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Hűtő- és mélyhűtőszekrények
Szállodaipar és vendéglátóipar

2016 / 2017
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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Island merchandiser
Food retail
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Special

Hűtő- és
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Italtároló
hűtőszekrények

Mélyhűtő- és jégkrémipari
mélyhűtőszekrények, 
fagyasztókészülékek



Szállodaipari és vendéglátóipari 
hűtő- és mélyhűtőszekrények
A szálloda- és vendéglátóiparban és az élelmezés területén a hűtő- és mélyhűtőszekrényeknek 
különösen szigorú előírásoknak kell megfelelniük. Ha Liebherr készüléket választ, Ön a biztonsá gos 
működés, az innovatív csúcsminőség – és a legmagasabb szintű dizájn mellett dönt. A Liebherr 
készülékei minden olyan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, amelyre a professzionális területe-
ken szükség van: kiváló minőségű komponensek, maximális hasznos térfogat, hatékony hűtési 
teljesítmény, biztonságos hőmérsékletállandóság és rendkívül könnyű tisztíthatóság. A Liebherr 
készülékek különösen meggyőzőek alacsony energiafelhasználásukkal és maximális gazdasá-
gosságukkal. A készülékek beköthetők egy HACCP rendszerbe, és megfelelnek a legmagasabb 
szintű élelmiszer-higiéniai követelményeknek. A Liebherr profi modelljeiben nyugodtan megbízhat 
– a nap 24 órájában és az év 365 napján.
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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.485

kWh/annum

477 L    –  L
5 

40°C-40 %

B
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Jó okok arra, hogy miért érdemes 
a Liebherr mellett döntenie

Maximális teljesítmény

A Liebherr szálloda- és vendéglátóipari 
felhasználási célú mélyhűtőszekrényei 
tökéletes hűtési teljesítményt biztosítanak, 
még extrém környezeti feltételek között is. 
A legmodernebb komponensek, nagytel-
jesítményű és környezetbarát hűtőközegek, 
valamint precíz vezérlések alkalmazásával 
biztosítható a termékek minőségének és 
frissességének tartós megőrzése – és a 
készülékek gazdaságos működése.

Alacsony üzemeltetési költségek 

A precíz elektronikának és az optimali-
zált hűtési rendszernek köszönhetően, a 
Liebherr készülékek rendkívül nagyteljesít-
ményűek – nagyon alacsony energiafel-
használás mellett. Ehhez hozzájárulnak 
a rendkívül hatékony szigetelőanya-
gok is, amelyek megakadályozzák a 
hőmérséklet-emelkedést. Ez kíméli a kör-
nyezetet és gondoskodik az alacsony 
áram- és üzemeltetési költségekről. 
A kiváló minőség garantálja a készülé-
kek hosszú élettartamát és biztonságos 
működését. A Liebherr készülékekre 
mindig számíthat – minden tekintetben!

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 ké -
s zültek. A készülékek példás minőségét 
költséges 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.

Könnyű tisztíthatóság

A higiénia döntő szerepet játszik a 
szálloda- és vendéglátóiparban, vala-
mint az élelmezésben. Ezért, a Liebherr 
készülékek mélyhúzott belső terekkel, 
lekerekített sarkokkal rendel keznek, ame-
lyek kényelmesen és könnyen tisztíthatók. 
A rácspolcok magassága állítható, így 
egyedileg hozzáigazíthatók a különböző 
csomago lásokhoz és termékekhez. 
A modelltől függően, görgők vagy állít-
ható magasságú lábak gondos kodnak 
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 ké-
szülékek eleganciát és minőséget sugá-
rozzanak. Speciális, nemes anyagok, 
valamint formatervezett szerkezetek 
jellemzőek a Liebherr egyedülálló stílusá-
ra. Az általános dizájnnak köszönhetően, 
a Liebherr készülékek nagyon jól kom-
binálhatók egymással, és így is mindig 
magukra vonzzák a tekintetet.

Könnyű szervizelés

A Liebherr készülékei optimális szervizel-
hetőséget nyújtanak – az apró részle-
tekig átgondolt koncepciójuknak és a 
kiváló minőségű, hosszú élettartamú 
anyagoknak köszönhetően. Ez biztosítja, 
hogy hűtő- és mélyhűtőszekrényeink alig 
igényelnek karbantartást, és rendkívül 
egyszerűen kezelhetők, így professzionális 
alkalmazási célokra tökéletesek.
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Az előnyök áttekintése

A szükségvezérelt forrógázos leolvasztás nagyon gyors, kb. 10 perces 

leolvasztási ciklust tesz lehetővé, és csökkenti az energiaráfordítást.

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

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

Nyomáskiegyenlítő szelep a könnyű ajtónyitás érdekében.

Két nagyhatékonyságú ventilátor csökkenti az energiafogyasztást, és gondoskodik 

az optimális hőeloszlásról a Liebherr hűtési rendszer segítségével.

A rozsdamentes nemesacél külső burkolat 

hézagmentes kialakítású, oldalfalai egy 

darabból készülnek és 83 mm vastag 

szigetelőréteggel vannak ellátva, ezért 

nagyon higiénikus és könnyen tisztítható. 

Ha éppen nincsen szabad kezünk, akkor 

a beépített lábpedállal kényelmesen 

kinyithatjuk a készülék ajtaját.

Az egy darabból készült, mélyhúzott alsó 

medence lekerekített sarkokkal és egy 

tisztítónyílással rendelkezik, így megkönnyíti 

a tisztítást és optimális higiéniát biztosít.

A felnyitható és levehető 

szerviznyílás könnyen 

hozzáférhetővé teszi a 

hűtőrészt javításnál vagy 

tisztításnál.

A környezetbarát R 290 hűtőközeg a rendkívül hatékonyan működő kompresz-

szorokkal együtt nagy teljesítményt biztosít, ugyanakkor energiatakarékos.

Az önműködően csukódó ajtó az egyszerűen kicserél-

hető mágneses tömítéssel különösen szorosan záródik, 

és megakadályozza a hideg levegő felesleges kiszökését. 

Az ajtó teljes magasságában kialakított ergonómikus 

fogantyú különösen kényelmes ajtónyitást biztosít.

Precíz elektronika a nagyteljesítményű hűtőrésszel 

összekapcsolódva gondoskodik a minimális ener-

giafelhasználásról. Fény- és hangjelzéses riasztás 

fi gyelmeztet a kontrolálatlan hőmérséklet-emelkedésre 

és a hideg levegő felesleges kiszökésére.

Az ajtónyitás iránya kiegészítő elemek nélkül megfordítható, 

így a készülék a felállítási helyhez igazítható.

Soros interfész, feszültségmentes érintkező és infravörös 

interfész teszi lehetővé a készülék központi dokumentálási 

és riasztási rendszerekhez történő csatlakozását.

A nemesacélból készült, mélyhúzott, 

gasztronorm 2/1 belső burkolat 

zavaró funkcionális alkatrészek nélkül 

növeli a hasznos belső teret, 

és egyszerűen tisztítható.

A szériatartozékként felszerelt, állítható magasságú 

lábak megkönnyítik a takarítást a készülék alatt is.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal
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Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a készülékek csak 

szükség esetén olvadnak le, mivel az elektronikus vezérlés a 

kompresszor működési ideje alapján kiszámítja a optimális 

leolvasztási ciklusokat. Az energiatakarékos forrógázos leol-

vasztás 30 percről kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztás idő-

tartamát – miközben a hőmérséklet-emelkedés a belső térben 

minimális. Ez pozitív hatással van az élelmiszerek minőségé-

re: a leolvasztási fázis alatt az élelmiszereket nem kell kivenni, 

és nincsenek kitéve felesleges hőmérsékletingadozásoknak.

Stabil, mélyhúzott belső tér.

A mélyhúzott, nemesacél belső tér integrált bordákkal rendel-

kezik a tárolópolcok számára. Ezen kívül rozsdamentes, higi-

énikus és rendkívül könnyen tisztítható. A rácspolcok maxi-

mum 60 kg-ig terhelhetők – így a nehéz áruk is gond nélkül 

tárolhatók rajtuk. A gasztronorm 2/1 tárolóedények közvet-

lenül a polctartó bordákra is behelyezhetők. Az egy darabból 

húzott alsó medence lekerekített sarkokkal és egy tisztítónyí-

lással is rendelkezik a szennyeződések még könnyebb eltávo-

lítása érdekében.

Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek.

A hűtőrész komponensei könnyen hozzáférhető módon, a gép-

tér felső részébe vannak beépítve, ami jelentős mértékben nö-

veli a belső tér hasznos térfogatát. A hűtőrész takarólemeze 

egyszerűen felnyitható, ami megkönnyíti a tisztítást és az eset-

leges javítást. 45°-os nyitási szögnél ez a lemez teljesen kia-

kasztható.

Üzemi feltételek – magas klímaosztály.

Az ipari konyhákban nem csak a hangulat tud felforrósodni, 

hanem a konyha hőmérséklete is igen magasra szökhet. Ezért, 

a professzionális Liebherr készülékek a 5 klímaosztályba tar-

toznak, vagyis 40°C környezeti hőmérsékletig vannak 

tervezve. Ilyen extrém körülmények között is kifogástalanul és 

hatékonyan működnek. 

Profi PremiumLine elektronika integrált hőmérséklet-

regisztrálással.

A kényelmes használat érdekében különböző, előre beállított 

hűtési programokból (hűtési tartományok és páratartalom) le-

het választani. Az elektronika a tényleges szükségletek szerint 

szabályozza az energiatakarékos leolvasztási funkciót. Az 

RS 485 soros interfész segítségével a készülékek egy külső 

hőmérséklet-dokumentációs szoftverhez is csatlakoztathatók. 

Az integrált adatrögzítő berendezés rendszeres időközönként 

regisztrálja és elmenti a belső hőmérsékleteket a HACCP elő-

írásainak megfelelő dokumentálás érdekében. 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. A stabil membrános billen-

tyűzet nem érzékeny a szennyeződésekre és könnyen tisztítható.

Önműködően záródó ajtó.

Az áru kényelmes behelyezéséhez és kivételéhez az ajtó 90°-

nál nagyobb szögben történő kinyitás esetén nyitott helyzetben 

marad. 60°-nál kisebb nyitási szögnél az ajtó önműködően 

becsukódik – megbízható módon. A Profi PremiumLine készü-

lékek egy beépített lábpedál segítségével is kényelmesen ki-

nyithatók, hogy a berakodásnál mindkét kéz szabad lehessen 

(opcionálisan a Profi Line készülékekhez is rendelhető). Az 

ajtótömítések szerszám használata nélkül kicserélhetők, 

és az ajtó nyitási iránya is problémamentesen megfordítható.

Csúcsteljesítmény profik számára
A Liebherr két csúcs szériája, a ProfiPremiumLine és a ProfiLine készülékei minden olyan előnyt biztosítanak, amit az igényes 
ipari felhasználók a modern hűtő- és mélyhűtőszekrényektől elvárnak: nagyteljesítményű hűtőkomponensek gondoskodnak 
az élelmiszerek folyamatos hűtéséről, alacsony energiafogyasztás mellett. A HACCP-konform elektronika fok pontosságú 

Nyomáskiegyenlítő szelep.

A hűtő- és mélyhűtőszekrények belsejében, többszöri ajtónyi-

tás esetén a légcsere miatt vákuum keletkezik, ami ellen-

állást okoz. A nyomáskiegyenlítő szelep automatikusan és 

azonnal kompenzálja ezt a vákuumot – így az ajtók könnyen 

nyithatók maradnak.

Környezetbarát hűtőközeg.

A Liebherr kizárólag az ökológiailag nem káros R 290 hűtőkö-

zeget alkalmazza. A rendkívül hatékony  hűtőkomponensekkel 

felszerelt Liebherr hűtők a piacon kapható leginkább környe-

zetbarát és energiatakarékos készülékek közé tartoznak.

hőmérséklet-beállítást tesz lehetővé. Az állítható magasságú rácspolcok és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodnak a 
lehető legjobb variálhatóságról a tárolás során. 

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

Megerősített szigetelés.

A készülékek oldalfalaiban rendkívül hatékony, 83 mm vastag 

szigetelés, az ajtóban pedig 60 mm vastag szigetelőréteg 

található. Mindez elősegíti a hőmérsékletállandóságot és 

folyamatosan alacsony szinten tartja az energiafelhasználást. 

Az ajtó úgy van kialakítva, hogy különösen szorosan záródjon, 

ami megakadályozza a hideg levegő távozását a belső térből.

Levegővezetési rendszer az optimális hőmérsékleteloszlás 

érdekében.

Az innovatív levegővezető rendszer gondoskodik az élelmiszerek opti-

mális frissen tartásáról: a kettős ventilátorral működő légkeveréses 

rendszer a levegőt átvezeti a hideget előállító elpárologató berendezé-

sen, majd a levegőt egy légterelő lap mögött lefelé vezeti. Így a levegő 

mindig cirkulál – és a hőmérsékleteloszlás mindig egyenletes lesz. 

A forrógázos leolvasztási 
rendszer előnyei

A hőmérséklet-emelkedés időszakasza csökken

30 perc
elektromos 
leolvasztás

10 perc
forrógázos 
leolvasztás
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Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

Hűtőszekrények GN 2/1, 
ventilációs hűtéssel

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

2 Kikapcsolt világítás mellett mérve

rendelhető kerékkészlettel is

külső telepített aggregátra csatlakoztatható R 134a

tartozékok

CNS rácspolc

műanyag bevonatú rácspolc

U profi los polctartó sín, jobb / bal

kerékkészlet

infrakulcs software-rel

konverter software-rel (soros csatlakozó)

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

lábpedál

igen

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

9590659

igen

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

9590639

igen

GKPv 1470, 525-ös kivitel

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

igen

GKPv 6570, 525-ös kivitel

7112904

7112908

9590581

9590659

igen

7112904

7112908

9590581

9590659

GKPv 6590 Profi PremiumLine

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

B

485 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

-2°C – +16°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4 / króm-nikkel-acél rácspolc

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

van / jobb, megfordítható

83 – 60 mm

135 / 119 kg

GKPv 1490 Profi PremiumLine

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

1333 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

-2°C – +16°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

optikai és akusztikus

RS 485 / van

8 / króm-nikkel-acél rácspolc

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

van / –

83 – 60 mm

220 / 197 kg

GKPv 1470 Profi Line

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

1775 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

– / van

8 / acél, műanyag bevonattal

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van / –

83 – 60 mm

224 / 201 kg

GKPv 6570 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

C

659 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

– / van

4 / acél, műanyag bevonattal

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van / jobb, megfordítható

83 – 60 mm

133 / 117 kg

GKPv 6573 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

D

929 kWh

4

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

+1°C – +15°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

optikai és akusztikus

– / van

4 / acél, műanyag bevonattal

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van / jobb, megfordítható

83 – 60 mm

144 / 127 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiahatékonysági osztály ¹

energiafogyasztás év ²

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer / leolvasztás

hűtési hőmérséklet

gasztronorm

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

riasztás

Interface / szü netmentes el. kapcsolat

állítható polcok száma / polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

lábpedál

zár

önműködően csukódó ajtó / ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly
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Mélyhűtőszekrények GN 2/1,  
ventilációs hűtéssel

Mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

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

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

CNS rácspolc

műanyag bevonatú rácspolc

U profi los polctartó sín, jobb / bal

kerékkészlet

infrakulcs software-rel

konverter software-rel (soros csatlakozó)

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

lábpedál

igen

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

9590659

igen

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

9590639

igen

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

igen

7112904

7112908

9590581

9590659

GGPv 6590 Profi PremiumLine

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

B

1165 kWh

4

R 600a

60 dB(A)

3.5 A / 500 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

-10°C – -35°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

króm-nikkel-acél rácspolc

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

147 / 130 kg

GGPv 1490 Profi PremiumLine

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

4559 kWh

5

R 290

60 dB(A)

5.0 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

-10°C – -26°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

optikai és akusztikus

RS 485 / van

8

króm-nikkel-acél rácspolc

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

van

83 – 60 mm

229 / 205 kg

GGPv 1470 Profi Line

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

4881 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.5 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

-10°C – -26°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

– / van

8

acél, műanyag bevonattal

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

83 – 60 mm

229 / 205 kg

GGPv 6570 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

D

2529 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / automatikus

-10°C – -35°C

530 x 650 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

– / van

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

120 – 170 mm

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

83 – 60 mm

146 / 130 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

gasztronorm

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

Interface / szü netmentes el. kapcsolat

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

lábpedál

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly
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GKv 6460

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal 

Az előnyök áttekintése

A természetes és FKW-mentes R 290 és R 600a hűtőközegek környezetbarát anyagok, 

és a nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékosak.

Igényeknek megfelelő technika: nagytelje-

sítményű  ventilációs hűtőrendszer a stabil és 

egyenletes belső hőmérséklet érdekében. 

Az ajtó érzékelő kapcsolója ajtónyitáskor a 

ventilátort automatikusan leállítja. A hátsó fali 

kondenzátornak köszönhetően, a rendszer 

szinte teljesen karbantartásmentes. 

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé 

teszik a belső tér változatos kihasználását, és 

az áruk extrém terhelés esetén történő bizton-

ságos tárolását is, mivel 60 kg-ig terhelhetőek.

A készülékek gyárilag fel vannak szerelve 

nemesacél állítható lábakkal, ami időt és 

energiát takarít meg az üzembe helyezés so-

rán. A lábak magassága egyedileg beállítható, 

hogy a készülékek alatti területet is kényelme-

sen lehessen takarítani. Opcionálisan görgők 

is rendelhetők.

Az élelmiszerekhez megfelelő polisztirolból 

készült, ipari kivitelű, mélyhúzott belső 

burkolat szagtalan, igen strapabíró, hosszú 

élettartamú, és a lekerekített sarkoknak 

köszönhetően könnyen tisztítható és tökéle-

tesen higiénikus. 

Forrógázos leolvasztás a GGv modelleknél. A rend-

kívül hatékony forrógáz kb. 10 perc alatt leolvasztja 

a készüléket. Ez a leolvasztási mód a belső térben 

minimálisra csökkenti a hőmérséklet-emelkedést a 

leolvasztási fázis alatt, és energiát takarít meg.

Az ajtónyitás iránya megfordítható, így a készülék a felállítási helyhez igazítható. 

Az ehhez szükséges alkatrészek megtalálhatók a készülék csomagolásában, 

az ajtó megfordítását kis idő ráfordításával el lehet végezni a felállítás során.

Önműködően csukódó ajtó, cserélhető mágneses tömítéssel. 90°-nál nagyobb nyitási szög esetén az ajtók 

nyitva maradnak a kényelmesebb használat érdekében, hogy az árukat könnyebben be lehessen tenni és 

ki lehessen venni. 60°-nál kisebb nyitási szögeknél az ajtók a mágneses tömítés segítségével önműködően 

becsukódnak. Ez megakadályozza a hideg kiáramlását és hozzájárul az energiahatékonysághoz. 

Precíz és könnyen kezelhető vezérlés higiéni-

kus, nem szennyeződő membrán kezelőfelülettel, 

valamint kiváló minőségű hűtőkomponensek a 

legmagasabb energiahatékonyság érdekében. 

Fény- és hangjelzéses riasztás fi gyelmeztet a 

kontrolálatlan hőmérséklet-emelkedésre és a 

hideg levegő felesleges kiszökésére.

A robusztus rúdfogantyú intenzív használatra van méretezve, 

ergonómikus, könnyen megfogható és egyszerűen tisztítható.

A tisztítást követően a szennyezett víz gyorsan le tud 

folyni az alsó medence lefolyónyílásán keresztül.

Fagyasz-
tás

30 perc
elektromos 
leolvasztás

10 perc
forrógázos 
leolvasztás
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Előszerelt nemesacél lábak.

A kiválasztott készülékek gyárilag felszerelt, állítható lábakkal 

kerülnek kiszállításra. Ezek kellő szabad magasságot biztosí-

tanak a padlótól, hogy a készülék alatt is könnyen ki lehessen 

takarítani. Opcionális görgők rendelhetők.

Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer a GGv 

modelleknél.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a készülék csak szük-

ség esetén olvad le, mivel az elektronikus vezérlés kiszámítja 

az optimális leolvasztási ciklusokat. Az energiatakarékos for-

rógázos leolvasztás 30 percről kb. 10 percre rövidíti le a leol-

vasztás időtartamát – miközben a hőmérséklet-emelkedés a 

belső térben minimális. Ez pozitív hatással van az  élelmiszerek 

minőségére: a leolvasztási fázis alatt az élelmiszereket nem 

kell kivenni, és nincsenek kitéve felesleges hőmérsékletinga-

dozásoknak.

Speciális bevonatú kosarak.

A könnyen kivehető kosarak (GG 52) lehetővé teszik az áruk 

gyors áttekintését, és a belső tér rugalmas felosztását. A 

műanyag bevonat az  ex trém hideget is jól bírja, így a kosarak 

plasztik burkolata nem válik merevvé. 

Nagy hasznos térfogat.

A műanyag belső burkolattal ellátott hűtő- és mélyhűtőszek-

rények  speciális szerkezeti kialakításuk miatt nagyon nagy tér-

fogattal rendelkeznek, és ezáltal tágas tárolási lehetőségeket 

biztosítanak kis alapterületen.

Kevés karbantartást igényel és környezetbarát.

A GKv-, GGv- és GG modellek rendelkeznek egy hatékony és 

könnyen hozzáférhető hátsó fali kondenzátorral, így nincsen 

szükség szűrők tisztítására és kicserélésére. A készülékek 

hatékony energiafelhasználásához hozzájárulnak a környezet-

barát R 290 és R 600a hűtőközegek is, amelyek nem növelik 

az üvegházhatást és időtállóak.

Minőség minden részletében
A vendéglátóiparban sok alkalmazáshoz ezek a modellek nyújtják a legjobb megoldást. A készülékeknél a nagy hasznos térfogat 
párosul a jól ismert Liebherr minőségi jellemzőkkel: higiénikusak, robusztusak és hosszú élettartamúak, megbízhatók, kiváló hűtési 
teljesítménnyel és számos innovatív felszereléssel rendelkeznek. A hőmérséklet fok pontossággal beállítható +1°C és +15°C 

Könnyen kezelhető, teherbíró, praktikus. 

A belső burkolat egy darabból, lekerekített  sarkokkal,  mélyhúzással 

készült, könnyen tisztítható és higiénikus.  A Liebherr  erre a célra 

ipari minőségű polisztirolt – egy élelmiszerekhez megfelelő, 

rendkívül strapabíró és hosszú élettartamú anyagot használ. 

A megerősített rácsok gond nélkül terhelhetők akár 45 kg-ig, 

ill. 60 kg-ig. Praktikus a GKv 57 és 64 készülékeknél: két 

GN 1/1 tároló beállítható egymás mellé, és nem egymás mögé.

Könnyen kezelhető, rendkívül precíz – az elektronika.

A hűtő- és mélyhűtőszekrények precíz és könnyen kezelhető, 

digitális kijelzővel ellátott elektronikus vezérléssel rendelkez-

nek. A hőmérsékletek fok pontossággal beállíthatók. A 

membrános billentyűzet nem érzékeny a szennyeződésekre 

és könnyen tisztítható. A hézagmentes kialakítású membrános 

kezelőfelület az optimális higiéniához is hozzájárul. Az 

elektronika fény- és hangjelzéses riasztással fi gyelmeztet a 

hőmérsékleti eltérések esetén, pl. ha hosszabb ideig nyitva 

marad az ajtó, ezzel védve a hűtőszekrényben tárolt árukat. 

A hűtőszekrényeknél a ventilátorok üzemmódjának kiválasztá-

sával a tárolási klíma a különböző igényeknek megfelelően 

beállítható. A GKv 5730 és GKv 5790 modelleknél a -2°C és 

+15°C közötti tágabb hőmérsékleti tartomány olyan termékek-

hez ideális, amelyeket 0°C körüli hőmérsékleten kell tárolni.

között, a GKv 5790 és GKv 5730 készülékeknél -2°C és +15°C között. Ha csak kevés hely áll rendelkezésre, a ventilációs hűtéssel 
ellátott modellek ideálisak – kompakt építési módjuknak köszönhetően, kis alapterületen maximális hasznos térfogatot nyújtanak. 

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal 

A forrógázos leolvasztási 
rendszer előnyei

A hőmérséklet-emelkedés időszakasza csökken

30 perc
elektromos 
leolvasztás

10 perc
forrógázos 
leolvasztás
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Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal

Hűtőszekrények GN 2/1, 
ventilációs hűtéssel

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs 
hűtéssel és tágabb hőmérsékleti tartománnyal

1 További információ a 2015/1094. rendeletről: 05. oldal1 További információ a 2015/1094. rendeletről: 05. oldal

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

CNS rácspolc

CNS padlórács

kerékkészlet

lábpedál

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

CNS rácspolc

CNS padlórács

kerékkészlet

lábpedál

igen

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

igen

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

igen

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

igen

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

igen

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

igen

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

GKv 6460

663 / 499 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

D

828 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

6

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

105 / 96 kg

GKv 6410

663 / 499 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

D

828 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

6

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

106 / 97 kg

GKv 5760

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

95 / 87 kg

GKv 5710

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

650 x 530 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

96 / 89 kg

GKv 5790

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-2°C – +15°C

650 x 530 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

97 / 89 kg

GKv 5730

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-2°C – +15°C

650 x 530 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

98 / 90 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

gasztronorm

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

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

gasztronorm

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal

Hűtőszekrények 
ventilációs hűtéssel 

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

tartozékok

galvanizált acél rácspolc

műanyag bevonatú rácspolc

állítható lábak

gördítő keret

sínre szerelt görgők

7113483

9086527

9086529

7113483

9086527

9086529

7112449

7113409

9590229

9086381

7112537

7113413

9590231

GKv 4360

434 / 332 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

78 / 72 kg

GKv 4310

434 / 332 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

79 / 73 kg

GKvesf 5445

554 / 445 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

D

779 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

rm.acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

80 / 74 kg

GKvesf 4145

373 / 286 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

D

799 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

rm.acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

69 / 64 kg

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

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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NoFrost mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal

NoFrost mélyhűtőszekrények 
ventilációs hűtéssel

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

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

kerékkészlet

műanyag bevonatú rácspolc

lábpedál

igen

9086457

7113475

7790683

igen

9086457

7113475

7790683

igen

9086457

7113475

7790683

igen

9086457

7113475

7790683

GGv 5860

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-14°C – -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

rm.acél rúdfogantyú

150 – 180 mm

van

van

jobb, megfordítható

70 – 70 mm

118 / 110 kg

GGv 5810

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-14°C – -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

150 – 180 mm

van

van

jobb, megfordítható

70 – 70 mm

119 / 110 kg

GGv 5060

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-14°C – -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

rm.acél rúdfogantyú

150 – 180 mm

van

van

jobb, megfordítható

70 – 70 mm

108 / 100 kg

GGv 5010

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

-14°C – -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

150 – 180 mm

van

van

jobb, megfordítható

70 – 70 mm

109 / 101 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

Euronorm

gasztronorm

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

állítható lábak magassága

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly
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Mélyhűtőszekrények 
statikus hűtéssel, 75 cm széles

Mélyhűtőszekrények 
statikus hűtéssel, 60 cm széles

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel, 60 cm szélesMélyhűtőszekrények statikus hűtéssel, 75 cm széles

rendelhető kerékkészlettel is

tartozékok

kerékkészlet

fi ók / kis fi ók

kosár / kis kosár

lábpedál

igen

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

7790683

igen

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

7790683

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9086527

9141693

9086529

9086527

9141693

9086529

tartozékok

állítható lábak

kosár

sínre szerelt görgők

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-14°C – -28°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

14

7

elpárologtató lemezek

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

116 / 108 kg

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-14°C – -28°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

14

7

elpárologtató lemezek

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

117 / 109 kg

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-14°C – -28°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

mennyiségszabályzás

kívül digitális

optikai és akusztikus

14

0

7

elpárologtató lemezek

60 kg

6 x 187, 1 x 237

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

jobb, megfordítható

110 / 104 kg

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-14°C – -28°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

3

7

elpárologtató lemezek

60 kg

6 x 224, 1 x 240

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

88 / 82 kg

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-14°C – -28°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

3

7

elpárologtató lemezek

60 kg

6 x 224, 1 x 240

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

90 / 84 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

SuperFrost automatika

hőmérsékletkijelzés

riasztás

fi ókok

kosarak száma

tároló felü letek száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fi ók magasság mm

állítható lábak magassága

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

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

riasztás

fi ókok

kosarak száma

tároló felü letek száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fi ók magasság mm

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény

Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény

Minőség minden részletében
A GCv kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény speciálisan ipari felhasználásra van méretezve. A modell két kompresszoros és két 
külön szabályozható hűtőkörös technológiával működik, a hőmérséklet külön-külön beállítható a hűtőrészben (+1°C és +15°C 
között) és a fagyasztórészben (-14°C és -28°C között).

Kettős hűtőerő: két külön hűtőkör, két kompresszor.

A legtöbb háztartási kombinált készülékkel ellentétben, a GCv 

modell két kompresszorral és külön szabályozott hűtőkör-

rel rendelkezik. Így a hőmérséklet külön-külön beállítható a 

hűtőrészben (+1°C és +15°C között) és a fagyasztórészben 

(-14°C és -28°C között). A hűtő- és a fagyasztórész között 

nem történik légcsere, ami hatékonyan megakadályozza az 

áruk kiszáradását, a szagok átterjedését a két terület között. 

Ezzel a kettős koncepcióval összességében sokkal nagyobb 

hűtőteljesítmény áll rendelkezésre – ez különösen gyakori 

ajtónyitás esetén előnyös.

A hűtő- és fagyasztórész külön-külön lezárható.

A GCv készüléknél a hűtő- és fagyasztórész külön-külön 

is lezárható. Az erős zárak extrém terhelésekhez vannak 

méretezve. A rúdfogantyú szintén nagyon strapabíró kivitelű.

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc 7112313

GCv 4060

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

475 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs / statikus

automatikus / manuális

+1°C – +15°C / -14°C – -28°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

acél, műanyag bevonattal / üveg

45 kg / 24 kg

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

70 – 70 mm

88 / 82 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom hűtő rész

bruttó- / hasznos űrtartalom mélyhűtő rész

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma) hűtő rész

belső méretek mm (szé / mé / ma) mélyhűtő rész

energiafogyasztás év

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer hűtő / mélyhűtő rész

leolvasztás hűtő / mélyhűtő rész

hűtési hőmérséklet hűtő / mélyhűtő rész

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga hűtő / mélyhűtő rész

polcok terhelhetősége hűtő / mélyhűtő rész

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly
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FKUv  1663

GGU 1550

Az előnyök áttekintése

Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények

A kiváló minőségű hűtőkomponensek, az 

optimalizált szigetelés és a jól átgondolt konstrukció 

gondoskodnak a legmagasabb szintű energiahaté-

konyságról és az alacsony üzemeltetési költségekről. 

A stabil, hordozható kosarak a GGU modelleknél 

könnyen kivehetők, így lehetővé teszik a belső tér 

rugalmas felosztását, valamint a bennük lévő áruk 

egyszerű és gyors áttekintését. 

Robusztus rúdfogantyú. Az FKUv és a 

GGU modellek rúdfogantyúja intenzív 

használatra van méretezve. Ergonómikus 

módon, bal és jobb kézzel is könnyen 

megfogható, és nagyon egyszerűen 

tisztítható.

A környezetbarát R 600a hűtőközeg a rendkívül hatékonyan működő kompresszorral 

együtt nagy teljesítményt biztosít, ugyanakkor energiatakarékos.

A stabil fém rácspolcok nagyon erősek, 

legfeljebb 45 kg-ig terhelhetőek. Így 

biztosítják az áru optimális tárolását és 

védelmét. Állítható magasságuknak 

köszönhetően biztosítják a belső tér rugal-

mas rendezhetőségét és használatát.

Fény- és hangjelzéses riasztás fi gyelmeztet a kontrolálatlan hőmérséklet-

emelkedésre és a hideg levegő felesleges kiszökésére.

Automatikus leolvasztás. A modern és hatékony elektronika gondoskodik arról, 

hogy a készülék a kompresszor állásidői alatt önműködően leolvadjon. 

Ezért nincsen szükség manuális leolvasztásra. 

Energiahatékony és takarékos LED-ek 

gondoskodnak a belső tér optimális 

megvilágításáról az üvegajtóval ellátott 

modelleknél. Az izzók csekély hőleadása 

nem befolyásolja hátrányosan az áruk 

minőségét és frissességét. 

Pult alá helyezhető. Az FKUv és a GGU modellek 83 cm-es magasságukkal könnyen behelyezhetők 

a munkalapok alá, és kis alapterületeken tökéletes és helytakarékos megoldást jelentenek. 

Az egy darabból, mélyhúzással 

készült polisztirol belső burkolat 

könnyen tisztítható és szagtalan. 

Mivel nincsenek benne zavaró 

sarkok, és a lekerekített felületek 

megkönnyítik a tisztítást, a 

belső térben tökéletes higiénia 

biztosítható. 

Az erős zárak a hűtő- és mélyhűtőszekrényeken 

megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést az 

árukhoz.

A hőszigetelt üvegből készült erős üvegajtón keresztül az áruk megfelelően láthatók, 

az üvegajtók elősegítik a hatékony prezentációt, és a gyors hozzáférést a termékekhez. 

Önműködően csukódó ajtó, cserélhető mágneses tömítéssel. A kényelmes kezelés és az energiavesztés megakadályozása 

érdekében, egy integrált mechanika gondoskodik arról, hogy az ajtó minden kinyitást követően önműködően becsukódjon.

Az ajtónyitás iránya kiegészítő elemek nélkül 

megfordítható, így a készülék a felállítási helyhez 

igazítható.
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Az ajtó nyitási iránya változtatható.

Az ajtó nyitási irányát könnyen meg lehet fordítani. Így a 

készülékek könnyen hozzáigazíthatók a felállítási helyhez.

Minőség minden részletében
A pult alá helyezhető Liebherr hűtő- és mélyhűtőszekrények a helytakarékosság csodái. Ahol nagyon kicsi alapterület áll rendel-
kezésre, ott a szabad helyet rendkívül hatékony módon kell kihasználni – a nélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a hűtési 

Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények

LED világítás az FKUv üvegajtóknál.

Az FKUv modellek tetszés szerint rendelhetők üvegajtóval is, 

ami lehetővé teszi az áruk megfelelő láthatóságát és bemu-

tatását. Az egyrészes ajtókeretek igen erősek és szép látványt 

nyújtanak. Energiahatékony LED világítás gondoskodik a bel-

ső tér és a termékek harmonikus és egyenletes megvilágítá-

sáról – és mindezt a legtakarékosabb módon: a LED lámpák 

hosszú élettartamúak, és jelentősen kedvezőbb az energiafo-

gyasztásuk, mint a hagyományos fénycsöveknek. Ezen felül, 

a lámpák nem melegednek fel, így nem csökkentik az áruk 

minőségét. 

Pult alá helyezhető – és könnyen beépíthető.

A készülékek pult alá helyezhetők. Ebben az esetben a megfe-

lelő szellőzés biztosítására egy legalább 200 cm² felületű szel-

lőzőrácsot kell a készülék hátuljánál a munkalapba illeszteni. 

Ha nem lehet szellőzőrácsot beépíteni, akkor a mélyedés magas-

ságának legalább 3 cm-rel többnek kell lennie, mint a készülék 

magassága. A készülékek 83 cm-re, a vendéglátóiparban jel-

lemző munkamagasságra vannak méretezve. Az FKUv szériá-

jú készülékek tetszés szerint rendelhetők üveg- és teli ajtóval is.

Önműködően záródó ajtó (csak az FKUv modelleknél).

Egy integrált mechanika gondoskodik arról, hogy a készülék aj-

taja minden egyes kinyitást követően önműködően becsukódjon. 

Ezzel megakadályozható a hideg levegő felesleges kiáramlása.

teljesítmény vagy az élelmiszerek frissentartása tekintetében. Ezekben a kompakt modellekben az áruk tárolása mindig a legjobb 
hűtéstechnikai feltételek között történik, miközben a készülékek rendkívül energiahatékonyak és takarékosak.

Legmodernebb elektronika.

A modellek precíz elektronikus vezérlése nagyméretű hő-

mérsékletkijelzővel, és számos praktikus funkcióval rendel-

kezik. A vezérlés a munkalapba van beépítve – a hőmér-

sékleti fokok pontosan beállíthatók. Fény- és hangjelzéses 

ajtó- és hőmérsékletriasztás fi gyelmeztet kontrolálatlan 

hőmérsékletemelkedés, ill. az ajtó nyitva maradása esetén. 

Az FKUv modelleknél az ajtó érintkezés nélküli érzékelő 

kapcsolója ajtónyitáskor automatikusan leállítja a ventilá-

tort, így megakadályozza a hideg kiáramlását és hozzájárul 

a hőmérséklet állandóságához. A leolvasztás kifi nomult 

szabályozása gondoskodik arról, hogy a hűtőkészülék ext-

rém körülmények és gyakori ajtónyitás esetén is zavar- és 

problémamentesen működjön. A ventilátor üzemmódjának 

kiválasztásával a tárolási klíma a különböző igényeknek 

megfelelően beállítható.

Praktikus kosarak (GGU modellekhez).

A könnyen kivehető kosarak lehetővé teszik az áruk gyors 

áttekintését, és gondoskodnak a belső tér megfelelő elren-

dezéséről.

Energiahatékony R 600a hűtőközeggel.

A Liebherr készülékek a lehető legnagyobb energiahatékony-

ságra és alacsony üzemi költségekre vannak optimalizálva. 

A Liebherr kizárólag a természetes és környezetbarát R 600a 

hűtőközeget alkalmazza. Ez a hűtőközeg a rendkívül hatékony 

kompresszorokkal együtt igen nagy teljesítményre képes – 

ráadásul, nem növeli  az üvegházhatást és időtálló.
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1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

Pult alá helyezhető hűtőszekrények ventilációs hűtéssel Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

Pult alá helyezhető 
mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

Pult alá helyezhető 
hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

galvanizált acél rácspolc

rm.acél összeépítő keret (GGU lent / fent)

sínre szerelt görgők

tartozékok

rm.acél összeépítő keret (FKUv alul / felül)

összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül)

sínre szerelt görgők

nagy kosár

kis kosár

fi ók

7112321

7777647

9086607

7112321

7777647

9086607

7112064

7777647

9086607

9141699

9141697

9790331

9876641

9086607

9141699

9141697

9790331

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

FKUv 1663
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

7

R 600a

42 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

45 kg

rm.acél rúdfogantyú

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

45 kg

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

37 / 35 kg

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

410 kWh

4

R 600a

43 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

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

37 / 35 kg

GGU 1550
Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-9°C – -26°C

rm.acél / rm.acél

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

mennyiségszabályzás

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

4

4

elpárologtató lemezek

24 kg

3 x 150, 1 x 170

van

jobb, megfordítható

42 / 39 kg

GGU 1500
Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-9°C – -26°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

mennyiségszabályzás

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

1

4

elpárologtató lemezek

24 kg

3 x 150, 1 x 170

van

jobb, megfordítható

42 / 40 kg

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

-15°C – -32°C

acél / szürke

rm.acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

idővezérelt

kívül digitális

optikai és akusztikus

0

0

4

elpárologtató lemezek

24 kg

3 x 150, 1 x 170

van

jobb, megfordítható

38 / 35 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

SuperFrost automatika

hőmérsékletkijelzés

riasztás

fi ókok

kosarak száma

tároló felü letek száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fi ók magasság mm

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

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

riasztás

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Az infravörös kulccsal az interfészen keresztül közvetlenül le lehet olvasni a Profi PremiumLine készülékek hőmérsékletváltozási 

adatait. A hőmérsékleti adatok és a riasztási állapotok központi regisztrálása a készülék soros (RS 485) interfészén keresztül 

lehetséges, a riasztási üzenetek szükség esetén e-mailben továbbíthatók. A készülékhez tartozik egy speciális interfész konverter is. 

Mindkét variációhoz tartozik egy megfelelő szoftver is. A következő modellekhez használhatók: GKPv ..90 és GGPv ..90.

Igény esetén tartozékként rendelhetők további U alakú polctartó sínek. A következő modellekhez használhatók: GKPv 14.. és GGPv 14...

Infravörös kulcs vagy interfész konverter dokumentációs szoftverrel

U alakú polctartó sín

A műanyag bevonatú rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max. 60 kg. Az összes GKPv és GGPv modellhez használhatók.

Polcok

A krómnikkelacél rácspolcok strapabíróak és terhelhetőségük max. 60 kg. Gasztronorm 2/1 méretű szabványos tárolókhoz vannak méretezve. 

A következő modellekhez használhatók: GKPv és GGPv. 

Krómnikkelacél rácspolcok

A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez kapható egy NTC termékhőmérséklet érzékelő, mint utólagosan felszerelhető készlet. 

A naplózott hőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen 

keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe. A következő modellekhez használhatók: GKPv ..90 és GGPv ..90.

NTC termékhőmérséklet érzékelő

A stabil (100 mm átmérőjű) kerekek használata lehetővé teszi a készülék könnyebb mozgathatóságát, és megkönnyíti a padló tisztán 

tartását a készülékek alatt. Két darab kerék fékezhető. A következő modellekhez használhatók: GKPv és GGPv. 

Kerékkészlet

Fejezet: Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

A stabil (80 mm átmérőjű) kerekek használata lehetővé teszi a készülék könnyebb mozgathatóságát, valamint megkönnyíti a padló 

tisztán tartását a készülékek alatt. A kerekeket közvetlenül a készülékházra kell rácsavarozni; két darab kerék rögzítőfékkel rendelkezik, 

így fékezhető. A következő modellekhez használhatók: GKv 64, GKv 57, GG 52, GGv 58 és GGv 50.

Ha egy hűtőszekrény helyét gyakrabban kell változtatni, akkor ehhez rendelkezésre áll egy 117 mm magas gördítő keret, ami 

megkönnyíti a szállítást. A következő modellhez használható: GKvesf 5445. 

Gördítő keret

Kerékkészlet

Krómnikkelacél rácspolcok

A krómnikkelacél rácspolcok strapabíróak, 60 kg-ig terhelhetőek, és a legmagasabb higiéniai igényeknek is megfelelnek. A következő 

modellekhez használhatók: GKv 64 és GKv 57.

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg (60 cm széles készülékek) vagy 60 kg (75 cm széles készülékek).

Polcok

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

modellekhez használhatók: GKPv és GGPv.

Lábpedál

Fejezet: Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal

Opcionálisan rendelhető gördítő sín (átmérő 25 mm), a készülékek alatti terület egyszerű és kényelmes tisztításának érdekében. 

GKv 43 és GG 40 típusokhoz használható. 

Gördítő sínek

CNS padlórács

Opcionálisan rendelhető stabil CNS padlórács. A padlórács optimális helykihasználást tesz lehetővé. Megvédi a készülék belsejét 

a sérülésektől és biztosítja a termékek biztonságos tárolását. GKv 64 és GKv 57 típusokhoz használható.
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Fejezet: Kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény

Fejezet: Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal Fejezet: Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények

A műanyag bevonatú kosarak lehetővé teszik az áruk gyors áttekintését, és gondoskodnak a belső tér megfelelő kihasználásáról. 

A következő modellekhez használhatók: GGU(esf).

A rácspolcok műanyag bevonattal vannak ellátva, és 45 kg-ig terhelhetőek. A következő modellhez használhatók: GCv 40.

Az összeépítő keret segítségével minden GGU(esf) vendéglátóipari mélyhűtőszekrény és ventilációs hűtéssel ellátott FKUv típusú hűtőszek-

rény tetszés szerint kombinálható. Előnye: így kis alapterületen megvalósítható a légterek (szagok és hőmérsékletek) elválasztása. 

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerekek állnak rendelkezésre. A következő modellekhez 

használhatók: FKUv 16.. és GGU(esf).

Polcok

Polcok

Összeépítő keret

Gördítő sínek

Hosszú / rövid kosarak

FiókokPolcok

Minden olyan helyen, ahol a higiéniának fontos szerepe van, az állítható lábak kellő szabad magasságot biztosítanak a padlótól, 

hogy a készülék alatt is könnyen ki lehessen takarítani. A következő modellekhez használhatók: GKv 43, GKvesf 5445 és 

GKvesf 4145, GG 40.

Állítható lábak

A teljesen zárt fiókok különösen stabil kialakításúak. Ideális tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott 

termékeknek is. A következő modellekhez használhatók: GG 52 és G 5216.

Fiókok / rövid fiók

Kosár / rövid kosár

A teljesen zárt fi ókok különösen stabil kialakításúak. Ideális tárolási lehetőséget biztosítanak a legkisebb méretű fagyasztott 

termékeknek is. A következő modellekhez kaphatók: GGU(esf). 

A műanyag bevonatú kosarak lehetővé teszik az áruk gyors áttekintését, és gondoskodnak a belső tér megfelelő kihasználásáról.

 A következő modellekhez használhatók: GG és G.

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

modellekhez használhatók: GKv 64, GKv 57, GGv és GG 52.

Lábpedál

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg. A következő modellekhez használhatók: FKUv.

A fehér rácsponcok műanyag bevonattal vannak ellátva, és 45 kg-ig terhelhetőek. A következő modellhez használhatók: FKvesf 1805.


