319

7044750

7042835

7113393

7113319

7044750

FT 3302

334 / 261 l

1045 / 661 / 911

920 / 535 / 600

451 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 170 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

+2°C – +15°C

acél / fehér

Üveg tolófedél

fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

bolygó görgők

van

56 / 49 kg

FT 3300

326 / 291 l

1045 / 661 / 916

920 / 535 / 660

305 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 170 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

+2°C – +15°C

acél / fehér

alumínium

fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

bolygó görgők

van

55 / 46 kg

Hűtőládák statikus hűtéssel

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

keret

belső burkolat

vezérlés módja

kerekek

zár

bruttó / nettó súly

tartozékok

zár tele tetőbe

zár üvegtetőbe

nagy kosár (250 mm)

kis kosár (210 mm)

fékezhető bolygó kerekek

Stabil görgők.

Ha a ládák helyét gyakran kell változtatni, ehhez mozgatást 

segítő görgők állnak rendelkezésre. Az FT modellek kiváló 

minőségű gumírozott 50 mm-es görgőkkel szereltek.

Hűtőládák statikus hűtéssel

 Minőség minden részletében
Az italhűtő ládákat a Liebherr cég ipari felhasználásra fejlesztette ki, ahol fontos a tartósság. A megbízható teljesítményről és haté-
konyságról a hosszú élettartamú, halk működésű kompresszorok és a nagy hatékonyságú szigetelés gondoskodik. A stabil üveg 
tolótető intenzív igénybevétel esetén is kiválóan szigetel, a hőveszteséget minimálisra csökkenti, és lehetővé teszi az áruk megfelelő 
bemutatását. A fokozatmentes hőmérsékletszabályozás lehetővé teszi a hőmérséklet állandó +2°C és +15°C között tartását. Az acél-
lemez burkolat és az alumínium belső borítás a hűtőládákat az ütésekkel szemben ellenállóvá, és könnyen tisztán tarthatóvá teszi.

Robusztus üveg tolófedél.

Az FT 3302 modell üveg tolótetői megerősített egyrétegű 

biztonsági üvegből készülnek, és lehetővé teszik az árukíná-

lat hatásos bemutatását a keskeny, de robusztus keretnek 

köszönhetően.
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Az összeépítő keret segítségével kis alapterületen is megvalósítható a légterek (szagok és hőmérsékletek) elválasztása. Így 

például, a ventilációs hűtéssel ellátott FKUv 16 típusú hűtőszekrények tetszés szerint kombinálhatók.

Fejezet: Pult alá helyezhető hűtőszekrények

Fejezet: Hűtőládák

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében 25 mm-es átmérőjű (teljes magasság 30 mm) stabil kerekek állnak rendelkezésre. 

A  megbízható minőség garantálja a hosszú élettartamot. A következő modellekhez használhatók: FKUv.

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. FT 3300 típus esetén 

a teli tolótetős változat, FT 3302 típus esetén az üveg tolótetős változat rendelhető. 

A készülékek szériaszerűen egységes standard zárakkal vannak felszerelve. Egyetlen kulccsal akár több készülék is bezárható. 

Legfeljebb tíz különböző zárral és kulccsal rendelkező különleges zármegoldások rendelhetők a következő modellekhez: FKUv 1610 

és FKUv 1613.

Zár

Összeépítő keret

Gördítő sínek

Zárszerkezet teli tolótetőhöz / üveg tolótetőhöz

A rácspolcok kopásálló műanyag bevonattal vannak ellátva, és a terhelhetőségük 45 kg. A következő modellekhez használhatók: 

FKUv és FKvesf.

Rakodórács

Fékezhető bolygó kerekek

Ha a ládák helyét gyakran kell változtatni, ehhez praktikus mozgatást segítő görgők állnak rendelkezésre. Az FT modellek kiváló 

minőségű gumírozott 50 mm-es görgőkkel szereltek. Valamennyi modellhez rendelhető.

Kosarak

A praktikus beakasztható kosarakban az áru áttekinthető és tetszetős módon bemutatható. Minden modellhez használható. 

A robusztus 105-150 mm között állítható lábak kellő szabad magasságot biztosítanak a padlótól, így a készülék alatt is könnyen és 

kényelmesen ki lehet takarítani. A következő modellekhez használható: FKv(sl) 26, 36 és 54.

A stabil gördítő keret 125 mm-es görgőkkel megkönnyíti a készülék mozgatását, különösen, ha a hűtőszekrényeket gyakran át kell 

helyezni. A megbízható megmunkálás és minőség garantálja a hosszú élettartamot. A következő modellekhez használható: FKv(sl) 

26, 36 és 54. 

Tartozékok

A rácspolcok kopásálló műanyag bevonattal vannak ellátva, és a terhelhetőségük 45 kg (a 60 cm széles készülékeknél), ill. 60 kg 

(a 75 cm széles készülékeknél). A következő modellekhez használható: FKv(sl), FKDv és BCDv. Stabil padlórács biztosítja, hogy a 

készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek 

vagy hordók. Ezekhez a modellekhez érhető el: FKDv 42.. és FKDv 45.. .

A stabil rácspolcok és perforált lemez betétek optimális stabilitást biztosítanak a palackok számára. Az italok és konténerek így mindig 

biztonságosan állnak. A perforált fém betét rendkívül tartós és ideális az italok feltöltéséhez. Ezekhez a modellekhez rendelhető: FKDv.

A készülékek szériaszerűen egységes standard zárakkal vannak felszerelve (kivétel FKDv 4513). Egyetlen kulccsal akár több készülék is bezárható. Legfeljebb tíz különböző zárral és kulccsal 

rendelkező különleges zármegoldások rendelhetők a következő modellekhez: FKDv és FKv..43. Az FKDv 4513 típus gyárilag nem zárható, de külön kiegészítőként rendelhető hozzá zár.

Fejezet: Üvegajtós és teli ajtós hűtőszekrények

A (nagyobb) FKv(sl) modellek szállítása során a robusztus keret optimálisan védi a kondenzátort a készülék hátoldalán, valamint 

a készülék alsó részét is az ütődések ellen. Ideális a készülékek tehergépkocsival történő szállításához. A következő modellekhez 

használható: FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 és FKv(sl) 36.

Ez a kiegészítő védőkeret a világító hirdetőpanelt védi. A készülék felállítása után a panelvédő hátulról könnyen lepattintható. Így 

gyakori szállítások esetén a normál védőkeretet nem is szükséges mindig leszerelni. A készülékszállítás megkönnyítése érdekében 

felszerelhető két stabil görgő közvetlenül a védőkeretre, a hátulsó oldalon. Ezáltal a készülék könnyen mozgatható, egy kézikocsihoz 

hasonló módon. A következő modellhez használható: FKDv.

A praktikus ártartó síneken optimálisan leolvasható az árcédula és a vonalkód is. Egyszerűen ráhelyezhető a rács elülső oldalára! 

Így a vásárló egy pillantással áttekintheti az árakat. A következő modellekhez használható: FKDv, BCDv és FKv(sl) 26, 36 és 41. 

Az FKDv modelleknél fl exibilis ártaró sín is használható.

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig előre, kézközelbe csúsztatja. Az áruk utántöltéséhez az üvegcsúsztató polc 

teleszkópos sínen húzható ki. A következő modellekhez használható: FKDv, FKv(sl) 26, 36, 41. 

Védőkeret

Védőkeret és védőkeret görgők

Ártartó sín

Állítható lábak

Gördítő keret

Üvegcsúsztató

Rakodórács

Perforált fém rácspolc borítás

Zár



44  

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

Fedezze fel a Liebherr készülékek világát, 

a legfrissebb érdekességekkel, történetekkel, 

értékes tanácsokkal és ételtárolási trükkökkel, 

receptekkel és sok minden mással!

BorKalauz App

A bordeaux-i borok és termelőik rövid áttekintése, 

tárolási információk.

Tudjon meg többet 

a közösségi média 

csatornáinkról.

socialmedia.home. 

liebherr.com

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.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények
Szállodaipar és vendéglátóipar

Hűtő- és
mélyhűtőszekrények
Pékipar

Mélyhűtő- és jégkrémipari
mélyhűtőszekrények, 
fagyasztókészülékek

Kutatási és
laboratóriumi hűtő- és
mélyhűtőszekrények

Hűtőszekrények 
gyógyszerészeti termékek
tárolásához

home.liebherr.com
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A teljes Liebherr készülék kínálat megtalálható a fő katalógusainkban. 

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

Borhűtők

Hűtő- és mélyhűtőszek-
rények Univerzális 
alkalmazások

Island merchandiser
Food retail




