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home.liebherr.com

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

Hűtő- és mélyhűtőszekrények
Szállodaipar és vendéglátóipar

Island merchandiser
Food retail

Hűtőszekrények 
gyógyszerészeti termékek
tárolásához 

Kutatási és
laboratóriumi hűtő- és
mélyhűtőszekrények

Wine
Special

Hűtő- és
mélyhűtőszekrények
Pékipar

Italtároló
hűtőszekrények

Mélyhűtő- és jégkrémipari
mélyhűtőszekrények, 
fagyasztókészülékek
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Hűtő- és mélyhűtőszekrények 
univerzális alkalmazásokhoz
Ha univerzális alkalmazási célokra szolgáló Liebherr készüléket 
választ, Ön az innovatív csúcsminőség – és a legmagasabb 
szintű dizájn mellett dönt. Mert a Liebherr készülékei minden 
olyan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, amelyre a profesz-
szionális területeken szükség van: kiváló minőségű komponensek, 
maximális hasznos térfogat, hatékony hűtési teljesítmény, bizton-
ságos hőmérsékletállandóság és rendkívül könnyű tisztíthatóság. 

A Liebherr készülékek különösen meggyőzőek alacsony ener-
giafelhasználásukkal és maximális gazdaságosságukkal. 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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Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények     14

Mélyhűtőládák     20
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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 univerzális alkalmazási célú 
hűtő- és mélyhűtőszekrényei tökéletes 
hűtési teljesítményt biztosítanak, még 
extrém éghajlati feltételek között is. A 
legmodernebb komponensek, nagytelje-
sítményű és környezetbarát hűtőközegek, 
valamint precíz vezérlések felhasználásá-
val biztosítható a termékek minőségének 
és frissességének tartós megőrzése – és 
a készülékek gazdaságos működése. 

Alacsony üzemeltetési költségek

A precíz elektronikának és az optimalizált 
hűtési rendszernek köszönhetően, a 
Liebherr készülékek rendkívül nagyteljesít-
ményűek – nagyon alacsony energiafel-
használás mellett. Ehhez hozzájárulnak 
a rendkívül alacsony szigetelőanyagok 
is, amelyek megakadályozzák a nem 
kívánatos hőmérsékletemelkedést. Ez 
kíméli a környezetet és gondoskodik az 
alacsony áram- és üzemeltetési költsé-
gekről. A kiváló minőség garantálja a 
készülékek hosszú élettartamát és bizton-
ságos működését.

Robusztus kivitel 

A Liebherr készülékeket speciálisan 
intenzív professzionális használatra ter-
vezték, és a kialakításuk igen robusztus 
– a legkiválóbb minőségű anyagokkal 
és a legapróbb részletekig gondos 
megmunkálással készültek. A készülékek 
példás minőségét költséges tesztek 
segítségével biztosítják. Az összes elek-
tronikus és hűtéstechnikai komponens 
optimális módon van összehangolva 
egymással, a maximális működőképesség 
és hatékonyság biztosítása érdekében 
– természetesen attraktív dizájnnal 
párosulva.

Könnyű tisztíthatóság

A higiénia különösen fontos szerepet 
játszik az ipari ágazatokban. Ezért, a 
Liebherr készülékek hézagmentes, mély-
húzott műanyag belső terekkel, lekerekí-
tett sarkokkal rendelkeznek, amelyek 
kényelmesen tisztíthatók. Az állítható 
magasságú rácsok könnyen kivehetők 
és megtisztíthatók. A modelltől függően, 
görgők vagy állítható magasságú lábak 
gondoskodnak arról, hogy a készülékek 
alatti felületek is könnyen tisztíthatók 
legyenek. 

Dizájn és attraktív külső

Nagyteljesítményű technika a legjobb 
formában: a Liebherr dizájn koncepciója 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a készü-
lékek eleganciát és minőséget sugároz-
zanak. Speciális, nemes anyagok, 
valamint formatervezett szerkezetek jel-
lemzőek a Liebherr egyedülálló stílusára. 
Az általános dizájnnak köszönhetően, a 
Liebherr készülékek nagyon jól kombinál-
hatók egymással, és így is mindig magukra 
vonzzák a tekintetet. 

Könnyű szervizelés

A Liebherr készülékei optimális szervizel-
hetőséget nyújtanak – az apró részletekig 
átgondolt koncepciójuknak és a kiváló 
minőségű, hosszú élettartamú anyagok-
nak köszönhetően. Ezek biztosítják, hogy 
hűtő- és mélyhűtőszekrényeink alig igé-
nyelnek karbantartást, és rendkívül egy-
szerűen kezelhetők, így professzionális 
alkalmazási célokra tökéletesek. 
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FKvsl 5413

LED

Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

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

kerül alkalmazásra, amely a nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül 

energiatakarékos.

A mélyhúzott belső tér integrált bordákkal rendelkezik a tárolópolcok számára. 

A belső burkolat hézagmentesen és lekerekített sarkokkal kivitelezett, különösen 

könnyen tisztítható, és tökéletes higiéniát biztosít. A tárolópolcok lehetővé teszik 

a sokoldalú felhasználhatóságot, és egyszerre nagyobb mennyiségű – és nehéz 

áruk tárolását.

A műanyag bevonatú rácspolcok 

lehetővé teszik a belső tér változa-

tos kihasználását. A polcok 60 kg-ig 

terhelhetőek, kiváló tartást és tárolást 

biztosítanak a rajtuk elhelyezett áruk 

számára.

A külön bekapcsolható LED belső 

világítás optimális átláthatóságot biztosít 

az áruk számára.

A porbevonatú acélból készült készülékház rendkívül robusztus, 

ütésálló és könnyen tisztítható.

Az erős zár megakadályozza 

a nem kívánt hozzáférést. 

A vastag szigetelés hozzájárul az alacsony energiafogyasztáshoz és 

a belső tér hőmérsékletének állandóságához.

Az ajtó nyitási iránya megfordítható, így a készülék 

a felállítási helyhez igazítható.

A tárolópolcok egyszerűen kivehetők 

90°-os ajtónyitás esetén.

Analóg vagy digitális hőmérsékletkijelző tájékoztat a ténylegesen beállított belső hőmérsékletről.

A hőszigetelt üvegajtó, valamint a külön kapcsolható LED belső világítás gondoskodik az 

optimális energiahatékonyságról, és lehetővé teszi az áruk megfelelő áttekintését és a 

gyors hozzáférést a tárolt termékekhez.

Az önműködően záródó ajtó megakadályozza a hideg kiáramlását, 

elősegíti az alacsony energiafogyasztást, és fokozza a biztonságot.

Változtatható hőmérsékleti tartomány. A hőmérsékletet igény szerint 

+1°C és +15°C között lehet beállítani.

Az ergonómikus rúdfogantyú stabilitást biztosít 

gyakori ajtónyitások esetén is.

Ventilációs frissesség. A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer elősegíti 

a frissen behelyezett áru gyors lehűtését, és az egyenletes hűtési hőmérsékletet az 

egész belső térben. Az ajtó érintkező kapcsolója ajtónyitáskor automatikusan leállítja a 

ventilátort, ezáltal értékes energiát takarít meg, és megakadályozza a hideg levegő 

kiáramlását.

Az előnyök áttekintése

Az ajtók mágneses tömítése könnyen cserélhető.
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Active
Green

Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Minőség minden részletében
Robusztus, energiatakarékos és gyors, professzionális hűtési komfort: a Liebherr univerzális célú, ventilációs hűtéssel ellátott hűtőszekrényeket 

intenzív igénybevételre, valamint +10°C és +40°C közötti környezeti hőmérsékletekhez tervezték. A ventilációs hűtési rendszer az egész 

Dizájn és funkcionalitás.

Az oldalsó fényszegélyekkel ellátott, elegáns SwingLine-Design 

kialakítású FKvsl sorozat készülékei kielégítik a legmagasabb 

igényeket is. Minden készülék robusztus zárszerkezettel van 

felszerelve. Az ergonómikus rúdfogantyú stabilitást biztosít 

gyakori ajtónyitások esetén is. Az áramellátástól függetlenül 

működő, kívülről kényelmesen leolvasható digitális hőmérsék-

letkijelző mindig precízen mutatja a belső tér hőmérsékletét. 

Vastagabb hőszigeteléssel ellátott oldalfalak, 90°-os 

ajtónyitás, nincsen szükség karbantartásra.

Az oldalfalak vastagabb szigeteléssel vannak ellátva – ez sok ener-

giát takarít meg. 90°-os ajtónyitás esetén a rácsok kényelmesen 

kivehetők. A kiváló minőségű komponensek alkalmazása miatt a 

készülékek kellemesen halkan működnek. A szinte 

karbantartásmentes műszaki koncepció minimálisra csökkenti az 

idő- és költségráfordításokat.

Variálható felhasználás a stabil rakodórácsok segítségével.

A rakodórácsok állítható magasságúak, és lehetővé teszik a 

belső tér változatos kialakítását. A 37 mm-es bordatávolság 

lehetővé teszi mindenféle méretű üveg álló és fekvő helyzetben 

történő tárolását is. A rakodófelületek 45 és 60 kg között 

terhelhetők, ezért nagyobb mennyiségű áru tárolására is 

alkalmasak. 

Könnyen cserélhető ajtótömítések.

Az üvegajtós készülékeknél az ajtótömítések kényelmesen, 

szerszámok használata nélkül kicserélhetők.

Kiváló energiahatékonyság és alacsony üzemeltetési 

költségek.

Az energiatakarékos LED világítással felszerelt FKv(sl) üvegajtós 

készülékek összes energiafelhasználása bekapcsolt világításnál 

30 százalékkal kevesebb, mint a hasonló fénycsöves modelle-

ké. Ez az üzemeltetési költségek jelentős csökkenését 

jelenti – így a LED világítással ellátott hűtőszekrények ára rövid 

idő alatt megtérül.

Környezetbarát hűtőközeg.

A természetes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a 

nagyteljesítményű kompresszorokkal együtt rendkívül 

energiatakarékos.

Megbízható magas környezeti hőmérsékletek esetén is.

A készülékek magas környezeti hőmérsékletek esetén is 

alkalmazhatók, mivel +10°C és +40°C közötti hőmérsékleti 

tartományra vannak méretezve. A megerősített hőszigetelés, 

a nagyteljesítményű kompresszorok és a precíz vezérlések 

gondoskodnak arról, hogy a modellek megbízhatóan működ-

jenek, és az áruk tárolása biztonságos legyen.

Ventilációs frissesség, higiénia és biztonság.

A nagyteljesítményű ventilációs hűtési rendszer gondoskodik 

a frissen behelyezett áru gyors lehűtéséről, és a homogén 

hőmérséklet-eloszlásról az egész belső térben. Ajtónyitáskor 

a ventilátor automatikus leállítási funkciója megakadályozza 

a hideg levegő kiáramlását. A hőmérséklet +1°C és +15°C 

közötti tartományban szabályozható. A hézagmentes, műanyag 

belső burkolatok lekerekített sarkokkal vannak kivitelezve, és 

ezért különösen könnyen kezelhetők. Az önműködően záródó, 

mágneses tömítéssel ellátott ajtó és az erős zár gondoskodik 

a magas szintű biztonságról. 

Tökéletes megvilágítás.

Az üvegajtós FKv(sl) készülékeket innovatív LED világítástech-

nológiával szereltük fel – ami ideális az áruk attraktív bemu-

tatásához. A LED-ek élettartama hosszabb, mint a hagyomá-

nyos neon világítótesteké. A LED-ek garantálják a fényerő és 

a szín különösen megbízható stabilitását.

belső térben állandó hőmérsékleti szintet tesz lehetővé – így a frissen behelyezett áru gyorsan lehűl. A megerősített hőszigetelés miatt ezek a 

készülékek rendkívül stabilak, és a fogyasztásuk nagyon takarékos.
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Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Hűtőszekrények 
ventilációs hűtéssel

1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

gördítő keret

védőkeret

görgők a védőkerethez

állítható lábak

ártartó sín

üvegcsúsztató

7113409

9086381

7790739

7790761

9590229

7113409

9086381

7790739

7790761

9590229

7113413

7790747

7790761

7641603

9007659

7113413

9086321

7790773

7790761

9590231

7641603

9007659

7113413

9086321

7790773

7790761

9590231

7641603

9007659

7113413

9086321

9590231

7641603

9007659

7113413

9086321

9590231

7641603

9007659

FKvsl 5410
Premium

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

80 / 73 kg

FKvsl 5413
Premium

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

498 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

100 / 94 kg

FKvsl 4113
Premium

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

7

R 600a

43 dB(A)

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

85 / 79 kg

FKvsl 3610
Premium

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

62 / 56 kg

FKvsl 3613
Premium

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

79 / 74 kg

FKvsl 2610
Premium

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

51 / 47 kg

FKvsl 2613
Premium

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

376 kWh

7

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / szürke

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön kapcsolható

4

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

64 / 60 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Hűtőszekrények 
ventilációs hűtéssel

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

gördítő keret

ártartó sín

védőkeret

görgők a védőkerethez

állítható lábak

üvegcsúsztató

7113409

9086365

7790739

7790761

9590229

7113409

9086365

7790739

7790761

9590229

7113413

7641603

7790747

7790761

 

9007659

7113413

7641603

7790747 

7790761

9007659

7113413

9086323

7641603

7790773

7790761

9590231

9007659

7113413

9086323

7641603

7790773

7790761

9590231

9007659

7113413

9086323

7641603

 

9590231

9007659

7113413

9086323

7641603

 

9590231

9007659

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

498 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön 

kapcsolható

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

93 / 87 kg

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

60 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

77 / 71 kg

FKv 4143

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön 

kapcsolható

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

81 / 75 kg

FKv 4140

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

352 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

69 / 64 kg

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

7

R 600a

43 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön 

kapcsolható

4

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

75 / 70 kg

FKv 3640

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

60 / 54 kg

FKv 2643

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

376 kWh

7

R 600a

43 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

LED világítás, külön 

kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

61 / 57 kg

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

5

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

3

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

49 / 45 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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FKUv 1613

GGU 1500

Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények

Fény- és hangjelzéses riasztás fi gyelmeztet a 

kontrolálatlan hőmérséklet-emelkedésre és a 

hideg levegő felesleges kiszökésére.

Az ajtónyitás iránya megfordítható, így a 

készülék optimálisan hozzáigazítható a 

felállítási helyhez.

Automatikus leolvasztás. A modern és hatékony elektronika gondoskodik arról, 

hogy a készülék a kompresszor állásidői alatt önműködően leolvadjon. Ezért nincsen 

szükség manuális leolvasztásra. 

A kiváló minőségű hűtőkomponensek, az optimalizált szigetelés és a jól átgondolt 

konstrukció gondoskodnak a legmagasabb szintű energiahatékonyságról és az alacsony 

üzemeltetési költségekről. 

Önműködően záródó ajtó. A kényelmes kezelés és az energiavesztés megakadályozása érdekében, 

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

A GGU modelleknél a stabil, hordozható kosarak 

könnyen kivehetők, így lehetővé teszik a belső tér rugalmas 

felosztását, valamint a bennük lévő áruk egyszerű és 

gyors áttekintését. 

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

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

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 rugalmas rendezhetőségét és használatát.

A hűtő- és mélyhű-

tőszekrényeken 

elhelyezett erős zárak 

megakadályozzák az 

illetéktelen hozzáfé -

rést az árukhoz.

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. 

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. 

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

könnyen behelyezhetőek a munkalapok alá, és kis alapterületeken 

tökéletes és helytakarékos megoldást jelentenek. 

Az előnyök áttekintése

Az ajtók mágneses tömítése könnyen cserélhető.
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Kompakt teljesítmény
Ahol csak kicsi alapterület áll rendelkezésre, ott a pult alá helyezhető Liebherr hűtő- és mélyhűtőszekrények hatékonyan használják 
ki a szabad helyet: Ezek a modellek kiváló minőségű szigetelésükkel és az optimalizált komponensekkel viszonylag kis helyen is 
kimagasló hűtési teljesítményt nyújtanak.

LED világítás az FKUv üvegajtóknál.

Az FKUv modellek tetszés szerint rendelhetők üvegajtóval is, 

ami lehetővé teszi az áruk megfelelő láthatóságát és bemuta-

tását. Az egyrészes ajtókeretek igen erősek és szép látványt 

nyújtanak. Energiahatékony LED világítás gondoskodik a belső 

tér és a termékek harmonikus és egyenletes megvilágításáról 

– és mindezt a legtakarékosabb módon: a LED lámpák hosz-

szú élettartamúak, és jelentősen kedvezőbb az energiafo-

gyasztásuk, mint a hagyományos fénycsöveknek. 

Praktikus kosarak (GGU modellekhez).

A könnyen kivehető kosarak lehetővé teszik az áruk gyors 

átláthatóságát, és gondoskodnak a belső tér megfelelő 

elrendezéséről és áttekintéséről.

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.

Pult alá helyezhető és helytakarékos.

A rendelkezésre álló hely hatékony kihasználása érdekében, 

a modellek behelyezhetőek egy munkalap alá. A megfelelő 

szellőzés biztosítására egy legalább 200 cm2 felületű szellő-

zőrácsot kell a készülék hátuljánál a munkalapba illeszteni. 

Ha nem lehet szellőzőrácsot beépíteni, akkor a mélyedés 

magasságának legalább 3 cm-rel többnek kell lennie, mint 

a készülék magassága. Az FKUv sorozatú hűtőszekrények 

83 cm-es magasságukkal megfelelnek a vendéglátóiparban 

szokásos munkamagasságnak. A készülékek tetszés szerint 

rendelhetők üveg- és teli ajtóval is.

Az ajtó nyitási iránya változtatható. 

Az ajtó nyitási irányát könnyen meg lehet fordítani. Így a 

készülékek könnyen hozzáigazíthatók a felállítási helyhez.

Legmodernebb elektronika.

Az FKUv és a GGU sorozat modelljeinél a precíz elektronikus 

vezérlés nagyméretű hőmérsékletkijelzővel, és számos 

praktikus funkcióval rendelkezik. A vezérlés a munkalapba 

van beépítve, a hőmérsékleti fokok pontosan beállíthatók 

+1°C és +15°C, ill. -9°C és -26°C között. Kontrolálatlan 

hőmérséklet-emelkedés esetén fény- és hangjelzéses ajtó- 

és hőmérsékletriasztás fi gyelmeztet. Az FKUv sorozatú 

modelleknél az ajtó érintkezés nélküli érzékelő kapcsolója 

ajtónyitáskor automatikusan leállítja a ventilátort, így meg-

akadályozza a hideg kiáramlását és hozzájárul a hőmérséklet 

állandóságához. A modern leolvasztás-szabályozás gondos-

kodik arról, hogy a hűtőkészülék extrém körülmények és 

gyakori ajtónyitás esetén is zavar- és problémamentesen 

működjön. Az FKUv készüléknél a ventilátor üzemmódjának 

kiválasztásával a tárolási klíma a különböző igényeknek 

megfelelően beállítható.

Önműködően záródó ajtó (csak az FKUv modelleknél). 

Egy integrált mechanika gondoskodik arról, hogy a készülék ajtaja 

minden egyes kinyitást követően önműködően becsukódjon. 

Ezzel megakadályozható a hideg levegő felesleges kiáramlása.

Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények
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1 Kikapcsolt világítás mellett mérve

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

Pult alá helyezhető 
hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

Pult alá helyezhető 
mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel

tartozékok

összeépítő keret, fehér (FKUv alul / felül)

sínre szerelt görgők

nagy kosár

kis kosár

fi ók

9876641

9086607

9141699

9141697

9790331

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

fehér összeépítő keret (GGU lent / fent)

sínre szerelt görgők

7112313

9876641

9086607

7112313

9876641

9086607

FKUv 1610 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

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

3

acél, műanyag bevonattal

45 kg

van

van

jobb, megfordítható

38 / 36 kg

FKUv 1613 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

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED világítás, külön kapcsolható

3

acél, műanyag bevonattal

45 kg

van

van

jobb, megfordítható

45 / 42 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

bruttó- / hasznos űrtartalom

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

teljesítmény

frekvencia / feszü ltség

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

riasztás

belső világítás

állítható polcok száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

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

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
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Stop
Frost

Mélyhűtőládák

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 karcmentes 

alumínium burkolat nagyon jól elosz-

latja a hideget a belső térben. 

Az analóg hőmérsékletkijelző 

fok pontosan tájékoztat a belső 

tér hőmérsékletéről.

A 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 elpárologtató mindenütt és teljesen bele 

van habosítva a külső héjba, ezáltal a készülék csekély vibrációval 

és halkan működik. A készülékházon nincs vízlecsapódás; a kül-

ső 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 beakasztható rácsos 

kosarak gondoskodnak a 

mélyhűtőláda belső terének 

optimális átláthatóságáról, és 

az áruk rugalmas elosztásáról.
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Mélyhűtőládák

Minőség minden részletében
Mindegy, hogy gyümölcsök és zöldségek, vagy húsok és halak tárolásáról van szó: a Liebherr mélyhűtőládák minden fajta és 
mennyiségű áru számára optimális tárolási körülményeket biztosítanak. A komponensek kiváló minősége és precíz megmunkálása 

Behabosított elpárologtató és kondenzátor. 

A hideget előállító elpárologtató mindenütt és teljesen bele 

van habosítva a külső héjba. Ezáltal a mélyhűtőláda rezgés 

nélkül és nagyon halkan működik. Ezen kívül, nem képződik 

kondenzvíz, ami hozzájárul a megfelelő higiéniához. 

Analóg hőmérsékletkijelző. 

A készülék külső részén elhelyezett analóg hőmérsékletkijelző 

fok pontosan, és jól olvashatóan tájékoztat a belső tér 

hőmérsékletéről.

StopFrost rendszer kettős előnnyel.

A GTL mélyhűtőládák StopFrost rendszere két döntő előnyt 

rejt: a fagyasztótér és a fagyasztott áru deresedése jelen-

tősen csökken, ezért sokkal ritkábban van szükség leolvasz-

tásra. Ezen kívül, a StopFrost rendszer megakadályozza, 

hogy a fedél nyitásánál, ill. csukásánál vákuum keletkezzen – 

így a mélyhűtőláda mindig könnyedén és azonnal újra 

kinyitható.

Kényelmes fogantyú.

A stabil alumínium fogantyú különösen ergonómikus és 

könnyen tisztítható kialakítású – a könnyű nyithatóság és 

a tökéletes higiénia érdekében.

Erős zár.

A zár nagyon masszív kivitelű, ezért megakadályozza a nem 

kívánt hozzáférést.

Hatékony és környezetkímélő.

A természetes és környezetkímélő R 600a hűtőközeg alkal-

mazásának, a hatékony szigetelésnek és a nagyteljesítményű 

kompresszoroknak köszönhetően, a mélyhűtőládák rendkívül 

energiahatékonyak és takarékosak.

biztosítja a megfelelő működést és hatékonyságot – szélsőséges alkalmazási feltételek között is. A Liebherr széles bemutató, árusító 
mélyhűtőláda programjának lényege, hogy minden igényhez teljes biztonsággal a megfelelő készüléket ajánlja.

Beakasztható kosarak és világítás. 

A beakasztható kosarakban az áru áttekinthető módon bemu-

tatható. A láda fedelébe beépített világítás gondoskodik a kellő 

áttekinthetőségről.
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Mélyhűtőládák

Mélyhűtőládák

tartozékok

kosár

sínre szerelt görgők

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 – 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 – 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

4

alumínium, süllyesztett

van

60 – 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

4

alumínium, süllyesztett

van

60 – 60 mm

van

79 / 67 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 – 60 mm

van

59 / 49 kg

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

284 kWh

5

R 600a

39 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 – 60 mm

van

56 / 48 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

ajtó / kü lső burkolat anyaga

kü lső burkolat / szín

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

felső világítás

kosarak száma

kosarak max. száma

fogantyú

zár

szigetelés

kondenzvíz elvezetés

bruttó / nettó súly
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Tartozékok

Fejezet: Hűtőszekrények ventilációs hűtéssel Fejezet: Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszekrények

Fejezet: Mélyhűtőládák

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

(a 75 cm széles készülékeknél). A következő modellekhez használható: FKv(sl).

A (nagyobb) FKv(sl) modellek szállítása során a robusztus védőkeret gondoskodik arról, hogy a kondenzátor a készülék hátolda-

lán és a készülék alsó részén is optimálisan védve legyen az ütődések ellen. A védőkeret ideális a készülék eseményeken történő 

használata esetén, és védelmet nyújt a szállítás során. A következő modellekhez használható: FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 és FKv(sl) 36.

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

hogy a készülék alatt is könnyen és kényelmesen ki lehessen takarítani. A következő modellekhez használható: FKv(sl) 26, 36 és 54.

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig kézközelbe csúsztatja. Árufeltöltéshez az üvegcsúsztató polc teleszkó-

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

A hűtőszekrények gyakori helyzetváltoztatása esetén a stabil gördítő keret megkönnyíti a készülék mozgatását. A robusztus, jó 

minőségű kivitel hosszú élettartamot biztosít. A következő modellekhez alkalmas: FKv(sl) 26, 36 és 54.

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

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

FKUv 1613 és GGU 1500. 

Védőkeret

Állítható lábak

Gördítő keret

Ártartó sín

Üvegcsúsztató

Zár

A praktikus beakasztható kosarak segítéségével az áru áttekinthető módon tárolható és prezentálható. Minden GTL modellhez 

használhatók.

Az összeépítő keret segítségével egyéni felhasználási módok alakíthatók ki. Így kis alapterületen is megvalósítható a légterek (sza-

gok és hőmérsékletek) elválasztása. Az összeépítő keret segítségével a GGU 15 vendéglátóipari mélyhűtőszekrények és a venti-

lációs hűtéssel ellátott FKUv 16 típusú hűtőszekrények tetszés szerint kombinálhatók.

A készülékszállítás megkönnyítése érdekében 30 mm-es stabil kerekek állnak rendelkezésre. A megbízható minőség garantálja 

a hosszú élettartamot. A következő modellekhez használhatók: FKUv és GGU.

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

A következő modellekhez használhatók: GGU.

Összeépítő keret

Gördítő sínek

Hosszú / rövid kosarak

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

termékeknek is. A GGU modellekhez kapható. 

Fiókok

A praktikus ártartó síneken jól olvashatóan és optimálisan elhelyezhető az árcédula és a vonalkód is. A polc elülső oldalára pat-

tintható fel, és az árcédulák egyszerűen ráhelyezhetők. Így mindig vethet rá egy gyors pillantást a vásárló. A következő model-

lekhez használható: FKv(sl) 26, 36 és 41.

Kosár

Polcok

Polcok

Gördítő sínek

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

használhatók.

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


