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Mélyhűtő- és jégkrémipari 
mélyhűtőszekrények, 
fagyasztókészülékek 2017/ 2018

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

Discover the world of Liebherr-Appliances 

with the latest interesting news, stories, 

valuable tips and tricks on food storage, 

recipes and lots more besides!

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

Italtároló
hűtőszekrények

Kutatási és
laboratóriumi hűtő- és
mélyhűtőszekrények

Hűtőszekrények 
gyógyszerészeti termékek
tárolásához

Wine
Special

home.liebherr.com
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Nagyteljesítményűek és gazdaságosak: 
a Liebherr mélyhűtőszekrényei, 
fagyasztókészülékei
A tartós professzionális alkalmazás speciális követelményeket 

támaszt a mélyhűtő- és jégkrémipari mélyhűtőszekrényekkel, 

fagyasztókészülékekkel szemben. Ezért, a Liebherr a készü-

lékek fejlesztése során nagyon gondosan ügyel arra, hogy 

a magas minőséggel és innovatív ötletekkel eleget tegyen a 

vásárlók igényeinek. A rendkívül jól szigetelő szigetelőanyagok 

a nagyteljesítményű kompresszorokkal, a hatékony hűtőanya-

gokkal és az egymással optimálisan összehangolt hűtőkom-

ponensekkel, valamint a precíz elektronikával együtt kitűnő hűtési 

teljesítményt nyújtanak – extrém feltételek között is. Ezen kívül, 

a készülékek egyszerűen tisztíthatók és a használatuk különö-

sen gazdaságos. Az egyéni márka- és termékjelzések döntő 

impulzusokat adnak a spontán vásárláshoz. A Liebherr átfogó 

termékválasztékkal rendelkezik szinte minden alkalmazási célra 

szolgáló modellekből, amelyek mindig meggyőzőek a számos 

innovatív ötlettel, csúcsminőségükkel és a legmagasabb szintű 

dizájnnal. A Liebherr profi készülékeiben nyugodtan megbízhat 

– a nap 24 órájában és az év 365 napján.

Fokozza a márkája ismertségét     06

Mélyhűtőládák     08

Mélyhűtőszekrények 
ventilációs és statikus hűtéssel     22

Mélyhűtőszekrények 
az eladásösztönzéshez, ventilációs hűtéssel     30

Tartozékok     34

Tartalomjegyzék

Klímaosztályok meghatározása

Klímaosztály 3:  Környezeti hőmérséklet: +10°C és +25°C között
Klímaosztály 4:  Környezeti hőmérséklet: +10°C és +30°C között
Klímaosztály 5: Környezeti hőmérséklet: +10°C és +40°C között
Klímaosztály 7: Környezeti hőmérséklet: +10°C és +35°C között
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Jó okok arra, hogy miért érdemes 
a Liebherr mellett döntenie

Maximális teljesítmény

A Liebherr mélyhűtő- és jégkrémipari 
mélyhűtőszekrényei, fagyasztókészülé-
kei tökéletes hűtési teljesítményt nyúj-
tanak, még extrém éghajlati feltételek 
között is. A legmodernebb komponen-
sek, nagyteljesítményű és környezetbarát 
hűtőközegek, valamint precíz vezérlések 
alkalmazásával biztosítható a termé-
kek minőségének és frissességének tartós 
megőrzése – és a készülékek gazdasá-
gos működése. 

Gazdaságosság

A Liebherr mélyhűtőszekrények és 
fagyasztókészülékek rendkívül hatéko-
nyan működnek: nagyteljesítményű komp-
resszorok, precíz elektronika, valamint a 
hatékony szigetelés és a környezetbarát 
és FKW-mentes R 290 és R 600a hűtő-
közegek gondoskodnak az energia-
takarékos fogyasztásról, és ezáltal az 
alacsony üzemeltetési költségekről. A 
kiváló minőség garantálja a szinte kar-
bantartásmentes és könnyen szervizel-
hető készülékek hosszú élettartamát és 
biztonságos működését.

Robusztus kivitel 

A Liebherr készülékeket speciálisan inten-
zív professzionális használatra tervez-
ték, és a kialakításuk igen robusztus 
– kiváló minőségű anyagokkal és a leg-
a próbb részletekig gondos megmunká-
lással készültek. A készülékek példás 
minőségét költséges tesztek segítségé-
vel biztosítják. Az összes elektronikus 
és hűtéstechnikai komponens optimális 
módon van összehangolva egymással, 
a maximális működőképesség és haté-
konyság biztosítása érdekében – termé-
szetesen attraktív dizájnnal párosulva. 

Könnyű tisztíthatóság

A higiénia különleges szerepet tölt be 
az ipari ágazatokban. Ezért, a Liebherr 
mélyhűtőszekrények és ládák mélyhú-
zott műanyag belső terekkel, lekerekí-
tett sarkokkal rendelkeznek, amelyek 
kényelmesen tisztíthatók. A rácspolcok 
magassága állítható, így egyedileg hoz-
záigazíthatók a különböző csomagolá-
sokhoz vagy termékekhez. A modelltől 
függően, görgők vagy állítható magas-
ságú lábak gondoskodnak arról, hogy a 
készülékek alatti felületek is könnyen tisz-
títhatók legyenek.

Árubemutatás

Az áruk vonzó bemutatása a legjobb 
eladásösztönző eszköz az árusítás 
helyén. A Liebherr mélyhűtőszekrények-
ben és ládákban a termékek mindig opti-
málisan tárolhatók és hozzáférhetők – és 
vágyat ébresztenek a vásárlásra. A 
nagyméretű, könnyen mozgó üveg toló-
tető, valamint a hatásos világítás az áru-
kat tökéletes módon mutatják be. 
A megfelelő rakodási magasság bizto-
sítja az áruk optimális láthatóságát. A 
robusztus kosarak és az állítható magas-
ságú rácspolcok lehetővé teszik a belső 
tér és a választék tökéletes összehan-
golását.

Könnyű szervizelés

A Liebherr mélyhűtőszekrények és ládák 
maximális szervizelhetőséget nyújtanak: 
a mélyhúzott belső burkolat a lekerekí-
tett sarkokkal, valamint a könnyen kivehető 
rácsokkal tökéletes higiéniát tesznek lehe-
tővé, és jelentős időmegtakarítást biztosí-
tanak. Ezen kívül, a Liebherr-készülékek 
az átgondolt koncepciónak köszönhető-
en szinte nem igényelnek karbantartást és 
egyszerűen kezelhetőek. Minden olyan 
komponens, amely meghatározott időkö-
zönként szervizelést igényel, könnyen hoz-
záférhető helyen található. 



0706  

Fokozza a márkája 
ismertségét
A Liebherr számos lehetőséget kínál a mélyhűtőszekrények, ládák egyedi és hatásos reklám célú kialakításához. Ön különböző 
eljárások és különböző modellek közül választhat a jégkrémes és impulzus árusító mélyhűtőládák területéről. Az Ön kívánságára 
olyan saját készülék koncepciót is kidolgozunk, amely a legjobban megfelel az Ön márkájának és sajátos igényeinek.

Egyéni matricák felragasztása

A kívánt márkajelzés a darabszámtól és a motívumtól függően, szitanyomással, vagy pedig digitális nyomdai 
eljárással felhordásra kerül egy megfelelő öntapadós címkére, matricára, legtöbbször PVC fóliára. Ezt precíz 
módon rá kell húzni a hűtőláda vagy a hűtőszekrény készülékházára.

Hirdetőpanel-/oldalfal-/ajtómatricák felragasztása

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

LED logó

Az üvegajtó két hőszigetelt üvegrétege közé be lehet graví-
rozni egy egyedi motívumot, amely LED-del megvilágítható. A 
hatás meggyőző – a motívum ily módon remekül érvényesül.

3D márkaépítés 

A 3D-s márkajelzések rendkívüli vonzerőt kölcsönöznek a 
készülékeknek, és teljesen új lehetőségeket teremtenek a 
képek kreatív alkalmazásához. Egy speciális eljárás segít-
ségével, 3D-s nyomtatással kiváló minőségű matricák állít-
hatók elő (lentikuláris eljárás). Ezen kívül, az üvegezésen 
különböző nyomtatási szintekkel és rétegekkel dolgozunk, 
amelyek a hátulról történő megfelelő megvilágítással együtt 
egy 3D-s hatást eredményeznek. Így minden egyes készü-
lék egyedileg magára vonzza a tekinteteket, és spontán 
vásárlásra ösztönöz.

Színvilág egyéni kialakítása

A színvilág egyéni kialakításával az Ön márkája még hang-
súlyosabban és erőteljesebben jeleníthető meg, és az áruk 
még vonzóbb színben tüntethetők fel. Az oldalfalak, ajtóke-
retek, fogantyúk, lábazatok, hirdetőpanelek és belső bur-
kolatok ügyfélspecifikus módon történő kialakításához, 
különböző anyagok és effektusok állnak rendelkezésre. 

3D hatás Lentikuláris eljárás
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Az előnyök áttekintése

Der mehrteilige Rahmen, amely vonzó és modern dizájnnal rendelkezik, a lekerekített 

sarkokkal gondoskodik a stabilitásról és védelmet nyújt az áruk kivétele során. 

RoHS- és WEEE-konform környezetbarát nyersanyagok felhasználása 

összhangban az optimális újrahasznosíthatósággal. 

A stabil dupla kerekek megköny-

nyítik a szállítást, ha gyakran kell 

változtatni a készülék helyét, és 

lehetővé teszik a készülék alatti 

terület kényelmes kitakarítását. 

Energiatakarékos LED belső világítás az 

árukínálat hatékony és meggyőző bemutatása 

érdekében. Opcionálisan kapható egy fedélzár is.

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

és a nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékosak.

A kompresszortér színes burkolatának formája és színe harmonizál a műanyag kerettel.

Das Gehäuse ist äußerst robust und stoßfest.  

Mélyhűtőládák

A változtatható hőmérsékleti tartomány az egyéni igényeknek megfelelően 

beállítható -10 °C és -24 °C között.

Der stabile Truhendeckel lässt sich 

leicht öff nen und schließen.

A hideget előállító elpárologtató mindenütt és 

teljesen bele van habosítva a külső héjba, ezáltal 

a készülék csekély vibrációval és halkan működik. 

A készülékházon nincs vízlecsapódás; a külső burkolat 

könnyen tisztítható – a tökéletes higiénia érdekében.

Die analoge Temperaturanzeige informiert grad genau 

über die tatsächliche Innenraumtemperatur.

Rendkívül hatékony szigetelés gondoskodik 

az állandó hőmérsékletről, és csökkenti az 

energiafelhasználást.

Az alumínium belső burkolat a lekerekített 

sarkokkal könnyen tisztítható, rozsdamentes, 

karcolásmentes,tökéletes higiéniát biztosít, 

és kiválóan vezeti a hideg levegőt.

A forrógázos keretfűtés megakadályozza a kon-

denzációt az üvegtetőkön, lehetővé teszi a betekintést 

a ládába, és az áruk optimális bemutatását.

A stabil beakasztható kosarak lehetővé teszik 

az áruk áttekinthető bemutatását.

A megerősített, egyrétegű biztonsági üveg törésbiztos, 

teherbíró, és stabilitást kölcsönöz a hűtőláda felső részének. 

A csekély deresedés miatt az áruk mindig megfelelően láthatók. 

Az egyszerű kezelés és tisztítás érdekében a fedél eltávolítható.
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Stabil a profi lnak köszönhetően.

A lekerekített sarkokkal rendelkező egyrészes ABS-keret 

gondoskodik a stabilitásról a ládák felső részén.

Nagyhatású árubemutatás.

A GTI jégkrémárusító mélyhűtőládák egyes típusai fel vannak 

szerelve külön bekapcsolható LED belső világítással. Ez vízszinte-

sen és tükröződésmentesen van beépítve a belső burkolat 

elülső oldalába. A pálcikás és dobozos jégkrémekhez kaphatók 

különböző méretű stabil kosarak. A rugalmas elrendezésnek 

köszönhetően, a belső tér mindig optimális módon kihasználható. 

Erre a célra praktikus elválasztó falak is kaphatók tartozékként.

Könnyen kezelhető alumínium belső burkolat. 

Az alumínium belső burkolat a lekerekített sarkokkal könnyen 

tisztítható, rozsdamentes és karcmentes. Az alumínium anyag-

nak köszönhetően, kiválóan vezeti a hideg levegőt. 

Hőszigetelt tolótető.

Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült burkolatnak 

köszönhetően, a GTE ..00 modellek hőszigetelt fedele rend-

kívüli teherbírással rendelkezik. A felső oldal karcolásmentes 

alumínium munkafelülettel van ellátva. A készülékekhez 

tartozékként rendelhető egy zárszerkezet.

Flip-fl ap tető.

A GTE 1501 modellnél a kétrészes, zárható, 30 mm-es szigete-

léssel ellátott fl ip-fl ap tető megerősített zsanérokkal 

kapcsolódik egymáshoz. Így a tetők gyakori nyitogatás után 

is megtartják eredeti formájukat, jól záródnak, nem engedik 

kiszökni a hideget.

Halkabb működés a külső héjba épített kondenzátor miatt. 

A kondenzátor bele van habosítva a külső héjba, ezért a jégkré-

márusító mélyhűtőládák nagyon csendesen és csekély vibráci-

óval működnek – és a készülékház könnyen tisztítható. Ráadá-

sul, kívül nem képződik kondenzvíz.

Könnyen mozgó üveg tolófedél.

A GTI ládák domború üveg tolótetői megerősített, egyrétegű 

biztonsági üvegből készültek. Durch den Heißgas beheizten 

Kunststoff rahmen lassen sich die Deckel hälften leicht bewe-

gen. 

Stabil kerekek. 

Ha a ládák helyét gyakran kell változtatni, akkor a kerekek 

praktikus segítséget jelentenek a szállítás során. Az összes 

GTE / GTI modell kiváló minőségű, gumírozott, 50 mm-es 

duplakerékkel rendelkezik.

Mélyhűtőládák

Minőség minden részletében
A Liebherr mélyhűtőládákat profi alkalmazásokhoz, kifejezetten erős igénybevételre tervezték. A robusztus anyagok, a kiváló minő-
ségű hűtőkomponensek és a minőségi kivitelezés garantálják a készülékek hosszú élettartamát. A mélyhűtőládák stabil kosarai és 

jól átlátható üveg tolótetői is hozzájárulnak az áruk hatékony bemutatásához. Az árusító mélyhűtőládák átfogó kínálatában Ön 
minden igényhez megtalálhatja a megfelelő felszereltségi jellemzőkkel rendelkező készüléket.
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Impulzus árusító mélyhűtőládák

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

7113353

7113351

7113345

7113343

7043359

7044750

GTI 5853

578 / 430 l

1675 / 661 / 913

1550 / 535 / 560

0,91

1678 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

7

bolygó görgők

van

88 / 78 kg

GTI 5803

GTI 4953

495 / 367 l

1465 / 661 / 913

1340 / 535 / 560

0,79

1351 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

6

bolygó görgők

van

80 / 71 kg

GTI 4903

GTI 4153

413 / 304 l

1255 / 661 / 913

1130 / 535 / 560

0,67

803 kWh

4

R 290

42 dB(A)

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

5

bolygó görgők

van

71 / 63 kg

GTI 4103

GTI 3353

330 / 241 l

1045 / 661 / 913

920 / 535 / 560

0,54

694 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

4

bolygó görgők

van

63 / 56 kg

GTI 3303

GTI 1753

164 / 115 l

625 / 661 / 913

500 / 535 / 560

0,30

595 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

2

bolygó görgők

van

48 / 42 kg

GTI 1703

GTI 2553

247 / 178 l

835 / 661 / 913

710 / 535 / 560

0,42

656 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

3

bolygó görgők

van

55 / 49 kg

GTI 2503

Impulzus árusító mélyhűtőládák

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

Árubemutató felület (TDA)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

ajtó / kü lső burkolat anyaga

kü lső burkolat / szín

belső burkolat

kü lső keret színe

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

kosarak száma

kerekek

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly

belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

tartozékok

kosár 250 mm

kosár 210 mm

osztórács 250 mm

osztórács 210 mm

zár üvegtetőbe

Swivel castors with brake
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Árusító mélyhűtőládák

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

 

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

 

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

 

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

GTE 5800

573 / 513 l

1675 / 661 / 916

1550 / 535 / 660

0,91

931 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

aluminium sliding lid

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

7

bolygó görgők

van

73 / 63 kg

GTE 5852

585 / 463 l

1675 / 661 / 940

1550 / 535 / 600

0,91

1113 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

0

7

bolygó görgők

van

79 / 68 kg

GTE 5802

GTE 4900

491 / 439 l

1465 / 661 / 916

1340 / 535 / 660

0,79

730 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

aluminium sliding lid

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

6

bolygó görgők

van

67 / 58 kg

GTE 4952

501 / 396 l

1465 / 661 / 940

1340 / 535 / 600

0,79

913 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 240 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

0

6

bolygó görgők

van

72 / 63 kg

GTE 4902

GTE 4100

409 / 365 l

1255 / 661 / 916

1130 / 535 / 660

0,67

584 kWh

4

R 290

42 dB(A)

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

aluminium sliding lid

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

5

bolygó görgők

van

61 / 52 kg

GTE 4152

417 / 328 l

1255 / 661 / 940

1130 / 535 / 600

0,67

730 kWh

4

R 290

42 dB(A)

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

0

5

bolygó görgők

van

65 / 56 kg

GTE 4102

Árusító mélyhűtőládák

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

Árubemutató felület (TDA)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

ajtó / kü lső burkolat anyaga

kü lső burkolat / szín

belső burkolat

kü lső keret színe

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

kosarak száma

kosarak max. száma (siehe Abbildung)

kerekek

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly

belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

tartozékok

Wire basket for scoop-ice containers

kosár 250 mm

kosár 210 mm

osztórács 250 mm

osztórács 210 mm

zár üvegtetőbe

zár tele tetőbe

Swivel castors with brake
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Árusító mélyhűtőládák

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7042835

7044750

7113395

7113399

7113397

7113349

7113347

7043359

7044750

GTE 3300

326 / 291 l

1045 / 661 / 916

920 / 535 / 660

0,54

548 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

aluminium sliding lid

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

4

bolygó görgők

van

54 / 46 kg

GTE 3352

334 / 261 l

1045 / 661 / 940

920 / 535 / 600

0,54

657 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

0

4

bolygó görgők

van

57 / 50 kg

GTE 3302

GTE 1700

162 / 142 l

625 / 661 / 916

500 / 535 / 660

0,30

475 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

aluminium sliding lid

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

2

bolygó görgők

van

43 / 38 kg

GTE 1752

166 / 126 l

625 / 661 / 940

500 / 535 / 600

0,30

586 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

0

2

bolygó görgők

van

46 / 40 kg

GTE 1702

GTE 2500

244 / 216 l

835 / 661 / 916

710 / 535 / 560

0,38

513 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

aluminium sliding lid

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

0

3

bolygó görgők

van

50 / 42 kg

GTE 2552

250 / 194 l

835 / 661 / 940

710 / 535 / 560

0,38

621 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−10°C – −24°C

Üveg tolófedél

acél / fehér

alumínium

szürke

mechanikus vezérlés

analóg, belül

LED

0

3

bolygó görgők

van

52 / 45 kg

GTE 2502

Árusító mélyhűtőládák

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

Árubemutató felület (TDA)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

ajtó / kü lső burkolat anyaga

kü lső burkolat / szín

belső burkolat

kü lső keret színe

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

kosarak száma

kosarak max. száma (siehe Abbildung)

kerekek

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly

belső világítás nélkül is rendelhető, mint:

tartozékok

Wire basket for scoop-ice containers

kosár 250 mm

kosár 210 mm

osztórács 250 mm

osztórács 210 mm

zár üvegtetőbe

zár tele tetőbe

Swivel castors with brake
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GTL 6106

Az előnyök áttekintése

A robusztus fogantyú segítségével a láda fedele könnyen nyitható.

A rendkívül hatékony szigetelés megakadályozza az energiavesztést, 

és elősegíti a mélyhűtőládák energiahatékony működését.

Az alumínium belső burkolat 

a lekerekített sarkokkal könnyen 

tisztítható, és eleget tesz a higiéniai 

követelményeknek. A rozsdamentes 

és karcmentes alumínium burkolat 

nagyon jól eloszlatja a hideget a 

belső térben. 

Az analóg hőmérsékletkijelző 

fok pontosan tájékoztat a bel-

ső tér hőmérsékletéről.

A változtatható hőmérsékleti tartomány az egyéni igényeknek 

megfelelően -14 °C és -26 °C között beállítható.

Jól megvilágított belső 

tér a hatékony világításnak 

köszönhetően.

Az erős zár megakadályozza a nem kívánt hozzáférést.

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

kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékos.

A hideget előállító kondenzátor mindenütt és teljesen bele van 

habosítva a külső héjba, ezáltal a készülék csekély vibrációval és 

halkan működik. A készülékházon nincs vízlecsapódás; a külső 

burkolat könnyen tisztítható – a tökéletes higiénia érdekében.

A készülékház porszórt bevonattal készülő acéllemez burkolata hézagmentes 

kivitelű, ezáltal robusztus, nem karcolódik és ütésálló.

A StopFrost rendszer csökkenti a fagyasztótér és a 

fagyasztott áru deresedését, ezért ritkábban van szükség 

leolvasztásra. A készülék mindig könnyedén nyitható, mivel 

a tető nyitásánál, ill. becsukásánál nem keletkezik vákuum.

A mélyhűtőláda váza rendkívül robusztus és stabil kivitelű. 

Ez biztosítja, hogy a mélyhűtőládák az intenzív 

terheléseket is kiállják, és nem deformálódnak.

A stabil rácsos kosarak gondoskodnak 

a mélyhűtőláda belső terének 

optimális átláthatóságáról, és az áruk 

rugalmas elosztásáról.

Stop
Frost

Mélyhűtőládák
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Mélyhűtőládák

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

7112725

9901629

7112725

9901629

GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−14°C – −26°C

rm.acél

acél / fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

kívül analóg

van

3

6

alumínium, süllyesztett

van

60 mm

van

90 / 76 kg

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−14°C – −26°C

acél

acél / fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

kívül analóg

van

3

6

alumínium, süllyesztett

van

60 mm

van

90 / 76 kg

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−14°C – −26°C

rm.acél

acél / fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

kívül analóg

van

2

5

alumínium, süllyesztett

van

60 mm

van

77 / 66 kg

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−14°C – −26°C

acél

acél / fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

kívül analóg

van

2

5

alumínium, süllyesztett

van

60 mm

van

78 / 66 kg

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−14°C – −26°C

rm.acél

acél / fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

kívül analóg

van

2

3

alumínium, süllyesztett

van

60 mm

van

57 / 49 kg

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statikus

manuális

−14°C – −26°C

acél

acél / fehér

alumínium

mechanikus vezérlés

kívül analóg

van

2

3

alumínium, süllyesztett

van

60 mm

van

57 / 48 kg

Mélyhűtőládák

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

ajtó / kü lső burkolat anyaga

kü lső burkolat / szín

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

kosarak száma

kosarak max. száma

fogantyú

zár

szigetelés

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly

tartozékok

kosár

sínre szerelt görgők
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GGv 5860

Az előnyök áttekintése

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

és a nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül energiatakarékosak.

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé 

teszik a belső tér változatos kihasználását, és az 

áruk extrém terhelés esetén történő biztonságos 

tárolását is, mivel 60 kg-ig terhelhetőek.

A készülékek gyárilag felszerelt nemesacél 

állítható lábakkal kerülnek kiszállításra. Ez időt 

és energiát takarít meg az üzembe helyezés 

során. A lábak magassága egyénileg beállítható, 

hogy a készülék alatt is kényelmesen ki 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 könnyű 

tisztíthatóságot és tökéletes higiéniát biztosít. 

Forrógázos leolvasztás a GGv modelleknél. A rendkívül 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.

A robusztus rúdfogantyú intenzív használatra van méretezve, 

ergonómikus, könnyen megfogható, és nagyon egyszerűen tisztítható.

Igényeknek megfelelő technika: nagytelje-

sítményű ventilációs hűtőrendszer a stabil és 

egyenletes belső hőmérséklet érdekében.

A hátsó fali kondenzátornak köszönhetően, 

a rendszer szinte teljesen karbantartásmentes. 

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 higiénikus, 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 tisztítást követően a szennyezett víz gyorsan le tud 

folyni az alsó medence lefolyónyílásán keresztül.

Mélyhűtőszekrények ventilációs és statikus hűtéssel

30 perc 
az elektromos 

leolvasztás

10 perc 
a forrógázos 
leolvasztás
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Könnyen kezelhető elektronika. 

A digitális kijelzővel és membrános billentyűzettel rendelkező, 

precíz elektronika könnyen kezelhető – és könnyen tisztítható 

is, mivel a higiénikus kezelőfelület hézagmentes és nem 

érzékeny a szennyeződésekre. A billentyűzár funkció véd 

az értékek tévedésből történő átállításától. Az elektronika 

fény-és hangjelzéses riasztással fi gyelmeztet a hőmérsékleti 

eltérések esetén, pl. ha nyitva marad az ajtó.

Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a készülék csak 

szükség esetén olvad 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 minőségére: 

a leolvasztási fázis alatt az élelmiszereket nem kell kivenni, 

és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.

Előszerelt nemesacél lábak.

A kiválasztott készülékek gyárilag felszerelt, állítható lábakkal kerülnek 

kiszállításra. Ezek kellő szabad magasságot biztosítanak a padlótól, hogy 

a készülék alatt is könnyen ki lehessen takarítani. Opcionális görgők 

rendelhetők.

Nyomáskiegyenlítő szelep. 

A mélyhűtőszekrények belsejében, többszöri ajtónyitás esetén a légcsere 

miatt vákuum keletkezik, ami ellenállást okoz. A nyomáskiegyenlítő 

szelep automatikusan és azonnal kompenzálja ezt a vákuumot – így az 

ajtók könnyen nyithatók maradnak.

Ventilációs hűtés (NoFrost GGv modellnél).

A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer elősegíti a 

frissen behelyezett áru gyors lefagyasztását, és az egyenletes 

hűtési hőmérsékletet a belső térben. A szabadon áthelyezhető 

rácsok maximális rugalmasságot nyújtanak, például nagyobb 

csomagok behelyezése esetén.

Minőség minden részletében
A ventilációs és statikus hűtéssel felszerelt Liebherr mélyhűtőszekrények tökéletes hűtési teljesítményt nyújtanak a legmagasabb 
igények esetén is. A hőmérsékleti fokok -14°C és -28°C között pontosan beállíthatók. A kiváló minőségű anyagok, az optimalizált 

és nagyteljesítményű komponensek, valamint az első osztályú minőségű megmunkálás hosszú élettartamot biztosítanak, és optimális 
tárolási feltételeket nyújtanak a mélyhűtött termékek számára.

Statikus készülékek kosarakkal.

A statikus hűtéssel ellátott mélyhűtőszekrényekben nagy 

mennyiségű élelmiszert lehet biztonságosan lefagyasztani és 

tárolni. A modellek energiatakarékosak és az üzemeltetési 

költségeik alacsonyak. A stabil és könnyen kivehető kosa-

rakban ömlesztett áruk tárolhatók áttekinthető és gyorsan 

hozzáférhető módon.

Mélyhűtőszekrények ventilációs és statikus hűtéssel

A forrógázos leolvasztási rendszer előnyei
A hőmérséklet-emelkedés időszakasza csökken

Új: A kereskedelmi hűtők és fagyasztók címkézéséről 

szóló Európai Uniós rendelet.

Az Európai Unió területén belüli energiafogyasztás csökken-

tésének, valamint az energiatakarékos készülékek értékesí-

tésének 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, vala-

mint a készülék klímaosztályba sorolásáról. A cimkézési 

kötelezettség alól kivételt képeznek a statikus készülékek, 

a kombinált hűtő-mélyhűtőszekrények, a mélyhűtőládák, 

valamint az eladást ösztönző hűtőkészülékek.

Modellkennung des Lieferanten

Name oder Warenzeichen des 
Lieferanten

Energieeffi  zienzklasse

Energieverbrauch in 365 Tagen

Klimaklasse (3, 4 oder 5)

Nutzinhalt Kühlen

Nutzinhalt Gefrieren

Einsatzbedingungen – hohe Klimaklasse.

In Küchen kann es manchmal nicht nur heiß hergehen, 

sondern auch sehr heiß werden. Deshalb sind die profession-

ellen Liebherr-Geräte für die Klimaklasse 5 mit hohen 

Umgebungstemperaturen bis +40°C ausgelegt. 

Auch unter solchen Extrembedingungen arbeiten sie stets 

einwandfrei und effi  zient. 

30 perc
az elektromos leolvasztás

10 perc
a forrógázos leolvasztás
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NoFrost mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel

1 További információ a 2015/1094. rendeletről: 24. oldal

9086457

7113475

9094579

9086457

7113475

9094579

9086457

7113475

9094579

9086457

7113475

9094579

GGv 5860
Profi Line

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 × 400 mm

530 × 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 mm

118 / 110 kg

GGv 5810
Profi Line

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 × 400 mm

530 × 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 mm

119 / 110 kg

GGv 5060
Profi Line

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 × 400 mm

530 × 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 mm

108 / 100 kg

GGv 5010
Profi Line

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 × 400 mm

530 × 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 mm

109 / 101 kg

NoFrost mélyhűtőszekrények 
ventilációs hűtéssel

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

tartozékok

kerékkészlet

műanyag bevonatú rácspolc

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

9086527

9141693

9086529

9086527

9141693

90865299086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9094579

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9094579

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

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 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

115 / 107 kg

GG 5210
Profi Line

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 × 187, 1 × 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 × 187, 1 × 237

rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával

jobb, megfordítható

110 / 104 kg

GG 4060
Profi Line

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 × 224, 1 × 240

rm.acél rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

89 / 82 kg

GG 4010
Profi Line

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 × 224, 1 × 240

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

90 / 83 kg

Mélyhűtőszekrények 
statikus hűtéssel, 75 cm széles

Mélyhűtőszekrények 
statikus hűtéssel, 60 cm széles

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

tartozékok

kerékkészlet

fi ók / kis fi ók

kosár / kis kosár

lábpedál

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

tartozékok

állítható lábak

kosár

sínre szerelt görgők
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FDv 4643

Az előnyök áttekintése
A rendkívül hatékony forrógázos leolvasztás kb. 10 percre 

rövidíti le a leolvasztási időt, ami jelentősen csökkenti a 

hőmérséklet-emelkedést a készülékben. Az élelmiszerek 

minősége így hosszabb ideig megőrződik, mivel a leolvasztási 

fázis alatt a termékeket nem kell kivenni a hűtőszekrényből, 

és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.

A természetes és környezetbarát R 290 hűtőközeg FKW-mentes és a nagyteljesítményű kompresszorokkal 

együtt rendkívül energiatakarékos.

A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer elősegíti 

a frissen behelyezett áru gyors lehűtését, és az egyenletes 

hűtési hőmérsékletet az egész belső térben.

A stabil rácspolcok műanyag bevonattal vannak ellátva, 

és 50 kg-ig terhelhetőek. Kényelmesen kivehetők 90°-os 

ajtónyitás esetén.

A robusztus rúdfogantyú ergonómikus, könnyen 

megfogható és egyszerűen tisztítható.

Der im unteren Bereich des Innenbehälters angebrachte Air-Stream-

Breaker unterbricht den Luftstrom vom Innenraum auf die Glasscheibe 

und verhindert so das Kondensieren von Wasser an der Tür. Auch 

die verbesserte Glastürisolation wirkt der Kondensatbildung an der Tür 

entgegen und ermöglicht so eine optimale Warenpräsentation.

Az erős zár megakadályozza a nem kívánt hozzáférést.

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzögert deutlich das Beschlagen der Tür nach dem Öff nen 

und Schließen und sorgt so stets für eine optimale Sicht auf die eingelagerten Produkte.

Az élelmiszerekhez megfelelő polisztirolból készült, mélyhúzott 

belső burkolat szagtalan, igen strapabíró és hosszú élettartamú. 

A nagyméretű, könnyen tisztítható lekerekített sarkok tökéletes 

higiéniát tesznek lehetővé. 

Zur komfortablen Bedienung der Geräte bleiben die Glastüren 

mit Aluminiumrahmen ab einem Öff nungswinkel von 90° geöff net. 

So können größere Warenmengen bequem bestückt oder entnommen 

werden. Unter 60° schließen die Türen mit Hilfe der Magnetdichtung 

von selbst, um Kälteverlust zu verhindern.

Az elektromosan fűtött hőszigetelt üvegajtó a 3-szoros üvegezéssel 

megakadályozza a hideg csökkenését és lecsapódását.

A mindkét oldalon függőlegesen elhelyezett LED világítás 

gondoskodik a belső tér megfelelő megvilágításáról, és az 

áru optimális bemutatásával hozzájárul az eladásösztönzéshez.

Mélyhűtőszekrények az eladásösztönzéshez, ventilációs hűtéssel

Az energiatakarékos LED-es hátsó megvilágítású hirdetőpanel 

felhívja a fi gyelmet a készülékre és annak tartalmára. A hirdetőpanel 

felülete az egyéni igényekhez igazítható, és a belső világítással párhu-

zamosan kapcsolható. Ezen kívül, a specifi kus márkajelzések felhívják 

a fi gyelmet az adott márkára vagy a termékekre. A készülékházra és 

az ajtókeretre különböző színezési opciók rendelhetők.

A NoFrost modul a hirdetőpanel mögé van beépítve, ez lehetővé teszi a belső tér maximális kihasználását. 

A hirdetőpanelen (FDv), a készülékházon és az ajtókereten található egyéni márkaépítési opciók segítségével 

felhívhatjuk a fi gyelmet a termékekre vagy egy vállalatra, és elősegíthetjük az értékesítést.

A digitális hőmérsékletkijelző fok pontosan tájékoztat a belső térben beállított hőmérsékletről. 

A precíz elektronika segítségével a hőmérséklet -10 °C és -25 °C között beállítható.

30 perc 
az elektromos 

leolvasztás

10 perc 
a forrógázos 
leolvasztás
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Optimális árubemutatás 
mélyhűtött élelmiszerekhez
Az áruk tetszetős módon történő bemutatásával a vásárlók figyelmét a termékekre irányíthatjuk. Az attraktív antracit-alumínium kivitelű, 
modern üvegajtóval ellátott mélyhűtőszekrények plusz előnyöket nyújtanak az eladásösztönzés terén: a belső tér mindkét oldalán 
rendelkeznek egy függőleges LED világítással. Az üvegajtók fűtöttek, megakadályozzák a pára lecsapódását, és megfelelő rálátást 
biztosítanak az árura. Az állítható magasságú rácspolcok segítségével, a belső tér tökéletesen felhasználható a termékek figyelem-
felhívó bemutatására.

Anti-Beschlag-Folie für klare Sicht

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzögert deutlich das 

Beschlagen der Tür nach dem Öff nen und Schließen und 

sorgt so stets für eine optimale Sicht auf die eingelagerten 

Produkte.

Geringerer Energieverbrauch

Dank der verbesserten Glastürisolation kann der Energie-

verbrauch deutlich gesenkt werden. Zudem unterstützt die

dreischichtige Glasscheibe die gute Effi  zienz der Gefrier-

geräte.

Mélyhűtőszekrények az eladásösztönzéshez, ventilációs hűtéssel

Keine Kondensatbildung

Der im unteren Bereich des Innenbehälters angebrachte Air-

Stream-Breaker unterbricht den Luftstrom vom Innenraum 

auf die Glasscheibe und verhindert so das Kondensieren von 

Wasser an der Tür. Auch die verbesserte Glastürisolation 

wirkt der Kondensatbildung an der Tür entgegen und ermög-

licht so eine optimale Warenpräsentation.

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

7111754

7111755

7111758

7111759

7443779

7438722

7438721

7111754

7111755

7111758

7111759

7443779

7438722

7438721

Fv 3643

365 / 231 l

690 / 780 / 1688

532 / 730 / 969

1377 kWh

4

R 290

65 dB(A)

4.4 A / XXX W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+2°C – +9°C / −10°C – −25°C

acél / fehér

alumínium

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LED

optikai és akusztikus

3

acél, műanyag bevonattal

50 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, fi x

67 mm

136 / 125 kg

Fv 3613 A03 és Fv 3613 049

FDv 4643

461 / 307 l

670 / 721 / 1957

532 / 568 / 1275

1453 kWh

4

R 290

65 dB(A)

4.4 A / 166,66 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

−10°C – −25°C

acél / fehér

üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LED

optikai és akusztikus

4

acél, műanyag bevonattal

50 kg

ergonomikus rúdfogantyú

2 Lenkrollen und 2 feste Rollen

van

van

jobb, fi x

64,5 mm

154 / 141 kg

FDv 4613 A03 és FDv 4613 049

Mélyhűtőszekrények 
az eladásösztönzéshez, ventilációs hűtéssel

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

riasztás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

kerekek

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

szigetelés

bruttó / nettó súly

Auch erhältlich als

tartozékok

42 literes kosár

osztórács 42 literes kosárhoz

30 literes kosár

osztórács 30 literes kosárhoz

ártartó sín 525 mm

műanyag bevonatú rácspolc

műanyag bevonatú padlórács
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Tartozékok

Fejezet: Mélyhűtőládák

Fejezet: Mélyhűtőszekrények ventilációs és statikus hűtéssel

Elválasztó rács

Beakasztható kosarak

Zárszerkezet a teli tolótetőhöz /Zárszerkezet az üveg tolófedélhez

Kerékkészlet

Polcok

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához. 

Minden GTI és GTE modellhez használható.

A beakasztható kosarakkal az áru áttekinthető módon bemutatható. Minden GTI, GTL és GTE modellhez használható.

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető egy zárszerkezet. Zárszerkezet a teli toló-

tetőhöz minden GTE modellhez használható. Zárszerkezet az üveg tolófedélhez minden GTI és GTE modellhez használható.

A stabil, 100 mm átmérőjű kerekek használata lehetővé teszi a készülék egyszerű mozgatását, és megkönnyíti a padló tisztán tartását. 

Két darab kerék fékezhető. A következő modellekhez használható: GGv 58, GGv 50 és GG 52.

Az ellenálló rácsok könnyen tisztíthatók, és a legmagasabb higiéniai igényeknek is megfelelnek. Max. 60 kg-ig terhelhetőek. 

A következő modellekhez használhatók: GGv.

Fiókok

Kosarak

A beakasztható kosarakkal az áru áttekinthető módon bemutatható. A következő modellekhez használhatók: GG 52, GG 40 és G 5216.

A teljesen zárt fi ókok különösen stabil kialakításúak. A legkisebb méretű fagyasztott termékek is áttekinthető módon tárolhatók bennük. 

A következő modellekhez használhatók: GG 52 és G 5216.

Überall dort, wo Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die Stellfüße (Höhe 150 – 180 mm) ausreichend Bodenfreiheit, um 

auch unter einem Gerät leicht und bequem reinigen zu können. A következő modellekhez használhatók: GG 40.

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

GG 40 típusokhoz használható.

Állítható lábak

Gördítő sínek

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

lekhez használhatók: GGv és GG 52.

Lábpedál

Gördítő sínek

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében (30 mm-es átmérőjű) stabil kerekek állnak rendelkezésre. Minden GTL modellhez 

használható.

30, 42 literes kosár

Elválasztó rács kosárhoz

Ártartó sín 525 mm

Polcok

Műanyag bevonatú padlórács

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához. 

A következő modellekhez használhatók: FDv 4643 és Fv 3643.

A stabil kosár űrtartalma 30/42 liter. A következő modellekhez használhatók: FDv 4643 és Fv 3643.

Fejezet: Mélyhűtőszekrények az eladásösztönzéshez, ventilációs hűtéssel

Az árcédula és a vonalkód is optimálisan leolvasható a praktikus ártartó síneken. A polc elülső oldalára pattintható fel. Így mindig vet-

het rá egy gyors pillantást a vásárló. A következő modellekhez használhatók: FDv 4643 és Fv 3643.

A műanyag bevonatú rácspolcok magassága állítható, és lehetővé teszik a belső tér változatos kihasználását különböző mélyhűtött 

termékek esetén is. A sűrű szemű rácspolcok terhelhetősége rendkívüli, és mindig biztonságosan tartják az árukat. A következő 

modellekhez használhatók: FDv 4643 és Fv 3643.

A stabil, műanyag bevonattal ellátott padlórács biztosítja a készülék alján lévő hely optimális kihasználását. A padlórács védi a belső 

burkolatot a sérülésektől, és tartja az árut. A következő modellekhez használhatók: FDv 4643 és Fv 3643.

Wire basket for scoop-ice containers

Swivel castors with brake

The sturdy wire baskets for scoop-ice containers are specially confi gured for the GTE chest freezers. Containers can be optimally 

arranged in the wire baskets so that ice-cream is perfectly presented and conveniently set out for selling by the scoop. Suitable for 

all GTE models.

If chest freezers require frequent repositioning, swivel castors provide a convenient solution. The premium-quality 50 mm rubberi-

sed swivel castors with integral brake allow the appliance to be securely fi xed at the point of display and are available as accesso-

ries for all GTI and GTE models.




