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Chłodziarki i zamrażarki
dla piekarni i cukierni
Chłodziarki i zamrażarki wykorzystywane w piekarniach i cukierniach muszą spełniać specyficzne
wymagania branży. Firma Liebherr oferuje innowacyjne rozwiązania, gwarantujące funkcjonalność
oraz bezpieczeństwo podczas przechowywania produktów. Na stabilnych profilach szynowych
typu L można wygodnie wsuwać standardowe blachy (60 cm x 40 cm i 60 cm x 80 cm).
Wnętrza ze stali chromoniklowej z zaokrąglonymi narożnikami są łatwe do utrzymania w czystości
i gwarantują maksymalną higienę, natomiast nóżki z regulacją wysokości ułatwiają czyszczenie
przestrzeni pod urządzeniami. Wysoka jakość wszystkich komponentów gwarantuje niezakłóconą
pracę urządzeń nawet w najcięższych warunkach eksploatacji. Chłodziarki i zamrażarki Liebherr
oferują niezawodność przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Rozporządzenie UE w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla profesjonalnych lodówek i zamrażarek piekarniczych

Ramy prawne rozporządzenia
Aby ograniczyć zużycie energii w Unii Europejskiej i wspierać sprzedaż urządzeń energooszczędnych, Komisja Europejska
wydała rozporządzenie 2015/1094 „Etykietowanie energetyczne profesjonalnych lodówek i zamrażarek“ oraz 2015/1095
„Wymogi dotyczące ekoprojektu dla profesjonalnych lodówek i zamrażarek“ obowiązujące od 1 lipca 2016 r.
Po tym terminie, określone urządzenia z przeznaczeniem do przechowywania żywności w środowisku komercyjnym, muszą
zostać oznakowane etykietą energetyczną.
Etykieta zawiera następujące informacje: klasę energetyczną, określoną pomiędzy klasą A a klasą G; pobór energii w
kWh/rok, pojemność urządzenia w litrach netto oraz klasę klimatyczną, w której zostało zaprojektowane urządzenie.
Z obowiązku etykietowania wyłączone są urządzenia z elektryką statyczną, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki skrzyniowe
oraz urządzenia wykorzystywane w promocji sprzedaży.

Pomiary

Etykieta energetyczna

Zdeﬁniowane klasy klimatyczne
Klasa klimatyczna 3 (szafy lekkie):
Temperatura otoczenia od +10 °C do +25 °C,
60 % wilgotności względnej
Klasa klimatyczna 4:
Temperatura otoczenia od +10 °C do +30 °C,
55 % wilgotności względnej
Klasa klimatyczna 5 (szafy o dużej wytrzymałości):
Temperatura otoczenia od +10 °C do +40 °C,
40 % wilgotności względnej

Obowiązuje od 1 lipca 2016 (A do G)

Klasa klimatyczna wskazana na etykiecie energetycznej
przedstawia maksymalną temperaturę otoczenia w miejscu
instalacji urządzenia. W tej temperaturze utrzymywane są
wewnętrzne temperatury wymagane do bezpiecznego
przechowywania żywności.

Identyﬁkator modelu
dostawcy
BKPv 8470
A
B
C
D
E
F
G
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Zużycie energii, niezależnie od podanej klasy klimatycznej,
jest mierzone w klasie klimatycznej 4 (+30 °C / 55 % rH).
Pomiar zużycia energii jest zgodny z normą EN 16825
i rozporządzeniem 2015/1094/UE. Objętość netto jest
obliczana zgodnie z normą EN 16825.

Klasa efektywności
energetycznej

765

kWh/annum

Zużycie energii / Objętość netto
677രL

– രL

5ര

Nazwa lub znak
towarowy dostawcy

40°C-40റ%

Roczne zużycie
energii
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Klasa klimatyczna
(3, 4 lub 5)

2015/1094-I

Objętość zamrażarki netto
Objętość chłodziarki netto
Od 1 lipca 2019 roku, etykieta energetyczna zostanie
rozszerzona o klasę wydajności energetycznej A+++.
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Powody dla których
warto wybrać markę Liebherr

Najwyższa wydajność

Niskie koszty eksploatacji

Najwyższa jakość

Łatwość czyszczenia

Ponadczasowe wzornictwo

Wygodne użytkowanie

Liebherr oferuje innowacyjne rozwiązania odpowiadające wymaganiom
profesjonalistów. Nasze chłodziarki i
zamrażarki dla piekarni i cukierni
zapewniają doskonałą wydajność
chłodniczą nawet w ekstremalnych
warunkach otoczenia. Zastosowanie
najnowocześniejszych komponentów
chłodniczych, wydajnych i przyjaznych
dla środowiska czynników chłodni czych oraz precyzyjnej elektroniki gwarantuje zachowanie jakości i świeżości
ciast, tortów i wyrobów piekarniczych.
Parownik malowany kataforetycznie
zapewnia ochronę przed substancjami wywołującymi korozję, takimi jak sole
i fruktoza. Urządzenia firmy Liebherr
wyróżniają się także pod względem
ekonomicznym: dzięki niskiemu zapotrzebowaniu na energię pomagają
trwale obniżyć koszty eksploatacji.

Dzięki precyzyjnemu modułowi elektronicznemu połączonemu ze zoptymalizowanym układem chłodzenia, urządzenia
firmy Liebherr odznaczają się wysoką
wydajnością przy wyjątkowo niskim
zużyciu energii. Przyczynia się do tego
skuteczna izolacja, która efektywnie
zapobiega utracie zimna. W ten sposób
chronimy środowisko i zapewniamy niskie
koszty eksploatacji. Wysoka jakość komponentów gwarantuje długowieczność
i niezawodność urządzeń firmy Liebherr.

Urządzenia firmy Liebherr są zaprojektowane z myślą o intensywnej eksploatacji, dlatego ich kluczowym atutem
jest solidne wykonanie – cechują się
wysokiej jakości materiałami i wyjątkowo staranną obróbką. Wzorową jakość
urządzeń potwierdzają zaawansowane
testy. Wszystkie komponenty elektroniczne i elementy układu chłodzenia
są optymalnie do siebie dostosowane,
aby zapewnić najwyższą funkcjonalność i wydajność.

W przypadku sprzętu do profesjonalnych zastosowań, higiena urządzeń
odgrywa szczególną rolę. Dlatego produkty marki Liebherr posiadają bezspoinowe, gładkie wnętrza, których
czyszczenie jest łatwe i wygodne. Ruszty
z regulacją wysokości można wyjąć i
dokładnie wyczyścić. W zależności
od modelu, kółka lub nóżki z regulowaną wysokością ułatwiają sprzątanie
powierzchni pod urządzeniami.

Liebherr oferuje wysokowydajne technologie w perfekcyjnej formie: w swojej
koncepcji wzornictwa firma przykłada
dużą wagę do połączenia elegancji
z wysoką jakością. Nasze urządzenia
wyróżniają się niebanalnym stylem oraz
wyjątkowym designem, podkreślonym
poprzez wykorzystanie najlepszych
materiałów. Dzięki konsekwentnemu
stosowaniu eleganckich rozwiązań,
chłodziarki i zamrażarki firmy Liebherr
można zestawiać obok siebie, tworząc
w ten sposób grupy urządzeń o ujednoliconym stylu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne poddawane są testom i badaniom sprawdzającym jakość, wydajność oraz trwałość.
Z tego względu nasze urządzenia dla
piekarni i cukierni nie wymagają częstej konserwacji – zapewniają zatem
oszczędność czasu i pieniędzy, oferując
jednocześnie szereg inteligentnych rozwiązań podnoszących komfort obsługi.
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Chłodziarki i zamrażarki piekarnicze z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Przegląd zalet

Przy pomocy przycisków SuperCool i SuperFrost produkty można schłodzić tak szybko,
jak to możliwe (przez maksymalnie 1 godzinę w zależności od ilości). Jest to pomocne na przykład
w przypadkach konkretnych wymogów temperaturowych dla potrzeb transportu produktów.

Parownik i układ chłodzenia są
umiejscowione w górnej części urządzenia, co pozwala na zwiększenie
pojemności użytkowej wnętrza.
Odchylana pokrywa z możliwością
demontażu zapewnia wygodny
dostęp podczas serwisowania oraz
czyszczenia.

Skraplacz rurkowy ze zdejmowanym ﬁltrem jest idealnie dostosowany do warunków panujących w piekarniach
i cukierniach. Odpowiednia konserwacja gwarantuje utrzymanie wydajności chłodniczej przez długie lata.
Parownik malowany kataforetycznie gwarantuje ochronę przed wyjątkowo agresywnymi substancjami
wywołującymi korozję, takimi jak sole i fruktoza, które są często stosowane w piekarniach i cukierniach.

Precyzyjna elektronika w połączeniu z wysokiej jakości
komponentami chłodniczymi zapewnia redukcję zużycia
energii. Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
i temperatury ostrzega przed niepotrzebną utratą zimna
oraz niekontrolowanym wzrostem temperatury.

Wysokowydajne odszranianie gorącym gazem skraca czas automatycznego
odszraniania do ok. 10 minut. Ogranicza to wahania temperatury i gwarantuje
bezpieczne przechowywanie produktów.

W celu zwiększenia pojemności użytkowej wnętrza elementy takie jak
wentylatory i parownik są umieszczone poza komorą chłodniczą.

Pokrywa ze zintegrowanym modułem elektronicznym oraz drzwi urządzenia są gładkie
i bezspoinowe, zapewniając w ten sposób wyjątkowo łatwe utrzymanie w czystości.
Solidny, zintegrowany z drzwiami uchwyt gwarantuje
komfortową obsługę i łatwe otwieranie drzwi.

Dwa wysokowydajne wentylatory zapewniają optymalny klimat we wnętrzu
urządzenia. Zimne powietrze nie jest kierowane bezpośrednio na produkty.

Naturalny, wolny od HFC czynnik chłodniczy R 290 jest przyjazny dla
środowiska i w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznacza
się wysoką energooszczędnością.

Podczas otwierania drzwi w chłodziarkach i zamrażarkach powstaje podciśnienie, w
wyniku czego ponowne otwarcie drzwi jest trudniejsze. Rozwiązaniem tego problemu
jest zawór wyrównawczy, który zapewnia szybkie wyrównanie podciśnienia.

Możliwość ustawienia trzech zakresów wilgotności oferuje stworzenie
optymalnych warunków przechowywania dla różnych produktów.

Uszczelkę drzwi można wymienić w łatwy i wygodny sposób.
Izolacja cyklopentanowa wykonana z wolnej od HFC pianki o grubości 83 mm
ogranicza utratę zimna i zapewnia wysoką efektywność energetyczną urządzeń.

Łatwy do utrzymania w czystości
ﬁltr przeciwpyłowy chroni elementy funkcjonalne przed mąką i pyłem,
wydłużając żywotność urządzeń
(dostępny opcjonalnie).

Wnętrze ze stali chromoniklowej
posiada zaokrąglone narożniki, a w
płycie podłogowej umieszczono
odpływ wody o średnicy ¾",
umożliwiający wygodne czyszczenie
urządzenia.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić bez
dodatkowych elementów konstrukcyjnych,
dopasowując urządzenie do miejsca ustawienia.

Drzwi urządzenia zamykają się samoczynnie przy kącie otwarcia
wynoszącym poniżej 60°, dzięki czemu zapobiegają niechcianej
utracie zimna we wnętrzu. Przy kącie wynoszącym 90°
drzwi pozostają otwarte, zapewniając łatwą obsługę.

Zintegrowany pedał nożny
zapewnia łatwe i wygodne
otwieranie drzwi (dostępny
opcjonalnie).

Urządzenia są zaprojektowane do eksploatacji w wysokiej temperaturze otoczenia (od +10°C do +40°C)
i gwarantują wydajność oraz ekonomiczność nawet w ekstremalnych temperaturach panujących w piekarni.

Seryjne wyposażenie w nóżki CNS o regulowanej wysokości od 120 mm do 170 mm
- ułatwiają one czyszczenie pod urządzeniem, gwarantując maksymalną higienę.
BKPv 8470
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Chłodziarki i zamrażarki piekarnicze z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Najwyższa jakość
Chłodziarki i zamrażarki ProfiLine firmy Liebherr zgodne z normą dla wyrobów piekarskich oferują szereg atutów gwarantujących
funkcjonalność i niezawodność podczas codziennego użytkowania: na stabilnych profilach szynowych typu L można z łatwością
wsuwać i wysuwać standardowe blachy (60 cm x 40 cm i 60 cm x 80 cm). Wydajny układ obiegu powietrza i precyzyjny moduł

Specjalny ruch powietrza.
Dwa wysokowydajne wentylatory zapewniają optymalny klimat
we wnętrzu urządzenia. Zimne powietrze nie jest kierowane
bezpośrednio na delikatne produkty, gwarantuje to zachowanie jakości ciast czy też tortów. Urządzenia są standardowo
wyposażone w maksymalną ilość szyn do blach piekarniczych.

Zaprojektowane do pracy w wysokiej temperaturze
otoczenia panującej w piekarni.
Solidna izolacja i odpowiednie komponenty sprawiają, że
urządzenia dostosowane są do temperatury otoczenia
wynoszącej od +10°C do + 40°C. Dlatego są one optymalnym rozwiązaniem dla profesjonalnych zastosowań, również
w piekarniach.
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Standardowe blachy.
Wnętrze ze stali chromoniklowej jest optymalnie przystosowane
do wsunięcia blach piekarniczych. Na regulowanych proﬁlach
szynowych typu L można, w zależności od wielkości urządzenia,
wygodnie wsuwać blachy do pieczenia w rozmiarach 60 cm x
40 cm lub 60 cm x 80 cm.

Obustronny montaż drzwi.
Kierunek otwierania drzwi można łatwo zmienić bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, dopasowując w ten sposób
urządzenie do miejsca ustawienia.

elektroniczny umożliwiają dokładne nastawienie temperatury i równomierne schłodzenie produktów, gwarantując zachowanie
doskonałej jakości podczas przechowywania.

Szerokie zakresy temperatury - elastyczność
przechowywania.
Temperaturę można dowolnie regulować w zakresie od -5°C
do +15°C i od -10°C do -35°C, dostosowując klimat panujący
we wnętrzu do rodzaju przechowywanych produktów.
Trzy zakresy wilgotności powietrza do wyboru.
Dzięki trzem zakresom wilgotności powietrza, urządzenia
zapewniają optymalne warunki do przechowywania różnych
produktów takich jak np. czekolada, lukier czy surowe ciasto.
Stabilność temperatury zapewnia zachowanie najwyższej
jakości wszystkich rodzajów produktów.
Efektywne energetycznie odszranianie gorącym gazem.
Odszraniaj rzadziej i szybciej: urządzenia są odszraniane tylko
w razie potrzeby, ponieważ sterowanie elektroniczne oblicza
optymalne cykle odszraniania na podstawie czasu pracy kompresora. Wydajny energetycznie gorący gaz skraca czas odszraniania z ok. 30 do tylko ok. 10 minut – przy nieznacznym
wzroście temperatury. Dzięki temu produktów spożywczych
nie trzeba wyjmować podczas odszraniania, ponieważ nie są
one narażone na niepotrzebne wahania temperatury.

Optymalna wydajność chłodnicza.
Urządzenia są zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C. Dzięki temu idealnie nadają się
do zastosowania w gorącej piekarni, zawsze zapewniając
optymalną wydajność chłodniczą. Wszystkie komponenty
dobrano z myślą o intensywnej eksploatacji w piekarniach i
cukierniach.

Komfortowa obsługa i praktyczne wyposażenie.
Aby zapewnić komfort obsługi, drzwi pozostają otwarte przy
kącie otwarcia wynoszącym 90°. Umożliwia to wygodne wkładanie lub wyjmowanie większych ilości produktów. Poniżej
60° drzwi zamykają się samoczynnie dzięki uszczelce magnetycznej, zapobiegając w ten sposób utracie zimna. Dostępny
opcjonalnie stabilny pedał nożny ułatwia wkładanie produktów,
gdy nasze ręce są zajęte. Wnętrze ze stali chromoniklowej
jest optymalnie przystosowane do wsunięcia blach piekarniczych. Na regulowanych proﬁlach szynowych typu L można,
w zależności od wielkości urządzenia, wygodnie wsuwać blachy do pieczenia w rozmiarach 60 cm x 40 cm lub 60 cm x 80
cm. Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami i odpływem wody
o średnicy ¾" w płycie podłogowej umożliwia wygodne czyszczenie. Kierunek otwierania drzwi można łatwo zmienić we
wszystkich urządzeniach.

Precyzyjny moduł elektroniczny ProﬁLine gwarantujący
efektywność energetyczną.
Łatwy w obsłudze moduł elektroniczny oferujący zdeﬁniowane
zakresy temperatur oraz regulację wilgotności, umożliwia nastawienie temperatury z dokładnością co do stopnia. Moduł elektroniczny
gwarantuje również odszranianie urządzeń wyłącznie wtedy gdy jest
to konieczne. Optyczny i akustyczny alarm ostrzega przy odchyleniach temperatury, spowodowanych na przykład przez dłużej otwarte
drzwi, dzięki temu przechowywane produkty są lepiej chronione.
Pokryta folią klawiatura jest odporna na zanieczyszczenia i łatwa
do utrzymania w czystości.
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Chłodziarki piekarnicze z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Chłodziarki piekarnicze

BKPv 8470 ProfiLine

BKPv 6570 ProfiLine

z dynamicznym chłodzeniem

Zamrażarki piekarnicze z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Zamrażarki piekarnicze

BGPv 8470 ProfiLine

BGPv 6570 ProfiLine

z dynamicznym chłodzeniem

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Styk dodatkowy
Regulowane półki
Materiał półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto

856 / 677 l
790 / 980 / 2120
609 / 800 / 1550
C
765 kWh
5
R 290
58 dB(A)
2.0 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−5°C do +15°C
600 × 800 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
25
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
120 – 170 mm
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
176 / 158 kg

602 / 365 l
700 / 830 / 2120
410 / 650 / 1550
D
666 kWh
5
R 290
58 dB(A)
2.0 A / 250 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−5°C do +15°C
400 × 600 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
20
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
120 – 170 mm
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
149 / 132 kg

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Styk dodatkowy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek
Wysokość nóżek
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto

856 / 677 l
790 / 980 / 2120
609 / 800 / 1550
C
1997 kWh
5
R 290
60 dB(A)
4.0 A / 350 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−10°C do −35°C
600 × 800 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
25
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
120 – 170 mm
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
180 / 161 kg

602 / 365 l
700 / 830 / 2120
516 / 650 / 1550
D
1874 kWh
5
R 290
60 dB(A)
4.0 A / 300 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−10°C do −35°C
400 × 600 mm
stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna
stal chromoniklowa
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
tak
20
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
120 – 170 mm
listwa
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
83 – 60 mm
156 / 140 kg

Dostępne również w kolorze białym jako
Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Otwieranie pedałem nożnym
Filtr przeciwpyłowy

BKPv 8420

BKPv 6520

BGPv 8420

BGPv 6520

9590581
9590659
9590247

9590581
9590659
9590247

Dostępne również w kolorze białym jako
Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Otwieranie pedałem nożnym
Filtr przeciwpyłowy

9590581
9590659
9590247

9590581
9590659
9590247
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Chłodziarki i zamrażarki zgodne z normą piekarską 60 x 40 cm i wnętrzem polistyrenowym

Przegląd zalet

Naturalne czynniki chłodnicze R 290 i R 600a są przyjazne dla środowiska i w połączeniu
z wysokowydajnymi kompresorami odznaczają się wysoką energooszczędnością.

Dwa zakresy wilgotności
powietrza w urządzeniu BKv
zapewniają idealne warunki do
przechowywania produktów
takich jak np. czekolada, lukier
lub surowe ciasto.

Sterowanie mechaniczne z cyfrowym wskaźnikiem temperatury jest precyzyjne i łatwe w obsłudze.

Układ obiegu powietrza z wysokowydajnym wentylatorem zapewnia
optymalny klimat i zmniejsza zużycie energii. Wentylator wyłącza się
w momencie otwarcia drzwi, zapobiegając utracie zimnego powietrza
i przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Wysoka wydajność chłodnicza uwzględniająca zakres temperatury otoczenia od +10°C do +40°C umożliwia
optymalne wykorzystanie urządzeń w gorących pomieszczeniach takich jak piekarnie lub cukiernie.

Niskie zużycie energii dzięki
izolacji cyklopentanowej o grubości 60 mm (wolnej od HFC).

Dziesięć par proﬁli szynowych
typu L w odstępach co 25 mm
zapewnia dużą dowolność
aranżacji i umożliwia optymalne
wykorzystanie wnętrza.

Duża powierzchnia parownika we wnętrzu urządzenia
gwarantuje szybkie schłodzenie produktów i zapewnia
wysoką wilgotność powietrza, co przyczynia się do
zachowania jakości włożonych produktów.

Wnętrze z tworzywa
sztucznego posiada
zaokrąglone narożniki
zapewniające łatwe
czyszczenie i maksymalną
higienę.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić (bez
dodatkowych elementów konstrukcyjnych), dopasowując
w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

Podczas otwierania drzwi w zamrażarkach powstaje podciśnienie, w wyniku czego ponowne otwarcie
jest trudniejsze. Zawór wyrównawczy w urządzeniu BG 5040 gwarantuje szybkie wyrównanie podciśnienia,
dzięki temu ponowne otwarcie drzwi nie sprawia żadnego problemu.

Dostępne opcjonalnie nóżki
urządzenia z regulacją
wysokości (105 – 150 mm)
gwarantują wygodne sprzątanie
pod urządzeniem.

Smart
Frost
BKv 5040

14
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Energooszczędna technologia SmartFrost (BG 5040) zapewnia znaczne zmniejszenie
oszronienia wnętrza i mrożonek, dzięki temu odszranianie konieczne jest o wiele rzadziej,
a chłodzenie jest bardziej równomierne.
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Chłodziarki i zamrażarki zgodne z normą piekarską 60 x 40 cm i wnętrzem polistyrenowym

Najwyższa jakość
Jakość i wydajność to najważniejsze czynniki decydujące o udanej eksploatacji profesjonalnych chłodziarek i zamrażarek. Firma
Liebherr oferuje dwa urządzenia BKv 5040 i BG 5040 specjalnie dostosowane do wymagań piekarni i cukierni: gwarantują
one doskonałą wydajność chłodniczą dzięki zoptymalizowanej izolacji i dynamicznemu układowi chłodzenia. Urządzenia są
zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C. We wnętrzu można umieścić standardowe blachy
piekarnicze (60 cm x 40 cm). Elektroniczne sterowanie i bezspoinowe wnętrze gwarantują komfortową eksploatację urządzeń
i pozwalają utrzymać maksymalną higienę w piekarni.

Idealne warunki przechowywania.
Dwa zakresy wilgotności powietrza w urządzeniu BKv zapewniają idealne warunki przechowywania produktów takich jak
np. czekolada, lukier lub surowe ciasto. Gwarancją zachowania
ich jakości jest stabilność temperatury.

Standardowe blachy do stosowania w piekarniach i
cukierniach.
Wnętrze z tworzywa sztucznego jest optymalnie przystosowane
do wsunięcia standardowych blach piekarniczych. Na regulowanych proﬁlach szynowych typu L można wygodnie wsuwać
blachy do pieczenia w rozmiarach 60 cm x 40 cm.

Doskonała wydajność chłodnicza.
Urządzenia są zaprojektowane do pracy w temperaturze
otoczenia od +10°C do +40°C. Dzięki temu idealnie nadają
się do zastosowania w gorącej piekarni, zawsze zapewniając
optymalną wydajność chłodniczą. Wszystkie komponenty
dobrano z myślą o intensywnej eksploatacji w piekarniach i
cukierniach.

Stabilne proﬁle szynowe typu L.
Proﬁle szynowe wytrzymujące duże obciążenia oferują miejsce dla maksymalnie 22 standardowych blach piekarniczych
(60 cm x 40 cm) zapewniających wygodne przechowywanie
produktów. Podstawowe wyposażenie urządzeń obejmuje
10 par proﬁli szynowych. Regulacja wysokości w odstępach
co 25 mm pozwala na wygodne wykorzystanie wnętrza.
Wnętrze z tworzywa sztucznego łatwe do utrzymania w
czystości.
Wnętrze z tworzywa sztucznego posiada zaokrąglone narożniki zapewniające łatwe czyszczenie i maksymalną higienę.

Komfortowa obsługa – wygodne wyjmowanie blach przy kącie
otwarcia drzwi 90°.
Aby zapewnić komfort obsługi, drzwi pozostają otwarte przy
kącie wynoszącym 90°. Umożliwia to wygodne wkładanie
lub wyjmowanie większych ilości produktów.
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Chłodziarki i zamrażarki zgodne

BKv 5040

BG 5040

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Klasa efektywności energetycznej ¹
Zużycie energii w ciągu 365 dni
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma piekarska
Materiał obudowy / kolor
Materiał drzwi
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Regulowane półki
Materiał półek
Uchwyt
Zamek
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto

491 / 375 l
750 / 730 / 1640
600 / 540 / 1410
D
753 kWh
5
R 600a
50 dB(A)
1.5 A / 90 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +15°C
600 × 400 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
10
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
86 / 80 kg

491 / 486 l
750 / 730 / 1640
600 / 540 / 1410

Akcesoria
Szyna profilowana typu L prawa
Szyna profilowana typu L lewa
Cokół z rolkami
Nóżki

9006231
9006229
9086365
9590229

9006231
9006229
9086365
9590229

z normą piekarską 60 x 40 cm

1 Str. 04 - komentarze do ustawy 2015/1094

614 kWh
5
R 290
52 dB(A)
2.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−9°C do −26°C
600 × 400 mm
stal / biały
stal
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny cyfrowy
10
proﬁle szynowe L ze stali chromoniklowej
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
prawe przestawne
92 / 86 kg
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Akcesoria
Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki piekarnicze z dynamicznym chłodzeniem
i wnętrzem ze stali szlachetnej BKPv/BGPv

Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki zgodne z normą piekarską 60 x 40 cm
i wnętrzem polistyrenowym BKv/BG

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Szyna profilowana typu L

Stabilne rolki (o średnicy 100 mm) pozwalają na dowolne przesuwanie urządzenia i łatwy dostęp do podłogi w celu jej wyczyszczenia.

Opcjonalnie dostępne są dodatkowe proﬁle szynowe typu L umożliwiające wykorzystanie standardowych blach piekarniczych

Dwie rolki w zestawie wyposażone są w blokadę hamującą. Dla modeli BKPv i BGPv.

(60 cm x 40 cm). Dla modeli BKv i BG.

Otwieranie pedałem nożnym

Cokoł z rolkami

Dostępny opcjonalnie pedał nożny umożliwia wygodne otwieranie drzwi, co stanowi szczególne ułatwienie wtedy, gdy nasze ręce

Stabilny cokół z rolkami o wysokości 125 mm ułatwia transport i przemieszczanie urządzenia. Stabilna konstrukcja i wysoka jakość

są zajęte. Dla modeli BKPv i BGPv.

gwarantują długotrwałą żywotność. Dla modeli BKv i BG.

Filtr przeciwpyłowy

Nóżki

Filtr przeciwpyłowy chroni komponenty chłodnicze przed pyłem pochodzącym z półproduktów i gwarantuje eksploatację urządzeń

Wszędzie tam, gdzie codzienna higiena pomieszczenia odgrywa ważną rolę, nóżki urządzenia z regulacją wysokości (105 – 150 mm)

bez konieczności częstej konserwacji. Zintegrowaną metalową matę ﬁltra można wyjąć bez używania narzędzi i wyczyścić. Można

oferują dostatecznie dużo miejsca pozwalającego na łatwe i wygodne sprzątanie pod urządzeniem. Dla modeli BKv i BG.

ją umyć w zmywarce w temperaturze 50°C. Dla modeli BKPv i BGPv.
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Profesjonalne urządzenia marki Liebherr
można znaleźć w specjalistycznych
punktach sprzedaży.
Informacje o wszystkich urządzeniach ﬁrmy Liebherr można znaleźć w naszych katalogach.
Są one dostępne w wersji drukowanej u sprzedawców lub w formacie PDF na stronie home.liebherr.com.

Chłodziarki i zamrażarki:
hotelarstwo i gastronomia

Chłodziarki
do win

Zamrażarki do przechowywania
lodów i mrożonek

Chłodziarki do
przechowywania
i prezentacji napojów

Chłodziarki i zamrażarki
laboratoryjne

Chłodziarki laboratoryjne do
przechowywania leków

Inteligentne systemy komunikacji
Odkryj świat urządzeń Liebherr dzięki FreshMAG
i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami,
przepisami i cennymi wskazówkami dotyczącymi
przechowywania żywności.

Dowiedz się która
aplikacja jest dostępna
dla Twojego urządzenia
i systemu operacyjnego
(Apple, Android itd.).

WineGuide app
Przegląd win typu Bordeaux i ich producentów
oraz informacje na temat przechowywania.

Na kanale Liebherr-Hausgerate YouTube znajduje
się wiele interesujących i pomocnych ﬁ lmów
prezentujących funkcje urządzeń Liebherr.

Aktualności, informacje o nowościach i
promocjach można znaleźć na blogu i Facebooku
marki Liebherr, Instagramie i Pintereście.

Dowiedz się więcej
na temat mediów
społecznościowych.

socialmedia.home.
liebherr.com

Dystrybutor w Polsce: AGED Sp. z o.o.
Millennium Logistic Park; 05-800 Pruszków k / Warszawy, ul. 3 Maja 8.
tel. 22 738-31-36, 22 738-31-15; fax: (22) 738-31-19.
e-mail: aged@aged.com.pl, www.aged.com.pl; www.liebherr.aged.com.pl

Zmiany zastrzeżone.

apps.home.liebherr.com

