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De koelkasten van Liebherr
In de drankenindustrie worden hoge eisen aan koelkasten
gesteld. Van de keuze van zeer hoogwaardige materialen,
het ontwerp van de koelcomponenten tot en met de ontwikkeling van het design – bij Liebherr staat altijd het jarenlange
gebruik van de apparaten centraal. Evenals het voordeel
voor onze klanten: daarom kunnen Liebherr-modellen niet
alleen gemakkelijk worden gevuld, maar zijn ook eenvoudig
schoon te maken, comfortabel te bedienen, energie-efficiënt

en zuinig bij langdurig gebruik. En – ze maken een optimale
presentatie van de producten mogelijk. Dankzij aantrekkelijke
branding-mogelijkheden kunt u uw merk effectief afbeelden op
Liebherr-koelkasten en beslissende prikkels voor een impulsaankoop geven. Liebherr beschikt over een omvangrijk assortiment
passende modellen voor de drankenindustrie voor praktisch
elke toepassing met talrijke innovatieve ideeën in topkwaliteit
en top-design.
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Goede redenen
om te kiezen voor Liebherr

Topprestatie

Verbruikskosten

Robuustheid

Verkoopbevordering

Design en gevoelsindruk

Servicevriendelijkheid

Liebherr-drankenkoelkasten bieden ook
onder extreme klimaatomstandigheden een perfect koelvermogen. Daarbij
speelt de energie-efficiëntie een belangrijke rol: door het doelgerichte gebruik van
zeer moderne koelcomponenten, krachtige en milieuvriendelijke koelmiddelen
en nauwkeurige besturingen, is gewaarborgd dat de apparaten altijd economisch en zuinig werken – topprestatie
voor professionals met veel coole ideeën.

Liebherr-drankenkoelkasten werken
uiterst efficiënt: krachtige compressoren,
een nauwkeurige elektronica en een zeer
effectieve isolatie in combinatie met het
krachtige HFK-vrije koelmiddel R 600a
zorgen voor een geringe energiebehoefte en daarmee voor lage verbruikskosten. De hoge kwaliteit van de praktisch onderhoudsvrije en servicevriendelijke apparaten waarborgt duurzaamheid
en een betrouwbare werking.

Liebherr-apparaten zijn speciaal ontworpen voor intensief professioneel gebruik
en zijn zeer robuust uitgevoerd – met
zeer hoogwaardige materialen en een
tot in het kleinste detail zorgvuldige
verwerking van alle componenten. De
voorbeeldige kwaliteit van de apparaten
wordt gewaarborgd door geperfectioneerde tests. Alle elektronische en koeltechnische onderdelen zijn optimaal op
elkaar afgestemd, om maximale functionaliteit en efficiëntie te waarborgen –
natuurlijk inclusief een aantrekkelijk design.

In de drankenindustrie is een effectvolle productpresentatie beslissend voor
goede verkoopopbrengsten. Daarom
zijn de Liebherr-apparaten zo ontworpen dat producten altijd optimaal en
aantrekkelijk kunnen worden gepresenteerd en men zin heeft om ze te pakken. Door de grote glasdeuren en een
efficiënte, goed toegepaste verlichting
heeft men goed zicht in het interieur van
de koelkast. Op in hoogte verstelbare draagroosters kunnen dranken aantrekkelijk worden gepresenteerd. Met
bedrijfslogo's of merkbrandings worden
de apparaten een echte blikvanger.

Krachtige techniek in haar beste vorm:
Liebherr hecht er bij het ontwerp van
het design veel waarde aan, dat de
apparaten elegantie en waarde uitstralen. Zoals bijvoorbeeld de displaykoelers barmodel – hun uitstekende
stabiliteit wordt perfect benadrukt door
het design. Hoogwaardige en speciaal veredelde materialen evenals fraai
gevormde structuren markeren de unieke Liebherr-stijl. Dankzij het doorlopende design kunnen Liebherr-apparaten
heel goed met elkaar worden gecombineerd en zijn daarbij ook altijd een
echte blikvanger.

Liebherr-koelkasten zijn ontworpen voor
maximale servicevriendelijkheid: de grote
afgeronde hoeken van het diepgetrokken interieur evenals gemakkelijk te verwijderen roosters vereenvoudigen de
hygiënische reiniging en zorgen voor
een duidelijke tijdwinst. Bovendien zijn
Liebherr-apparaten op grond van hun
doordachte concept praktisch onderhoudsvrij en zeer eenvoudig te bedienen.
Bij alle componenten die een regelmatige servicebeurt nodig hebben, werd
gelet op een goede toegankelijkheid.
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Vergroot de
bekendheid van uw merk

Pvc-sticker
De gewenste branding wordt
afhankelijk van aantal en motief
ofwel door middel van een
zeefdruk- of digitaal drukprocedé op een geschikte sticker
aangebracht, meestal pvc-folie.
Deze wordt nauwkeurig op
de geschuimde behuizing van
de kist of kast aangebracht.

Of het nu gaat om de individueel vormgegeven look van uw merk of speciale uitrustingskenmerken: de apparaten van Liebherr
voldoen aan bijna elke eis. De brede keuze aan modellen en een veelzijdig assortiment toebehoren maken het makkelijk om voor
elk gebruiksdoel de ideale oplossing te vinden.

Uw merk
in de spotlights

3D-effect

Lenticulair
drukwerk

3D-branding
BlackSteel
BlackSteel is een optisch zeer
attractief en bijzonder aantrekkelijk
zwart edelstaal. In combinatie met
een hoogwaardige SmartSteel-afwerking geeft het materiaal aan het
apparaat een high-tech design en
tijdloze elegantie. Door de cross-cut
creëert BlackSteel een aantrekkelijke en exclusieve uitstraling. Dankzij
de afwerking van deuren en zijpanelen, wordt de zichtbaarheid van
vingerafdrukken aanzienlijk verminderd. Het oppervlak is gemakkelijk
te reinigen en minder gevoelig voor
krassen.
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LED verlichting in de
glasdeur geïntegreerd
Tussen de beide ruiten van isolatieglas van de glasdeur kan een
individueel motief worden ingegraveerd en door LED worden
verlicht. Enkel het motief licht op
en komt zo uitstekend tot zijn recht
(mogelijk bij FKv 50 en FKv 30).

Individuele kleurstelling
Door een individuele kleurstelling
kan uw merk zodanig worden
gepresenteerd dat het sterk de aandacht trekt en de producten nog
aantrekkelijker in scène worden
gezet. Om zijwanden, deurframe,
greep, sokkel, displayframe en interieur klantspecifiek vorm te geven,
kunnen verschillende materialen en
effecten worden toegepast.

Bedrukking van een
isolatieglasdeur
Op de isolatieglasdeur kunnen stickers worden geplakt met individueel
vormgegeven motieven. Deze zijn
ook verkrijgbaar als „non-permanent” stickers, die op elk moment
probleemloos kunnen worden verwijderd zonder resten achter te laten.

3D-brandings geven een apparaat een bijzondere aantrekkingskracht en bieden voor het
creatieve gebruik van foto's geheel
nieuwe mogelijkheden. Door
een speciaal procedé kunnen
hoogwaardige stickers in 3D-druk
(lenticulair drukwerk) worden
vervaardigd. Bovendien werken
wij met verschillende drukniveaus
en -lagen op de beglazing, die in
combinatie met de juiste belichting
van achteren resulteren in een
3D-effect. Zo wordt elk apparaat
een individuele blikvanger en dat
stimuleert een impulsaankoop.

Thermosublimatie
De decoratie wordt uitgevoerd
in twee stappen. Eerst wordt het
sublimatiepapier vervaardigd
d.m.v. een digitaal inkjet-procedé.
Vervolgens wordt het design op
een in de vorm van een printplaat
beschikbaar basismateriaal –
vlak, ongevormd en speciaal
gecoat plaatstaal – overgebracht.
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Display koelkasten met dynamische koeling

Een overzicht van de voordelen
Display met LED-verlichting garandeert
dat de inhoud sterk de aandacht trekt.
Het displayveld kan door de klant
individueel worden aangepast.

De verwisselbare deurscharniering maakt
aanpassing aan de werkplek mogelĳk.

Het variabele temperatuurbereik maakt een individuele regeling van de temperatuur mogelĳk.
Bĳ het openen van de deur minimaliseert het automatisch uitschakelen van de ventilatie
het uitstromen van koude lucht.
De deuren hebben eenvoudig te verwĳderen rubbers voor verbeterde hygiëne.

Dynamisch koelsysteem (met ventilator) koelt
nieuw ingelegde dranken zeer snel af tot de
perfecte serveertemperatuur en zorgt voor een
constante temperatuur in de binnenruimte.

Design en functionaliteit cool gecombineerd:
het stĳlvolle HardLine design met afgevlakte
deurkanten voldoet aan de hoogste eisen op
het gebied van elegantie.

Het diepgetrokken kunststof interieur is
geurneutraal, zeer robuust, duurzaam en biedt
perfecte hygiëne door grote, gemakkelĳk schoon
te maken afgeronde hoeken.

De ergonomische stanggreep waarborgt stabiliteit,
ook wanneer de deur vaak wordt geopend.

De apart inschakelbare LED-binnenverlichting
is energie-efficiënt en plaatst de producten in het
middelpunt voor een optimale presentatie.

De isolatieglasdeur biedt een perfect zicht op de inhoud,
zorgt voor een optimale energie-efficiëntie en ondersteunt
effectvolle productpresentatie. Het unieke deurkader uit één
stuk combineert puur design met maximale stabiliteit.

De behuizing van gepoedercoate staalplaat is zonder naden uitgevoerd en daardoor uiterst
robuust, stootbestendig en gemakkelĳk schoon te maken. De opgetrokken zĳwanden kunnen
klantspeciﬁek individueel worden vormgegeven en voor brandingdoeleinden worden gebruikt.

De met kunststof gecoate, fĳnmazige draagroosters zĳn in hoogte verstelbaar en maken een variabel
gebruik van de binnenruimte mogelĳk zodat verschillende maten ﬂessen, verpakkingen etc. kunnen worden
ondergebracht. De geïntegreerde vergrendeling van de roosters (FKDv 4503/..13/..23) zorgt ervoor dat de
roosters stevig blĳven liggen en niet verschuiven. Dit verbetert de veiligheid tĳdens het vullen met producten.

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelĳke materialen in combinatie
met een optimale recyclingmogelĳkheid.

Het natuurlĳke en HFK-vrĳe koelmiddel R 600a is milieuvriendelĳk en in combinatie
met krachtige compressoren zeer energie-effi ciënt.
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De sterke isolatie verlaagt het energieverbruik en zorgt
voor een constante temperatuur in de binnenruimte.

FKDv 4513
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Display koelkasten met dynamische koeling

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Display koelkasten van Liebherr bieden ideale omstandigheden voor high-impact en promotionele productpresentatie. Met het
LED display, de LED binnenverlichting (met aan/uit schakelaar) en de naar wens in te delen binnenruimte bieden deze apparaten
veel mogelijkheden om de opgeslagen producten perfect te presenteren. Het display kan door aantrekkelijke brandingvarianten

Aantrekkelĳk lichtdisplay.
Liebherr biedt aantrekkelĳke mogelĳkheden om uw merk of
product in de spotlights te zetten. Het verlichte displayoppervlak kan worden vormgegeven volgens speciﬁcatie van de
klant.
Er zĳn vier verschillende display opties mogelĳk:
Het verlichte maar transparante LightGuide display (FKDv 4523)
aan de binnenzĳde van de deur zorgt voor duidelĳke zichtbaarheid van producten en vestigt direct de aandacht op uw verlichte logo.
Het LightGuide display met randverlichting (FKDv 4513) is
een echte blikvanger. Het smalle display bevindt zich aan de
buitenzĳde van de deur.
Een aangepaste sticker aan de binnenkant van de deur
(FKDv 4503), die helder wordt verlicht door de plafondverlichting.
Het display met LED achtergrondverlichting (FKDv 4203 /
4211 / 4213) is boven de deur geplaatst en garandeert een
goede zichtbaarheid van uw merk of product.

FKDv 4523

FKDv 4513

individueel worden vormgegeven. In hoogte verstelbare roosters maken een flexibele aanpassing mogelijk aan verschillende
flesafmetingen en verpakkingen. Het dynamische koelsysteem zorgt voor een snelle koeling voor drukke locaties.

LED binnenverlichting.
De apart schakelbare LED binnenverlichting is energiezuinig en plaatst uw producten
in de schĳnwerpers voor een optimale presentatie. De beschikbare varianten zĳn:
De verticale LED verlichting aan beide zĳden die lichtaccenten gebruikt voor optimale
weergave en om de aandacht te trekken op de producten. Deze stĳlvolle verlichting
onderstreept de exclusiviteit van uw producten (FKDv 4523).

FKDv 4523

De verticale LED verlichting aan een zĳde die uitstekende productpresentatie
garandeert (FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).
FKDv 4503

FKDv 4203 / 4211 / 4213

De compacte geïntegreerde LED plafondverlichting die zorgt voor geaccentueerde
verlichting van het interieur van bovenuit (FKDv 4203/4503).

FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

FKDv 4203 / 4503

Energieverbruik per 24 uur
met ingeschakelde verlichting
to
tw
el
-

Display
koelkasten
met tl-lamp

Dynamische koeling. Het geventileerde koelsysteem zorgt
ervoor dat producten snel worden gekoeld en dat de temperatuur
gelĳkmatig wordt verdeeld in de gehele binnenruimte. Het deurcontact schakelt de ventilator automatisch uit en minimaliseert het
verlies van koude lucht als de deur open is (niet bĳ FKDv 4523).
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25
%

Display
koelkasten met
LED-verlichting

Extreem laag energieverbruik, lage verbruikskosten.
Alle display koelkasten beschikken over innovatieve LED verlichting. Door de
zeer efficiënte LED-verlichting wordt het totale energieverbruik bĳ inschakelde
verlichting tussen 13 en 25% verminderd ten opzichte van vergelĳkbare
modellen met een tl-lamp. De verbruikskosten dalen duidelĳk en de hogere
aanschafprĳs van display koelkasten met LED-verlichting wordt binnen de
kortste keren terugverdiend.

Speciale optionele functies die beschikbaar zĳn op de klant-speciﬁeke
varianten
Electronic Monitoring System.
Het EMS controlesysteem, dat standaard worden geleverd met de FKDv 4523
(en optioneel verkrĳgbaar is op de andere display koelkasten), biedt zeer handige technologie voor nog meer energie-efficiëntie. Bĳvoorbeeld, het systeem
detecteert deuropening cycli en bewegingen voor het apparaat. De koeltechniek reageert hierop door aanpassing van de koelcapaciteit en, in combinatie
met een ‘licht uit’ functie, vermindert dit het energieverbruik signiﬁcant.

Maximale zichtbaarheid van het product.
De verhoogde isolatieglasdeur zorgt voor een goede inkĳk
en een optimale productpresentatie. Daarnaast verhoogt de
beschikbare netto capaciteit. Het speciale glas zorgt voor een
goede isolatie en helpt de energie-efficiëntie van het apparaat
(FKDv 4503/4513/4523) te verbeteren.
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Display koelkasten met dynamische koeling

Display koelkasten

FKDv 4523

FKDv 4513

FKDv 4503

FKDv 4213

FKDv 4211

FKDv 4203

met dynamische koeling

PremiumPlus

Premium

Premium

Comfort

Comfort

Comfort

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen ¹ / Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem / Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting

449 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
650 kWh / 4
R 600a
52 dB(A)
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+2°C tot +12°C
staal / zwart
Isolatieglasdeur
kunststof zilvergrijs
elektronisch
digitaal
LED-zuilverlichting, rechts en links,
parallel inschakelbaar met het display
6 / gemetalliseerd draagrooster,
transparant gecoat
302 / 7
608 / 7
45 kg
aluminium greep / ja
ja / rechts, wisselbaar
92 / 86 kg

449 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1804
700 kWh / 4
R 600a
52 dB(A)
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+2°C tot +12°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-zuilverlichting, parallel
inschakelbaar met het display
6 / roosters, kunststof gecoat

449 / 422 l
600 / 696 / 2027
456 / 516 / 1800
700 kWh / 4
R 600a
52 dB(A)
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+2°C tot +12°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED zuil- en plafondverlichting
6 / roosters, kunststof gecoat

412 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
569 kWh / 4
R 600a
52 dB(A)
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+2°C tot +12°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-zuilverlichting, parallel inschakelbaar met
het display
5 / roosters, kunststof gecoat

412 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
542 kWh / 4
R 600a
52 dB(A)
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+2°C tot +12°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-zuilverlichting, parallel inschakelbaar met
het display
5 / roosters, kunststof gecoat

412 / 385 l
600 / 687 / 2010
456 / 516 / 1660
569 kWh / 4
R 600a
52 dB(A)
1.5 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+2°C tot +12°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-plafondverlichting, parallel inschakelbaar met
het display
5 / roosters, kunststof gecoat

302 / 7
608 / 7
45 kg
aluminium greep / optie
ja / rechts, wisselbaar
93 / 86 kg

302 / 7
608 / 7
45 kg
aluminium greep / ja
ja / rechts, wisselbaar
92 / 86 kg

254 / 7
512 / 7
45 kg
stanggreep metaal / ja
– / rechts, wisselbaar
85 / 79 kg

254 / 7
512 / 7
45 kg
stanggreep metaal / ja
– / rechts, wisselbaar
73 / 68 kg

254 / 7
512 / 7
45 kg
stanggreep metaal / ja
– / rechts, wisselbaar
85 / 78 kg

7113337

7113337

7113337

7113337

7113337

7113265
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671 / 7790761
9590067

7113265
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671 / 7790761

7113265
7746179
7435063
9007659
9007045
7790669 / 7790761

7113265
7746179
7435063
9007659
9007045
7790669 / 7790761

7113265
7746179
7435063
9007659
9007045
7790669 / 7790761

Verstelbare draagvlakken / Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET / Facing 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes / Facing 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat / Slot
Deur zelfsluitend / Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Draagrooster, transparant gecoat
Bodemrooster
Geperforeerde draagplaat
Scannerrail
Flessenrail op telescooprails
Flessenrail
Beschermbeugel / Rollen voor beschermbeugel
Slot
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1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

7113339
7113265
7746179
7435063
9007659
9007045
7790671 / 7790761
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Koelkasten met isolatieglasdeur

Kwaliteit tot in het kleinste detail
De koelkasten met isolatieglasdeur van Liebherr bieden ideale mogelijkheden om dranken effectvol te presenteren en te stimuleren
tot een snelle impulsaankoop: een optimale, energie-efficiënte verlichting en aantrekkelijke isolatieglasdeuren brengen producten
op een optisch frisse manier onder de aandacht. En zo overtuigen de apparaten met isolatieglasdeur met de kwaliteit die

Perfecte productpresentatie.
De koelkasten met isolatieglasdeur van Liebherr zĳn uitgerust
met een innovatieve LED-verlichtingstechnologie. Deze
waarborgt in combinatie met speciale lichtafdekkingen een
uiterst homogene en tevens energiezuinige verlichting van de
binnenruimte. Dankzĳ de isolatieglasdeur heeft men altĳd
goed zicht op de producten, die op de stevige, fĳnmazige en
in hoogte verstelbare roosters veilig en verkoopbevorderend
worden opgeslagen.

kenmerkend is voor alle modellen met dynamische koeling van Liebherr. Dranken worden in de gehele binnenruimte snel
afgekoeld tot de gewenste serveertemperatuur.

Energieverbruik per 24 uur
met ingeschakelde verlichting
to
tw
el
-

Display
koelkasten
met tl-lamp

Dynamisch koelsysteem.
Het dynamische koelsysteem (met ventilator) koelt nieuw
ingelegde producten snel af en zorgt daarbĳ voor een
constante temperatuur in de binnenruimte. Bĳ het openen
van de deur minimaliseert het automatisch uitschakelen
van de ventilatie het uitstromen van koude lucht.
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Ergonomische stanggreep.
De robuuste stanggreep is ontworpen voor intensief gebruik. Deze
is ergonomisch gepositioneerd en makkelĳk schoon te maken.

Extreem laag energieverbruik, lage verbruikskosten.
Alle display koelkasten beschikken over innovatieve LED
verlichting. Door de zeer efficiënte LED-verlichting wordt
het totale energieverbruik bĳ inschakelde verlichting tussen
13 en 25% verminderd ten opzichte van vergelĳkbare modellen met een tl-lamp. De verbruikskosten dalen duidelĳk en
de hogere aanschafprĳs van display koelkasten met LEDverlichting wordt binnen de kortste keren terugverdiend.

25
%

Display
koelkasten met
LED-verlichting

Draagbare oplossing.
De in hoogte verstelbare draagroosters hebben een draagkracht
tot 60 kg. Ze maken een variabel gebruik van de binnenruimte
mogelĳk – optimaal voor alle ﬂesafmetingen en vaten.

Digitaal temperatuurdisplay.
Het digitale temperatuurdisplay van de FKvsl-modellen geeft
de temperatuur van de binnenruimte van de koelkast tot op de
graad nauwkeurig aan. Die kan in één oogopslag van buitenaf
worden afgelezen.
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Koelkasten met isolatieglasdeur en dynamische koeling

Koelkasten met isolatieglasdeur
en dynamische koeling

FKvsl 5413

FKvsl 4113

FKvsl 3613

FKvsl 2613

Premium

Premium

Premium

Premium

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen ¹
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem / Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagvlakken / Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5 / roosters, kunststof gecoat
426
788
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
100 / 93 kg

378 / 360 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
465 kWh
7
R 600a
48 dB(A)
1.5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5 / roosters, kunststof gecoat
256
512
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
85 / 79 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5 / roosters, kunststof gecoat
210
466
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
79 / 73 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
4 / roosters, kunststof gecoat
164
328
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
64 / 60 kg

7113409
7112449
9086381
7790739 / 7790761
9590229

7113413
7112537

7113413
7112537
9086321
7790773 / 7790761
9590231
7435063
9007659

7113413
7112537
9086321

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Gemetalliseerd draagrooster
Swingwiellijst
Beschermbeugel / Rollen voor beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Scannerrail
Flessenrail
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1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

7790747 / 7790761
7435063
9007659

9590231
7435063
9007659
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Koelkasten met isolatieglasdeur en dynamische koeling

Koelkasten met isolatieglasdeur
en dynamische koeling

FKv 5443

FKv 4143

FKv 3643

FKv 2643

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen ¹
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem / Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
4
roosters, kunststof gecoat
426
788
60 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
93 / 87 kg

388 / 359 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
465 kWh
7
R 600a
48 dB(A)
1.5 A / 180 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
5
roosters, kunststof gecoat
256
512
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
81 / 75 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
4
roosters, kunststof gecoat
210
466
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
75 / 70 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
digitaal
LED-verlichting, apart schakelbaar
3
roosters, kunststof gecoat
164
328
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
61 / 57 kg

7113409
7112449
9086365

7113413
7112537

7113413
7112537
9086323
7435063
7790773 / 7790761
9590231
9007659

7113413
7112537
9086323
7435063

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Gemetalliseerd draagrooster
Swingwiellijst
Scannerrail
Beschermbeugel / Rollen voor beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Flessenrail
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1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

7790739 / 7790761
9590229

7435063
7790747 / 7790761
9007659

9590231
9007659
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Koelkasten met volle deur

Een overzicht van de voordelen
Design en functionaliteit cool gecombineerd:
Het elegante SwingLine-design met afgevlakte deurzĳkanten maakt
de apparaten uit de FKvsl-serie de eerste keus wanneer men zeer
hoge eisen stelt.

Het variabele temperatuurbereik maakt een individuele regeling van de temperatuur mogelĳk.

De behuizing van gepoedercoate staalplaat is uiterst robuust, stootbestendig en gemakkelĳk
schoon te maken. De opgetrokken zĳwanden kunnen door branding klantspeciﬁek worden
vormgegeven.
De deuren zĳn uitgerust met eenvoudig te vervangen deurrubbers.
RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelĳke materialen in combinatie met
een optimale recyclingmogelĳkheid.

Bĳ het openen van de deur minimaliseert het automatisch uitschakelen van de ventilatie het uitstromen
van koude lucht.

Het robuuste slot verhindert ongewenste toegang.

De verwisselbare deurscharniering maakt aanpassing van de
apparaten aan de standplaats mogelĳk.

Dynamisch koelsysteem (met ventilator)
koelt nieuw ingelegde dranken zeer snel af tot
serveertemperatuur en zorgt voor een constante
temperatuur in de binnenruimte.

Met de ergonomische stanggreep heeft men snel toegang en deze
waarborgt stabiliteit, ook wanneer de deur vaak wordt geopend.

Het diepgetrokken kunststof interieur is geurneutraal, zeer
robuust, duurzaam en maakt perfecte hygiëne mogelĳk door
grote, gemakkelĳk schoon te maken afgeronde hoeken.

De met kunststof gecoate draagroosters zĳn in
hoogte verstelbaar en maken een variabel gebruik
van de binnenruimte mogelĳk. De fĳnmazige
roosters zĳn tot een gewicht van 45 kg extreem
belastbaar waardoor ﬂessen en vaten niet kunnen
omvallen.

Stevige transportgrepen, wanneer het apparaat eens op een
andere plaats moet staan.

Het natuurlĳke en HFK-vrĳe koelmiddel R 600a is milieuvriendelĳk en in combinatie met
krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

De zeer efficiënte isolatie verlaagt het energieverbruik en zorgt voor constante temperaturen
in de binnenruimte.

Het stevige bodemrooster beschermt het interieur
tegen beschadigingen door bĳvoorbeeld kratten bier
of vaten.

FKvsl 3610
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Koelkasten met volle deur

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Geoptimaliseerde koelcomponenten en een efficiënt isolerende volle deur verlagen het energieverbruik en dragen zo bij aan
lagere verbruikskosten. Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt ervoor dat nieuw ingelegde producten snel afkoelen tot

serveertemperatuur en dat de koeltemperatuur in de gehele binnenruimte constant blijft. En dankzij het naadloze interieur kunnen
de apparaten gemakkelijk worden schoongemaakt waardoor perfecte hygiëne mogelijk is.

Extreem robuust – voor professioneel gebruik.
De Liebherr-koelkasten met volle deur zĳn speciaal ontworpen voor intensief professioneel gebruik: hoogwaardige
materialen en een zorgvuldige verwerking zorgen voor
betrouwbaarheid en duurzaamheid, ook bĳ zware belasting.
Alle onderdelen worden intensief gecontroleerd in praktĳkgerichte tests. De elektronische en koeltechnische onderdelen
zĳn optimaal op elkaar afgestemd. Daarmee waarborgen de
apparaten dag na dag een optimale prestatie en rendabiliteit.

Dynamische koeling met luchtcirculatiesysteem.
Het krachtige dynamische koelsysteem zorgt voor snel afkoelen
van nieuw ingelegde producten en een gelĳkmatige koeltemperatuur in de gehele binnenruimte. Vrĳ verstelbare roosters
bieden maximale ﬂexibiliteit, bĳvoorbeeld bĳ het opslaan van
grote ﬂessen en verpakkingen.

Energieverbruik per 24 uur

to
tw
el
-2
7%

UKS
3600
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FKv
3640

Veilig opgeborgen.
Het robuuste slot verhindert ongewenste toegang. Zo zĳn de
producten altĳd uitstekend beveiligd.

Uitstekende energie-efficiëntie.
Door de krachtige compressoren en de nauwkeurige besturing
werken de Liebherr-apparaten met volle deur zeer energieefficiënt. De verbeterde en zeer effectieve isolatie in combinatie met het milieuvriendelĳke en krachtige HFK-vrĳe koelmiddel R 600a zorgt voor een verminderde energiebehoefte.
Daardoor wordt het milieu ontzien en het draagt bĳ aan lage
stroom- en verbruikskosten.

Veel volume – gemakkelĳk onderhoud.
Een stevig bodemrooster zorgt ervoor dat ook de binnenbodem van het apparaat probleemloos en zonder krassen
voor zware producten kan worden gebruikt, bĳvoorbeeld
voor drankkratten of vaten. Het diepgetrokken, naadloze
kunststof interieur is geurneutraal, zeer robuust, duurzaam
en maakt perfecte hygiëne mogelĳk door grote, gemakkelĳk
schoon te maken afgeronde hoeken.

Prima mobiliteit.
Geen inspannend tillen en dragen meer: twee handgrepen
aan de achterkant van het apparaat en wielen aan de
onderkant (verkrĳgbaar als toebehoren) maken het transport
eenvoudiger.
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Koelkasten met volle deur en dynamische koeling

Koelkasten met volle deur
en dynamische koeling

FKvsl 5410

FKvsl 3610

FKvsl 2610

Premium

Premium

Premium

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem / Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
5
roosters, kunststof gecoat
426
788
60 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
78 / 72 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
5
roosters, kunststof gecoat
210
466
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
62 / 56 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
4
roosters, kunststof gecoat
164
328
45 kg
stanggreep metaal
ja
ja
rechts, wisselbaar
51 / 46 kg

7113409
7112449
9086381
7790739
9590229

7113413
7112537
9086321
7790773
9590231
7435063
9007659

7113413
7112537
9086321

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Gemetalliseerd draagrooster
Swingwiellijst
Beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Scannerrail
Flessenrail

24

9590231
7435063
9007659
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Koelkasten met volle deur en dynamische koeling

Koelkasten met volle deur
en dynamische koeling

FKv 5440

FKv 4140

FKv 3640

FKv 2640

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem / Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
4
roosters, kunststof gecoat
426
788
60 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
77 / 71 kg

373 / 346 l
600 / 610 / 1800
470 / 440 / 1612
352 kWh
5
R 600a
48 dB(A)
1.5 A / 160 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
5
roosters, kunststof gecoat
256
512
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
69 / 64 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
4
roosters, kunststof gecoat
210
466
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
60 / 54 kg

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~
dynamisch / automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
3
roosters, kunststof gecoat
164
328
45 kg
stanggreep metaal
ja
rechts, wisselbaar
49 / 45 kg

7113409
7112449
9086365

7113413
7112537

7113413
7112537
9086323
7435063
7790773
7790761
9590231
9007659

7113413
7112537
9086323
7435063

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Gemetalliseerd draagrooster
Swingwiellijst
Scannerrail
Beschermbeugel
Rollen voor beschermbeugel
10 cm hoge stelpoten
Flessenrail
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7790739
7790761
9590229

7435063
7790747
7790761
9007659

9590231
9007659
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Universele displaykoeler barmodel

Voor onderbouw geschikte koelkasten

Een overzicht van de voordelen
Ruime opslagcapaciteit
op één plek.

Dynamisch koelsysteem (met ventilator) koelt
nieuw ingelegde dranken zeer snel af tot
serveertemperatuur en zorgt voor een constante
temperatuur in de binnenruimte.

3 x 5 ﬂessen

27 ﬂessen, 0,5 liter

De stevige metalen draagroosters zĳn extreem belastbaar. Ze zorgen ervoor dat de
producten stevig staan en zĳn
gemakkelĳk schoon te maken.

Isolatieglasdeur zorgt voor een optimale energie-efficiëntie en ondersteunt een effectieve productpresentatie.

Het zilverkleurige interieur in
naadloos design is gemakkelĳk
schoon te maken en maakt
perfecte hygiëne mogelĳk.

3 x 4 ﬂessen

De apart inschakelbare LED-binnenverlichting is energie-efficiënt, plaatst de producten in het
middelpunt en ondersteunt zo een effectieve productpresentatie.

Variabel temperatuurbereik, individueel instelbaar tussen +2°C en +12°C.

De deuren zijn uitgerust met eenvoudig te vervangen deurrubbers.

FKv 503

Het robuuste slot verhindert ongewenste toegang.
Zo zĳn de producten altĳd uitstekend beveiligd.

De voor onderbouw geschikte apparaten kunnen gewoon onder een werkblad worden ingebouwd en vormen zo een plaatsbesparend alternatief
op plaatsen waar maar weinig ruimte is.

De zeer efficiënte en energiezuinige automatische ontdooiing zorgt ervoor dat de apparaten nooit met ĳs worden bedekt.
Er is een mogelĳkheid om individueel een extra ontdooifase op te starten.

De deuren zijn uitgerust met eenvoudig te
vervangen deurrubbers.

Het natuurlĳke koelmiddel R 600a is HFK-vrĳ, milieuvriendelĳk en in combinatie met zeer efficiënte compressoren krachtig en zeer energie-efficiënt.
De glasdeur van stevig isolatieglas biedt een goed
overzicht, ondersteunt de verkoopbevorderende
presentatie en biedt snel toegang tot de producten.

28 ﬂessen

49 ﬂessen

46 ﬂessen

123 ﬂessen, 0,2 liter

28
8

De stevige metalen draagroosters maken een variabel
gebruik van de binnenruimte mogelĳk voor verschillende
ﬂesafmetingen en vaten en zĳn probleemloos belastbaar
tot 45 kg, zodat de producten veilig worden bewaard.

LED-verlichting voor een goede belichting van de binnenruimte.
Die draagt bĳ tot een optimale presentatie van de producten en
ondersteunt de verkoopbevordering.

Het diepgetrokken interieur van levensmiddelecht
polystyreen in een professionele uitvoering is geurneutraal,
zeer robuust, duurzaam en kan door grote afgeronde hoeken
goed worden schoongemaakt voor perfecte hygiëne.
FKUv 1663

2
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Displaykoeler barmodel met dynamische koeling

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Zo staan uw producten altijd in het middelpunt: De Liebherr-display koelkasten barmodel zijn een verkoopbevorderende blikvanger en efficiënte koelkast in één. Dankzij het dynamische koelsysteem worden dranken snel afgekoeld tot de optimale serveertemperatuur, en in de gehele binnenruimte heerst een constante temperatuur. In hoogte verstelbare draagroosters maken een
individuele aanpassing mogelijk aan verschillende fles- en vatafmetingen. Door de zeer goed geïsoleerde glasdeur heeft men
goed zicht op de producten wat stimuleert tot aankoop.

Isolatieglasdeur met edelstalen frame.
Het edelstalen apparaat FKv 503 is voorzien van een
isolatieglasdeur met een edelstalen frame – een
materiaalcombinatie met een zeer hoogwaardig effect.

Binnenruimte kan volledig worden benut.
De compressor is achter het display (bĳ BCDv) geplaatst. Het
voordeel hiervan is dat er meer ruimte is voor de producten,
omdat de binnenruimte volledig kan worden benut.

Displaykoeler barmodel

FKv 503

met dynamische koeling

Premium

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen ¹
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Binnenverlichting

45 / 42 l
425 / 450 / 612
338 / 270 / 516
279 kWh
7
R 600a
39 dB(A)
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
automatisch
+2°C tot +12°C
edelstaal / edelstaal
Isolatieglasdeur
kunststof grijs
mechanisch
LED-plafondverlichting, apart schakelbaar en
traploos dimbaar
2
gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
27
60
30 kg

Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Type handvat
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht
Accessoires
Scannerrail
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ja
rechts
34 / 31 kg

BCDv 1003

85 / 77 l
497 / 548 / 816
430 / 360 / 544
484 kWh
7
R 600a
53 dB(A)
1.0 A / 118 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
handmatig
+2°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
LED-plafondverlichting, parallel inschakelbaar met
het display
2
roosters, kunststof gecoat
56
116
30 kg
greep
ja
ja
rechts, wisselbaar
38 / 36 kg

7440727

1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting
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Voor onderbouw geschikte koelkasten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
In bars en restaurants heeft men vaak maar weinig ruimte voor apparatuur. De voor onderbouw geschikte koelkasten bieden
hier een solide, ruimtebesparende oplossing: met glasdeur of volle deur, met goed zicht op de producten of als gesloten kast.
De apparaten kunnen optimaal aan de omstandigheden in de ruimte en uw voorstellingen worden aangepast – zonder com-

promissen bij het koelvermogen. Daarvoor zorgt het dynamische koelsysteem dat dranken snel afkoelt. De roosters kunnen
gemakkelijk in hoogte worden versteld – praktisch voor verschillende fles- en vatafmetingen.

Maximale energie-efficiëntie.
De verbeterde en zeer effectieve isolatie in combinatie met
het milieuvriendelĳke, HFK-vrĳe koelmiddel R 600a evenals
krachtige compressoren zorgen voor een goede energieefficiëntie. Hieraan dragen ook de nauwkeurige besturing
en een energiezuinige LED-verlichting bĳ.

Nauwkeurige elektronica.
De koelkasten uit de FKUv-serie zĳn uitgerust met een nauwkeurige elektronische besturing met digitaal temperatuurdisplay, dat in het tafelblad is geïntegreerd. De temperaturen
kunnen tot op de graad nauwkeurig worden ingesteld tussen
+1°C en +15°C.
Een optisch en akoestisch deur- en temperatuuralarm
waarschuwt bĳ een temperatuurstĳging.

LED-verlichting / isolatieglasdeur bĳ FKUv.
De apparaten met een isolatieglasdeur beschikken over een
innovatieve LED-verlichting. Deze kan apart worden ingeschakeld en garandeert bĳ een extreem lange levensduur en
lage energiebehoefte een zeer hoge stabiliteit van de lichtintensiteit en de lichtkleur. Door de isolatieglasdeur (FKUv) is
een optimale presentatie van de producten mogelĳk.

Zelfsluitende deur.
Voor een comfortabele bediening blĳven de deuren bĳ
een openingshoek van 90° openstaan. Zo kunnen grotere
hoeveelheden gemakkelĳk worden opgeborgen of worden
uitgenomen. Bĳ minder dan 60° sluiten de deuren betrouwbaar vanzelf met behulp van de magneetafdichting.
Dat voorkomt koudeverlies en draagt bĳ aan goede
energie-efficiëntie van de apparaten.

Voor onderbouw geschikte koelkasten.
Alle modellen kunnen onder een werkblad worden ingebouwd.
Voor de beluchting en ontluchting aan de achterkant is een
ventilatiesleuf in het werkblad van min. 200 cm² noodzakelĳk. Wanneer er geen ventilatierooster wordt voorzien, moet
de nishoogte ten minste 3 cm meer bedragen dan de hoogte van het apparaat.
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Verwisselbare deurscharniering.
De verwisselbare deurscharniering maakt een optimale
aanpassing aan de standplaats mogelĳk.
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Onderbouwbare koelkasten met dynamische koeling

Onderbouwbare koelkasten

FKUv 1663

FKUv 1660

FKUv 1613

FKUv 1610

met dynamische koeling

Premium

Premium

Premium

Premium

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen ¹
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Waarschuwingssignaal bij storing
Binnenverlichting
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Slot
Deur zelfsluitend
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
328 kWh
7
R 600a
45 dB(A)
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
edelstaal / edelstaal
Isolatieglasdeur
kunststof zilvergrijs
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
LED-verlichting, apart schakelbaar
3
gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
65
167
45 kg
ja
ja
rechts, wisselbaar
46 / 43 kg

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~
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
edelstaal / edelstaal
edelstaal
kunststof zilvergrijs
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
328 kWh
7
R 600a
45 dB(A)
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
Isolatieglasdeur
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch
LED-verlichting, apart schakelbaar
3
roosters, kunststof gecoat
65
167
45 kg
ja
ja
rechts, wisselbaar
45 / 42 kg

141 / 130 l
600 / 615 / 830
440 / 435 / 670
255 kWh
5
R 600a
45 dB(A)
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / wit
staal
kunststof wit
elektronisch
digitaal
optisch en akoestisch

7112313

7112313

7112321

7112321
9876641

9876641

7777647
9086607

7777647
9086607

9086607

9086607

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat
Gemetalliseerd draagrooster
Verbindingsraam wit
Verbindingsraam RVS
Rollenrails
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1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting

3
gemetalliseerd draagrooster, transparant gecoat
65
167
45 kg
ja
ja
rechts, wisselbaar
39 / 36 kg

3
roosters, kunststof gecoat
65
167
45 kg
ja
ja
rechts, wisselbaar
38 / 36 kg
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Voor onderbouw geschikte koelkast met circulatiekoeling en roestvrijstalen finish

Voor onderbouw geschikte koelkast
met circulatiekoeling en roestvrijstalen ﬁnish

FKvesf 1805

Voor onderbouw geschikte koelkast
met circulatiekoeling en roestvrijstalen ﬁnish

FKvesf 1803

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Hoogte zonder werkblad in mm
Energieverbruik 365 dagen
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

180 / 160 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
410 kWh
4
R 600a
47 dB(A)
1.0 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
edelstaal
kunststof wit
mechanisch
digitaal
ja
3
roosters, kunststof gecoat
115
217
45 kg
ja
rechts, wisselbaar
37 / 35 kg

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Hoogte zonder werkblad in mm
Energieverbruik 365 dagen ¹
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deur
Materiaal binnenkast
Type besturing
Temperatuurdisplay
Binnenverlichting
Verstelbare draagvlakken
Materiaal draagvlakken
Belading 0,5l PET
Belading 0,33l blikjes
Belastbaarheid draagvlakken
Slot
Deurscharniering
Bruto / netto gewicht

180 / 157 l
600 / 600 / 850
513 / 441 / 702
819
438 kWh
4
R 600a
47 dB(A)
1.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamisch
automatisch
+1°C tot +15°C
staal / staalgrijs
Isolatieglasdeur
kunststof wit
mechanisch
analoog, in de kast
LED-verlichting, apart schakelbaar
3
roosters, kunststof gecoat
115
217
45 kg
ja
rechts, wisselbaar
47 / 42 kg

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat

7112064

Accessoires
Draagrooster kunststof gecoat

7112064
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1 Gemeten bij uitgeschakelde verlichting
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Koelkisten met statische koeling

Een overzicht van de voordelen
Schuifdeksel van gehard enkelvoudig veiligheidsglas
voor een bĳzonder stevige bovenkant van de koelkist.

Door het stevige glazen schuifdeksel heeft men goed zicht op de
producten waardoor een effectieve en overtuigende productpresentatie
mogelĳk is. Een dekselslot is optioneel verkrĳgbaar.

Het analoge temperatuurdisplay geeft de ingestelde binnentemperatuur tot op de graad nauwkeurig aan.

Het meerdelige frame in een aantrekkelijk en modern design
met afgeronde hoeken zorgt voor stabiliteit en beschermt bij het
verwijderen van producten.

Gemakkelĳk openen en sluiten van de schuifdeksels door een
speciale glĳlaag in de afdichtingsproﬁelen.

Door dit dunne maar duurzame afdekraam hebben we
het grootst mogelijke overzicht over de producten.
De behuizing is robuust en stootbestendig.

RoHS- en WEEE-conform door toepassing van milieuvriendelĳke materialen
in combinatie met een optimale recyclingmogelĳkheid.

De zeer efficiënte isolatie vermindert het energieverbruik en zorgt voor constante temperaturen.
Individuele branding verhoogt de aandacht voor uw bedrĳf en de producten.

Stevige zwenkwielen vergemakkelĳken het transport wanneer kisten
van werkplek moeten veranderen en
maken comfortabel reinigen onder
het apparaat mogelĳk.

Het natuurlĳke en HFK-vrĳe koelmiddel R 600a is milieuvriendelĳk
en in combinatie met krachtige compressoren zeer energie-efficiënt.

FT 3302
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Koelkisten

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Liebherr-flessenkoelkisten zijn optimaal uitgerust voor langdurig professioneel gebruik. Voor een betrouwbare prestatie en efficiëntie zorgen de duurzame, stille compressor en de uiterst effectieve isolatie. De stevige glazen schuifdeksels sluiten zelfs bij intensieve
belasting goed af, voorkomen temperatuurverlies en maken een goed zicht op de producten mogelijk. Via de traploze temperatuurregeling kunnen tussen +2°C en +15°C constant worden gehouden. De behuizing van staalplaat en het roestvrije aluminium interieur zorgen ervoor dat de koelkisten ongevoelig zijn voor stoten en eenvoudig zijn schoon te maken.

Robuuste glazen schuifdeksels.
De glazen schuifdeksels van het model FT 3302 bestaan uit
gehard enkelvoudig veiligheidsglas en maken een effect volle
presentatie van het aanbod mogelĳk door een dun maar robuust afdekraam.

Mobiel met zwenkwielen.
De stevige zwenkwielen vergemakkelijken het transport, zeker wanneer de kisten vaak van plaats moeten veranderen.
FT-modellen zijn uitgerust met hoogwaardige 50mm zwenkwielen met rubber coating.
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Koelkisten

FT 3302

FT 3300

Bruto / netto inhoud
Buitenmaten in mm (b / d / h)
Binnenmaten in mm (b / d / h)
Energieverbruik 365 dagen
Klimaatklasse
Koelmiddel
Geluidsniveau
Aansluitwaarde
Frequentie / spanning
Koelsysteem
Ontdooisysteem
Temperatuurbereik
Materiaal / kleur behuizing
Materiaal deksel
Bovenrand
Materiaal binnenkast
Type besturing
Wielen
Slot
Bruto / netto gewicht

334 / 261 l
1045 / 661 / 911
920 / 535 / 600
451 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 170 W
50 Hz / 220 – 240V~
statisch
handmatig
+2°C tot +15°C
staal / wit
glazen schuifdeksel
wit
aluminium
mechanisch
zwenkwielen
ja
56 / 49 kg

326 / 291 l
1045 / 661 / 916
920 / 535 / 660
305 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 170 W
50 Hz / 220 – 240V~
statisch
handmatig
+2°C tot +15°C
staal / wit
aluminium
wit
aluminium
mechanisch
zwenkwielen
ja
55 / 46 kg

Accessoires
Steekslot voor aluminium deksels
Steekslot voor glazen schuifdeksels
Mand groot (250 mm)
Mand klein (210 mm)
Zwenkwielen met rem

7043359
7113393
7113319
7044750

7042835
7113393
7113319
7044750
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Toebehoren
Hoofdstuk: Koelkasten met isolatieglasdeur en volle deur

Hoofdstuk: Voor onderbouw geschikte koelkasten

Draagrooster

Slot

De draagroosters zĳn gecoat met slĳtbestendige kunststof en belastbaar tot wel 45 kg (bĳ 60 cm brede apparaten) resp. 60 kg

De apparaten worden standaard uitgerust met uniforme standaardsloten. Daarbĳ kunnen met één sleutel maar liefst meerdere

(bĳ 75 cm brede apparaten). Passend voor de modellen: FKv(sl), FKDv en BCDv. Een stevig bodemrooster zorgt ervoor dat ook

apparaten worden afgesloten. Speciale afsluitoplossingen met maximaal tien sloten en sleutels zĳn verkrĳgbaar voor de modellen

de binnenbodem van het apparaat probleemloos en zonder krassen voor zware producten kan worden gebruikt, bĳ voorbeeld voor

FKUv 1610 en FKUv 1613.

drankkratten of vaten. Passend voor modellen: FKDv 42.. en FKDv 45.. .

Geperforeerde metalen draagplaat

Tussenblad

De robuuste draagroosters en aanvullende geperforeerde platen zorgen voor een optimale stabiliteit van de ﬂessen. Dranken en

Met behulp van het tussenblad wordt op een kleine standplaats een geur- of temperatuurscheiding gecreëerd. Zo kunnen bĳvoor-

verpakkingen worden zo altĳd veilig bewaard. De geperforeerde metalen draagplaten zĳn zeer robuust en optimaal geschikt voor

beeld de koelkasten met dynamische koeling FKUv 16 willekeurig met elkaar worden gecombineerd.

het stockeren van dranken. Passend voor model: FKDv.

Beschermbeugel

Rollenrails

De robuuste beugel zorgt er bĳ het transport van (grotere) FKv(sl)-modellen voor dat zowel de condensor aan de achterkant van het

Met de stevige wielen met een diameter van 25 mm (totale hoogte 30 mm) kunnen de apparaten gemakkelĳker worden getranspor-

apparaat als de onderkant optimaal tegen stoten zĳn beschermd. Ideaal voor het transport van de apparaten met een vrachtwagen.

teerd. De solide kwaliteit garandeert een lange levensduur. Passend voor de modellen: FKUv.

Passend voor de modellen: FKv(sl) 54, FKv(sl) 41 en FKv(sl) 36.

Beschermbeugel en wielen voor beschermbeugel

Draagrooster

De beschermbeugel beschermt ook het verlichtbare reclamedisplay. Na het plaatsen van het apparaat kan de displaybescherming
gemakkelĳk naar achteren worden geklapt. Zo hoeft de beschermbeugel bĳ frequente transporten niet steeds te worden gedemonteerd. Om het transport van het apparaat te vergemakkelĳken, kunnen twee stevige wielen rechtstreeks op de beschermbeugel aan de
achterkant worden gemonteerd. Daardoor kan het apparaat bĳvoorbeeld gemakkelĳk met een steekwagen worden getransporteerd.
Passend voor model: FKDv.

De draagroosters zĳn gecoat met slĳtbestendige kunststof en belastbaar tot 45 kg. Passend voor de modellen: FKUv en FKvesf.

Scannerrail
Prĳskaartjes en scancodes kunnen optimaal in de praktische scannerrail worden afgelezen. Gewoon aan de voorkant van de roosters opsteken! Zo kan de klant de prĳzen snel en overzichtelĳk zien. Passend voor de modellen: FKDv, BCDv, FKv(sl) 26, 36 en 41.
Bĳ de FKDv modellen kan ook een fexibele ﬂessenrail worden gebruikt.

Hoofdstuk: Koelkisten
Stelpootjes

Steekslot voor geschuimde deksels /Steekslot voor glazen schuifdeksels

De robuuste stelpootjes met een hoogte van 105-150 mm bieden voldoende vrije ruimte tot de vloer en waarborgen dat ook onder

Om de inhoud van de kist te beveiligen, kan bĳ alle koelkisten een steekslot worden gebruikt. Steekslot voor geschuimde deksels

het apparaat gemakkelijk en comfortabel kan worden schoongemaakt. Passend voor de modellen: FKv(sl) 26, 36 en 54.

passend voor FT 3300. Steekslot voor glazen schuifdeksels passend voor FT 3302.

Swingwiellijst

Manden

De stabiele swingwiellĳst met een totale hoogte van 125 mm vergemakkelĳkt het transport, vooral wanneer koelkasten vaak van

Met de praktische inhangmanden kunnen de producten overzichtelijk en aantrekkelijk worden gepresenteerd. Passend voor alle

plaats moeten veranderen. Dankzĳ de hoogwaardige verwerking en kwaliteit is een lange levensduur gewaarborgd. Passend voor

modellen.

de modellen: FKv(sl) 26, 36 en 54.

Flessenrail

Zwenkwielen met rem

Op de praktische ﬂessenrail staan ﬂessen van 0,5 liter altĳd in het voorste gedeelte voor het grĳpen. Voor het vullen kan de rail op

De stevige zwenkwielen vergemakkelĳken het transport, zeker wanneer de kisten vaak van plaats moeten veranderen. FT-modellen

telescooprails worden uitgetrokken. Passend voor de modellen: FKDv, FKv(sl) 26, 36, 41.

zĳn uitgerust met hoogwaardige 50 mm zwenkwielen met rubber coating. Passend voor alle modellen.

Slot
De apparaten worden standaard uitgerust met uniforme standaardsloten (behalve FKDv 4513). Daarbĳ kunnen met één sleutel maar liefst meerdere apparaten worden afgesloten. Speciale
afsluitoplossingen met maximaal tien sloten en sleutels zĳn verkrĳgbaar voor de modellen FKDv en FKv..43. Voor het model FKDv 4513, dat standaard geen slot heeft, kan een slot als accessoire
worden besteld.
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Professionele apparaten van Liebherr vindt u overal
waar veel belang wordt gehecht aan service en het
geven van advies: bij de speciaalzaak!
Een overzicht van alle Liebherr-apparaten vindt u in onze algemene catalogi. Verkrĳgbaar via uw dealer of via home.liebher.com

Diepvriesapparaten
Industrie voor ijsroom en
diepvriesproducten

Koel- en vrieskasten
Hotellerie en gastronomie

Koel- en vrieskasten
Bakkerij

Koel- en vrieskasten
Onderzoek en laboratorium

Koelkasten voor de
opslag van medicijnen

Koel- en vrieskasten
Universeel gebruik

Wijn
Special

Supermarkteilanden
Levensmiddelenhandel

Slimme communicatie
Ontdek de wereld van Liebherr apparaten met
het laatste interessante nieuws, verhalen,
waardevolle tips en tricks voor het bewaren
van voedsel, recepten en nog veel meer!

Ontdek welke App voor
welk besturingssysteem
(Apple, Android)
en voor welk type
apparaat beschikbaar is.

Wĳngids app
Geeft een overzicht van Bordeaux wĳnen,
haar producenten en jaargangen alsook
de kenmerken van de Liebherr wĳnkasten.

Op het YouTube kanaal van Liebherr vindt u nuttige
en interessante ﬁ lms over de unieke eigenschappen
van Liebherr koel- en vriesapparaten.

Nieuws, productlanceringen en speciale
promoties kunt u vinden op onze Facebookpagina, Liebherr blog, Instagram en Pinterest.

Lees alles over onze
actuele social media
kanalen.

socialmedia.home.
liebherr.com

home.liebherr.com
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Wijzigingen voorbehouden.

apps.home.liebherr.com

