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Informacje o wszystkich urządzeniach fi rmy Liebherr można znaleźć w naszych katalogach.

Są one dostępne w wersji drukowanej u sprzedawców lub w formacie PDF na stronie www.liebherr.aged.com.pl.

Profesjonalne urządzenia marki Liebherr 
można znaleźć w specjalistycznych 
punktach sprzedaży. 

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Dowiedz się która 

aplikacja jest dostępna

 dla Twojego urządzenia 

i systemu operacyjnego 

(Apple, Android itd.).

Inteligentne systemy komunikacji

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.

Media app

W łatwy i szybki sposób pobierz wszystkie 

katalogi i video na swój tablet, aby mieć 

do nich dostęp w trybie offl  ine.

WineGuide app

Przegląd win typu Bordeaux i ich producentów 

oraz informacje na temat przechowywania.

Dowiedz się więcej 

na temat mediów 

społecznościowych.

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

Uniwersalne chłodziarki 
i zamrażarki do
profesjonalnych zastosowań

Island merchandiser
Food retail

Chłodziarki laboratoryjne do 
przechowywania leków

Chłodziarki i zamrażarki 
laboratoryjne

Chłodziarki
do win

Chłodziarki i zamrażarki
dla branży piekarniczej 

Chłodziarki do przechowywania 

i prezentacji napojów

Zamrażarki do przechowywania 
lodów i mrożonek
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Chłodziarki i zamrażarki 
dla hotelarstwa i gastronomii
W gastronomii, hotelarstwie i cateringu wszystkim chłodziarkom i zamrażarkom stawiane są 
szczególnie wysokie wymagania. Decydując się na urządzenie firmy Liebherr, wybierają Państwo 
funkcjonalność, najwyższy poziom jakości i doskonałe wzornictwo. Firma Liebherr oferuje atrakcyjne 
rozwiązania, odgrywające kluczową rolę w zastosowaniach profesjonalnych: wysokiej jakości 
komponenty i maksymalną pojemność użytkową, dużą moc chłodzenia, jednorodność temperatury 
i wyjątkową łatwość utrzymania w czystości. Urządzenia firmy Liebherr przekonują niskim zapo-
trzebowaniem na energię i najwyższą wydajnością. Ponadto, są zaprojektowane zgodnie z 
wymogami normy HACCP i spełniają wysokie oczekiwania pod względem higieny. Nasze urzą-
dzenia oferują niezawodność przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
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Rodzaje klas klimatycznych

Klasa klimatyczna 3:  Temperatury otoczenia od +10°C do +25°C 
Klasa klimatyczna 4:  Temperatury otoczenia od +10°C do +30°C 
Klasa klimatyczna 5: Temperatury otoczenia od +10°C do +40°C
Klasa klimatyczna 7: Temperatury otoczenia od +10°C do +35°C

Klasa klimatyczna na etykiecie energetycznej stanowi maksymalną temperaturę otoczenia, w miejscu instalacji urządzenia. 
W temperaturze tej zachowane są wymagane temperatury wnętrza, niezbędne do bezpiecznego przechowywania żywności.

Nowość: Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie etykietowania urządzeń komercyjnych

W celu obniżenia zużycia energii w Unii Europejskiej oraz w celu wsparcia sprzedaży 

urządzeń energooszczędnych, Komisja Europejska wydała rozporządzenie delegowane 

Komisji UE 2015/1094 „Etykiety efektywności energetycznej profesjonalnych chłodziarek 

i zamrażarek”, w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub 

mroźniczych, obowiązujące od 1 lipca 2016 roku. 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.
485
kWh/annum

477 L    –  L
5 

40°C-40 %

B

GKPv 6590
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Powody dla których warto wybrać 
markę Liebherr

Najwyższa wydajność

Chłodziarki i zamrażarki firmy Liebherr 
dla gastronomii i hotelarstwa zapewniają 
wysoką wydajność chłodniczą, również 
w ekstremalnych warunkach klimatycz-
nych. Połączenie najnowocześniejszych 
komponentów, wydajnych i przyjaznych 
dla środowiska czynników chłodniczych 
oraz precyzyjnego sterowania, gwaran-
tuje zachowanie jakości i świeżości pro-
duktów, a także bezpieczeństwo i 
najwyższą jakość urządzeń.

Niskie koszty eksploatacji 

Dzięki precyzyjnemu modułowi elektro-
nicznemu połączonemu ze zoptymalizo-
wanym 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 długo-
wieczność i niezawodność urządzeń 
firmy Liebherr.

Najwyższa jakość 

Urządzenia firmy Liebherr są zaprojekto-
wane z myślą o intensywnej eksploata-
cji, dlatego ich kluczowym atutem jest 
solidne wykonanie – cechują się wyso-
kiej jakości materiałami i wyjątkowo 
staranną obróbką. Wzorową jakość 
urządzeń potwierdzają zaawansowane 
testy. Wszystkie komponenty elektro-
niczne i elementy układu chłodzenia są 
optymalnie do siebie dostosowane, aby 
zapewnić najwyższą funkcjonalność i 
wydajność, oczywiście w połączeniu z 
atrakcyjnym wzornictwem.

Łatwość czyszczenia

W przypadku zastosowań komercyjnych 
w hotelarstwie, gastronomii i cateringu, 
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 zależ-
ności od modelu, kółka lub nóżki z regu-
lowaną wysokością ułatwiają sprzątanie 
powierzchni pod urządzeniami. 

Ponadczasowe wzornictwo

Liebherr oferuje wysokowydajne techno-
logie 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 ujednoli-
conym stylu. 

Wygodne użytkowanie

Dzięki przemyślanej koncepcji i wysokiej 
jakości materiałom, urządzenia Liebherr 
oferują wygodne użytkowanie. Nasze 
chłodziarki i zamrażarki nie wymagają 
częstej konserwacji oraz są wyjątkowo 
łatwe w obsłudze, dzięki czemu spełniają 
wszelkie wymagania stawiane urządze-
niom do zastosowań profesjonalnych.
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Przegląd zalet

Wysokowydajne odszranianie gorącym gazem skraca czas odszraniania do ok. 

10 minut i zmniejsza zużycie energii.

W celu zwiększenia pojemności użytkowej wnętrza, elementy

takie jak wentylatory i parownik są umieszczone poza komorą chłodniczą. 

Zawór wyrównawczy ułatwiający otwieranie drzwi.

Dwa wysokowydajne wentylatory zmniejszają zużycie energii i zapewniają 

optymalny rozkład zimna w całym układzie obiegu powietrza.

Zewnętrzna obudowa ze stali szlachetnej 

posiada gładkie, bezszczelinowe ściany o 

grubości 83 mm, łatwe do mycia i utrzymania 

w czystości. 

Wbudowany pedał nożny umożliwia 

wygodne otwieranie drzwi, co stanowi 

szczególne ułatwienie wtedy, gdy 

nasze ręce są zajęte.

Głęboko tłoczona płyta podłogowa 

posiada odpływ gwarantujący maksymalną 

higienę oraz zaokrąglone narożniki 

zapewniające łatwe czyszczenie.

Odchylana pokrywa z możliwością 

demontażu zapewnia wygodny dostęp 

podczas serwisowania oraz czyszczenia.

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R 290 w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami 

odznacza się wysoką wydajnością i energooszczędnością.

Samozamykające się drzwi z wymienną uszczelką 

magnetyczną są wyjątkowo szczelne, dzięki 

czemu zapobiegają niepotrzebnej utracie zimna. 

Ergonomiczny uchwyt na całej wysokości drzwi 

gwarantuje wygodne otwieranie.

Precyzyjny moduł elektroniczny w połączeniu 

z wysokiej jakości komponentami chłodniczymi 

zapewnia najwyższą wydajność 

energetyczną. Optyczny i akustyczny alarm 

ostrzega przed niekontrolowanym wzrostem 

temperatury i stratami zimna.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić bez dodatkowych elementów 

konstrukcyjnych, dopasowując w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

Złącze szeregowe, złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe) i interfejs 

podczerwieni umożliwiają podłączenie urządzenia do centralnych systemów 

dokumentujących i alarmowych.

Głęboko tłoczone prowadnice i wnętrze ze stali 

szlachetnej są zgodne z normą Gastronorm 2/1. 

Wysokość wszystkich półek można z łatwością 

regulować i w wygodny sposób ustawiać na nich 

pojemniki.

Seryjne wyposażenie w nóżki o regulowanej 

wysokości, ułatwiające czyszczenie pod urządzeniem.

Chłodziarki i zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej
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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 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.

Stabilne głęboko tłoczone prowadnice.

Wnętrze ze stali szlachetnej posiada głęboko tłoczone prowad-

nice. Ponadto jest ono odporne na korozję, higieniczne i 

łatwe do utrzymania w czystości. Ruszty mogą być obciążone 

maksymalnie do 60 kg. Pojemniki gastronomiczne 2/1 można 

wsuwać bezpośrednio na żebrowaniu. Głęboko tłoczona płyta 

podłogowa posiada odpływ gwarantujący maksymalną higienę 

oraz zaokrąglone narożniki zapewniające łatwe czyszczenie.

Łatwo dostępne elementy układu chłodzenia.

Elementy układu chłodzenia są wbudowane w górnej części 

urządzenia, dzięki temu znacznie zwiększa się pojemność 

użytkowa. W celu wyczyszczenia urządzenia lub wykonania 

ewentualnych prac serwisowych należy jedynie podnieść do 

góry przednią część pokrywy. Powyżej kąta otwarcia 45° 

można ją całkowicie wyjąć.

Warunki eksploatacji – wysoka klasa klimatyczna.

W kuchni często panuje wysoka temperatura. Dlatego 

profesjonalne urządzenia fi rmy Liebherr są zaprojektowane 

do pracy w klasie klimatycznej 5 z wysoką temperaturą 

otoczenia +40°C. Nawet w tak ekstremalnych warunkach 

urządzenia pracują bezawaryjnie i wydajnie. 

Moduł elektroniczny Profi PremiumLine ze zintegrowanym 

zapisem temperatury.

Łatwy w obsłudze moduł elektroniczny oferuje trzy zdefi niowane 

programy temperatury i wilgotności dla różnych grup produktów. 

Ponadto steruje on energooszczędną funkcją odszraniania w za-

leżności od rzeczywistego zapotrzebowania. Przez złącze szere-

gowe RS 485 urządzenia mogą zostać podłączone do zewnętrz-

nego oprogramowania zapisującego temperaturę. Zintegrowany 

rejestrator danych w regularnych odstępach czasu zapisuje tem-

peraturę panującą we wnętrzu urządzenia - jest to dokumenta-

cja zgodna z wymaganiami HACCP. Optyczny i akustyczny alarm 

ostrzega przy odchyleniach temperatury, spowodowanych np. 

poprzez długotrwałe otwarcie drzwi, dzięki temu przechowywane 

produkty są lepiej chronione. Pokryta folią klawiatura jest odporna 

na zanieczyszczenia i łatwa do utrzymania w czystości.

Samozamykające się drzwi.

Aby zapewnić wygodne wkładanie i wyjmowanie produktów, 

drzwi pozostają otwarte przy kącie 90°. Poniżej 60° drzwi za-

mykają się samoczynnie. Wbudowany pedał nożny w urządze-

niach Profi  PremiumLine umożliwia wygodne otwieranie drzwi, 

co stanowi szczególne ułatwienie wtedy gdy nasze ręce są 

zajęte (opcjonalnie dostępny również dla urządzeń Profi Line). 

Kierunek otwierania drzwi można w łatwy sposób zmienić, a 

uszczelki w drzwiach można wymienić bez użycia narzędzi. 

Najwyższa wydajność dla profesjonalistów
Ekskluzywne serie ProfiPremiumLine i ProfiLine oferują wszystko, czego wymagający użytkownicy oczekują od nowoczesnych 
chłodziarek i zamrażarek: wysokowydajne komponenty chłodnicze zapewniają szybkie schładzanie produktów spożywczych 

Zawór wyrównawczy.

Podczas wielokrotnego otwierania drzwi w chłodziarkach i 

zamrażarkach powstaje podciśnienie, w wyniku czego ponowne 

otwarcie drzwi jest trudniejsze. Dzięki zaworowi wyrównawcze-

mu podciśnienie zostaje wyrównane w szybki i automatyczny 

sposób, a drzwi można otwierać z łatwością.

Przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze.

Firma Liebherr stosuje wyłącznie ekologicznie bezpieczny 

czynnik chłodniczy R 290. W połączeniu z wysokowydajnymi 

komponentami chłodniczymi sprawia on, że urządzenia 

Liebherr są wyjątkowo przyjazne dla środowiska i 

energooszczędne.

przy niskim zużyciu energii. Moduł elektroniczny zgodny z wymogami HACCP umożliwia dokładne nastawienie  temperatury.  Ruszty 
posiadają regulację wysokości, dzięki czemu całą przestrzeń można wygodnie wykorzystać, zgodnie z własnymi preferencjami. 

Chłodziarki i zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Skuteczna izolacja.

Urządzenia posiadają warstwę izolacyjną o grubości 83 mm 

w ścianach i 60 mm w drzwiach. Pozwala to zapewnić jedno-

rodność temperatury i utrzymać niskie zużycie energii. 

Konstrukcja drzwi gwarantuje wyjątkowo szczelne zamknięcie, 

co zapobiega utracie zimna z wnętrza urządzenia.

Układ obiegu powietrza gwarantujący optymalny 

rozkład temperatury.

Innowacyjny układ obiegu powietrza zapewnia przechowywanie 

produktów spożywczych bez utraty świeżości: dwa wentylatory 

kierują powietrze do parownika, który je schładza, następnie jest 

ono kierowane w dół. Dzięki temu powietrze stale cyrkuluje, a 

rozkład temperatury jest równomierny. 

Zalety odszraniania gorącym gazem
Okres wzrostu temperatury zostaje skrócony

30-minutowe
Odszranianie elektryczne

10-minutowe
Odszranianie gorącym gazem



1312

Chłodziarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Chłodziarki GN 2/1 
z dynamicznym chłodzeniem 

1 Str. 05 - komentarze do ustawy 2015/1094

2 Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Dostępny również z kółkami

Dostępna również wersja z czynnikiem chłodniczym R 134a

Akcesoria

CNS-ruszt

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Szyna profi lowana typu U prawa / lewa

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Klucz na podczerwień (wraz z oprogramowaniem)

Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)

Czujnik temperatury produktów NTC

Otwieranie pedałem nożnym

tak

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

9590659

tak

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

9590639

tak

GKPv 1470, wersja 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

tak

GKPv 6570, wersja 525

7112904

7112908

9590581

9590659

tak

7112904

7112908

9590581

9590659

GKPv 6590 Profi PremiumLine

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

B

485 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-2°C do +16°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

RS 485 / tak

4 / ruszty ze stali chromoniklowej

60 kg

120 – 170 mm

listwa

tak

w wyposażeniu

tak / prawe przestawne

83 – 60 mm

135 / 119 kg

GKPv 1490 Profi PremiumLine

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

1333 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-2°C do +16°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

RS 485 / tak

8 / ruszty ze stali chromoniklowej

60 kg

120 – 170 mm

listwa

tak

w wyposażeniu

tak / –

83 – 60 mm

220 / 197 kg

GKPv 1470 Profi Line

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

1775 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.5 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

– / tak

8 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

120 – 170 mm

listwa

w wyposażeniu

tak / –

83 – 60 mm

224 / 201 kg

GKPv 6570 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

C

659 kWh

5

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

– / tak

4 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

120 – 170 mm

listwa

w wyposażeniu

tak / prawe przestawne

83 – 60 mm

133 / 117 kg

GKPv 6573 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

D

929 kWh

4

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

Szklane drzwi z ramą ze stali szlachetnej

stal chromoniklowa

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

pionowe oświetlenie LED, włączane osobno

optyczny i dźwiękowy

– / tak

4 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

120 – 170 mm

listwa

w wyposażeniu

tak / prawe przestawne

83 – 60 mm

144 / 127 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 ²

Klasa klimatyczna

Czynnik chłodniczy

Poziom szumu

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Układ chłodzenia / Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Gastronorm

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Oświetlenie wewnętrzne

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Złącze / styk dodatkowy

Regulowane półki / Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość nóżek

Uchwyt

Otwieranie pedałem nożnym

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane / Kierunek otwierania drzwi

Izolacja

Ciężar brutto / netto
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Zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Zamrażarki GN 2/1 
z dynamicznym chłodzeniem

1 Str. 05 - komentarze do ustawy 2015/1094

Dostępny również z kółkami

Akcesoria

CNS-ruszt

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Szyna profi lowana typu U prawa / lewa

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Klucz na podczerwień (wraz z oprogramowaniem)

Oprogramowanie dokumentacyjne (złącze szeregowe)

Czujnik temperatury produktów NTC

Otwieranie pedałem nożnym

tak

7112904

7112908

9590581

9590389

9590387

9590407

9590659

tak

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590389

9590387

9590407

9590639

tak

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

tak

7112904

7112908

9590581

9590659

GGPv 6590 Profi PremiumLine

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

B

1165 kWh

4

R 600a

60 dB(A)

3.5 A / 500 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-10°C do -35°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

RS 485 / tak

4

ruszty ze stali chromoniklowej

60 kg

120 – 170 mm

listwa

tak

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

83 – 60 mm

147 / 130 kg

GGPv 1490 Profi PremiumLine

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

4559 kWh

5

R 290

60 dB(A)

5.0 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-10°C do -26°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

RS 485 / tak

8

ruszty ze stali chromoniklowej

60 kg

120 – 170 mm

listwa

tak

w wyposażeniu

tak

83 – 60 mm

229 / 205 kg

GGPv 1470 Profi Line

1427 / 1079 l

1430 / 830 / 2150

1240 / 650 / 1550

D

4881 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.5 A / 700 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-10°C do -26°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

– / tak

8

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

120 – 170 mm

listwa

w wyposażeniu

tak

83 – 60 mm

229 / 205 kg

GGPv 6570 Profi Line

601 / 477 l

700 / 830 / 2150

510 / 650 / 1550

D

2529 kWh

5

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 600 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-10°C do -35°C

530 x 650 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

stal chromoniklowa

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

– / tak

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

120 – 170 mm

listwa

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

83 – 60 mm

146 / 130 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

Gastronorm

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Złącze / styk dodatkowy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość nóżek

Uchwyt

Otwieranie pedałem nożnym

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Izolacja

Ciężar brutto / netto
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GKv 6460

Chłodziarki i zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego 

Przegląd zalet

Naturalne, wolne od HFC czynniki chłodnicze R 290 i R 600a są przyjazne dla środowiska 

i w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznaczają się wysoką energooszczędnością.

Wysokowydajny i dynamiczny układ 

chłodzenia zapewnia stabilność i równomierny 

rozkład temperatury we wnętrzu. Wyłączniki 

stykowe na drzwiach wyłączają wentylator, 

ograniczając utratę zimna w momencie otwarcia 

urządzenia. Dzięki skraplaczowi na tylnej ściance 

system nie wymaga szczególnej konserwacji. 

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty 

pozwalają na elastyczne wykorzystanie 

wnętrza i mogą być obciążone maksymalnie 

do 60 kg, zapewniając bezpieczne przechowy-

wanie produktów.

Urządzenia posiadają nóżki z stali szlachetnej. 

Wysokość nóżek można indywidualnie 

regulować – ułatwia to czyszczenie powierzchni 

pod urządzeniami. Opcjonalnie dostępne są 

również kółka.

Głęboko tłoczone prowadnice zapewniają 

stabilność i bezpieczeństwo. Bezspoinowe i 

gładkie wnętrze, wykonane z polistyrenu, jest 

bezzapachowe oraz łatwe do utrzymania w 

czystości, gwarantując w ten sposób najwyższy 

poziom higieny. 

Odszranianie gorącym gazem w urządzeniach GGv. 

Wysokowydajny gorący gaz odszrania urządzenie w

ciągu ok. 10 minut. Dzięki temu wzrost temperatury we

wnętrzu urządzenia jest w fazie odszraniania minimalny,

co z kolei gwarantuje większą oszczędność energii.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić, 

dopasowując w ten sposób urządzenie do 

miejsca ustawienia.

Drzwi samodomykające ze zdejmowaną uszczelką magnetyczną. Aby zapewnić wygodne wkładanie i wyjmowanie 

dużych ilości produktów, drzwi pozostają otwarte przy kącie 90°. Poniżej 60° drzwi zamykają się samoczynnie 

i szczelnie dzięki uszczelce magnetycznej. Zapobiega to utracie zimna i poprawia wydajność energetyczną. 

Precyzyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania 

posiada higieniczną klawiaturę membranową. 

Połączenie elektroniki z wysokiej jakości 

komponentami zapewnia najwyższą wydajność 

energetyczną. Optyczny i akustyczny alarm 

ostrzega przed niekontrolowanym wzrostem 

temperatury i utratą zimna.

Solidny uchwyt drążkowy został zaprojektowany z myślą o intensywnej 

eksploatacji, jest ergonomiczny i łatwy do utrzymania w czystości.

Specjalny odpływ umożliwia szybkie usunięcie 

brudnej wody po czyszczeniu.

Zamrażanie

30-minutowe
Odszranianie elektryczne

10-minutowe
Odszranianie gorącym gazem
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Nóżki ze stali szlachetnej.

Wybrane urządzenia są dostarczane z zamontowanymi fabrycznie 

nóżkami. Zapewniają one dostatecznie dużo miejsca przy podło-

dze, dzięki temu gwarantują łatwe i wygodne sprzątanie również 

pod urządzeniem. Opcjonalnie dostępne są kółka.

Efektywne energetycznie odszranianie gorącym 

gazem w urządzeniach GGv.

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 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.

Specjalnie powlekane kosze.

Wyjmowane kosze (GG 52) zapewniają szybki przegląd 

przechowywanych produktów i umożliwiają elastyczny po -

dział przestrzeni wewnątrz urządzenia. Powłoka z tworzywa 

sztucznego jest wyjątkowo odporna na zimno, dzięki temu 

nie pęka w ekstremalnie niskich temperaturach. 

Duża pojemność użytkowa.

Dzięki specjalnej konstrukcji, chłodziarki i zamrażarki z 

wnętrzem z tworzywa sztucznego dysponują bardzo dużą 

pojemnością, oferując szerokie możliwości przechowywania 

produktów na małej powierzchni.

Niewymagające konserwacji i przyjazne dla środowiska.

Urządzenia GKv-, GGv- i GG są wyposażone w wydajny i łatwo 

dostępny kondensator dzięki któremu nie ma potrzeby wymiany 

lub czyszczenia fi ltrów. Na wydajność energetyczną urządzeń 

wpływa również zastosowanie przyjaznych środowisku czynni-

ków chłodniczych R 290 i R 600a, posiadających niski współ-

czynnik ocieplenia globalnego.

Najwyższa jakość
Chłodziarki i zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego są doskonałym rozwiąza-
niem dla branży gastronomicznej. Stanowią idealne połączenie dużej pojemności użytkowej, solidnego wykonania i wysokiej 
wydajności chłodzenia. Umożliwiają dokładne nastawienie temperatury w zakresie od +1°C do +15°C lub -2°C do +15°C 

Łatwe do utrzymania w czystości, wytrzymałe, 

praktyczne. 

Gładkie i bezspoinowe wnętrza urządzeń są łatwe do utrzy-

mania w czystości i zapewniają najwyższą higienę.  Firma 

Liebherr stosuje wysokiej jakości polistyren – bardzo solidny 

i trwały materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością. 

Wzmocnione ruszty mogą być obciążone maksymalnie do 

45 kg lub 60 kg. W urządzeniach GKv 57 i 64: dwa pojemniki 

GN 1/1 mogą być wkładane obok siebie, a nie jeden za drugim.

Łatwy w obsłudze, precyzyjny moduł elektroniczny.

Chłodziarki i zamrażarki są wyposażone w precyzyjne i łatwe 

w obsłudze sterowanie elektroniczne i cyfrowy wyświetlacz 

umożliwiający dokładne nastawienie temperatury. Dzięki funkcji 

wyboru trybu pracy wentylatora możliwe jest dostosowanie 

klimatu panującego w urządzeniu do indywidualnych potrzeb. 

Pokryta folią klawiatura membranowa jest odporna na zanie-

czyszczenia i łatwa do utrzymania w czystości. Optyczny i aku-

styczny alarm ostrzega przy odchyleniach temperatury, spo-

wodowanych np. poprzez długotrwałe otwarcie drzwi, dzięki 

temu przechowywane produkty są lepiej chronione. Rozsze-

rzony zakres temperatury od -2°C do +15°C w urządzeniach 

GKv 5730 i GKv 5790 jest idealny dla produktów, które powinny 

być przechowywane w temperaturze ok. 0°C.

(w urządzeniach GKv 5790 i GKv 5730). Gdy dysponujemy niewielką przestrzenią, idealnym rozwiązaniem są urządzenia z 
dynamicznym układem chłodzenia – dzięki kompaktowej budowie oferują maksymalną pojemność użytkową na małej powierzchni. 

Chłodziarki i zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego 

Zalety odszraniania gorącym gazem
Okres wzrostu temperatury zostaje skrócony

30-minutowe
odszranianie elektryczne

10-minutowe
odszranianie gorącym gazem
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Chłodziarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego

Chłodziarki GN 2/1 
z dynamicznym chłodzeniem

Chłodziarki GN 2/1 z dynamicznym 
chłodzeniem i rozszerzonym zakresem temperatury

1 Str. 05 - komentarze do ustawy 2015/10941 Str. 05 - komentarze do ustawy 2015/1094

Dostępny również z kółkami

Akcesoria

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

CNS-ruszt

Dolny ruszt CNS

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Otwieranie pedałem nożnym

Dostępny również z kółkami

Akcesoria

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

CNS-ruszt

Dolny ruszt CNS

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Otwieranie pedałem nożnym

tak

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

tak

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

tak

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

tak

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

tak

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

tak

7113485

7112351

7112349

9086457

7790683

GKv 6460

663 / 499 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

D

828 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

650 x 530 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

6

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

150 – 180 mm

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

105 / 96 kg

GKv 6410

663 / 499 l

750 / 750 / 2064

650 / 581 / 1710

D

828 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.3 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

650 x 530 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

6

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

150 – 180 mm

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

106 / 97 kg

GKv 5760

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

650 x 530 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

150 – 180 mm

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

95 / 87 kg

GKv 5710

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

650 x 530 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

150 – 180 mm

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

96 / 89 kg

GKv 5790

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-2°C do +15°C

650 x 530 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

150 – 180 mm

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

97 / 89 kg

GKv 5730

583 / 437 l

750 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

D

786 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-2°C do +15°C

650 x 530 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

150 – 180 mm

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

98 / 90 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

Gastronorm

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość nóżek

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto

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

Gastronorm

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość nóżek

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto
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Chłodziarki z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego

Chłodziarki 
z dynamicznym chłodzeniem

1 Str. 05 - komentarze do ustawy 2015/1094

Akcesoria

Chromowany ruszt

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Nóżki

Cokół z rolkami

Szyna rolkowa

7113483

9086527

9086529

7113483

9086527

9086529

7112449

7113409

9590229

9086381

7112537

7113413

9590231

GKv 4360

434 / 332 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

45 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

78 / 72 kg

GKv 4310

434 / 332 l

600 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

45 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

79 / 73 kg

GKvesf 5445

554 / 445 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

D

779 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal / srebrny

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny cyfrowy

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

prawe przestawne

80 / 74 kg

GKvesf 4145

373 / 286 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

D

799 kWh

4

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal / srebrny

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny cyfrowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

45 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

prawe przestawne

69 / 64 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

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto
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Zamrażarki NoFrost z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego

Zamrażarki NoFrost 
z dynamicznym chłodzeniem

1 Str. 05 - komentarze do ustawy 2015/1094

Dostępny również z kółkami

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Otwieranie pedałem nożnym

tak

9086457

7113475

7790683

tak

9086457

7113475

7790683

tak

9086457

7113475

7790683

tak

9086457

7113475

7790683

GGv 5860

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

118 / 110 kg

GGv 5810

547 / 388 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

119 / 110 kg

GGv 5060

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

108 / 100 kg

GGv 5010

478 / 337 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

109 / 101 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

Euronorm

Gastronorm

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Uchwyt

Wysokość nóżek

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Izolacja

Ciężar brutto / netto
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Zamrażarki z chłodzeniem 
statycznym, szerokość 75 cm

Zamrażarki z chłodzeniem 
statycznym, szerokość 60 cm

Zamrażarki z chłodzeniem statycznym, szerokość 60 cmZamrażarki z chłodzeniem statycznym, szerokość 75 cm

Dostępny również z kółkami

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Szufl ada / szufl ada krótki

Kosz / kosz krótki

Otwieranie pedałem nożnym

tak

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

7790683

tak

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

7790683

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423

9086527

9141693

9086529

9086527

9141693

9086529

Akcesoria

Nóżki

Kosz

Szyna rolkowa

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

14

7

płyty parownika

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

116 / 108 kg

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

14

7

płyty parownika

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

117 / 109 kg

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

z regulacją w zależności od ilości

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

14

0

7

płyty parownika

60 kg

6 x 187, 1 x 237

uchwyt drążkowy z wbudowaną 

mechaniką otwierania drzwi

prawe przestawne

110 / 104 kg

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

3

7

płyty parownika

60 kg

6 x 224, 1 x 240

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

88 / 82 kg

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

3

7

płyty parownika

60 kg

6 x 224, 1 x 240

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

90 / 84 kg

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 365 dni

Klasa klimatyczna

Czynnik chłodniczy

Poziom szumu

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

SuperFrost

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Szufl ady

Ilość koszy

Półki w komorze zamrażania

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość szufl ady w mm

Wysokość nóżek

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 365 dni

Klasa klimatyczna

Czynnik chłodniczy

Poziom szumu

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Szufl ady

Ilość koszy

Półki w komorze zamrażania

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość szufl ady w mm

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto
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Chłodziarko-zamrażarka

Chłodziarko-zamrażarka

Najwyższa jakość
Chłodziarko-zamrażarki GCv są zaprojektowane w taki sposób, by spełniać wszelkie wymagania stawiane urządzeniom do zas-
tosowań profesjonalnych. Dwa kompresory i dwa oddzielnie regulowane obiegi chłodnicze umożliwiają indywidualne nastawianie 
temperatury – od +1°C do +15°C w chłodziarce oraz od -14°C do -28°C w zamrażarce.

Podwójna siła chłodzenia: dwa oddzielne obiegi 

chłodnicze, dwa kompresory.

W przeciwieństwie do wielu domowych urządzeń modele 

GCv są wyposażone w dwa kompresory i dwa oddzielnie regu-

lowane obiegi chłodnicze. Dzięki temu temperatura może być 

nastawiana indywidualnie – od +1°C do +15°C w chłodziarce 

oraz od -14°C do -28°C w zamrażarce. Pomiędzy chłodziarką 

i zamrażarką nie dochodzi do wymiany powietrza, pozwala to 

zapobiec wysychaniu przechowywanych produktów spożyw-

czych i przenoszeniu zapachów. Takie rozwiązanie zapewnia 

również utrzymanie wysokiej wydajności chłodniczej.

Chłodziarka i zamrażarka zamykane osobno.

Chłodziarka i zamrażarka w urządzeniach GCv zamykane 

są osobno. Urządzenie posiada bardzo stabilne zamki oraz 

ergonomiczne uchwyty drążkowe. 

Akcesoria

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego 7112313

GCv 4060

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

475 kWh

5

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny / statyczny

odszranianie automatyczne / odszranianie ręczne

+1°C do +15°C / -14°C do -28°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

3

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego / szkło

45 kg / 24 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

88 / 82 kg

Pojemność brutto / użytkowa chłodziarka

Pojemność brutto / użytkowa zamrażarka

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) chłodziarka

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) zamrażarka

Zużycie energii w ciągu 365 dni

Klasa klimatyczna

Czynnik chłodniczy

Poziom szumu

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Układ chłodzenia chłodz. / zamrażarka

Metoda odszraniania chłodz. / zamrażarka

Zakres temperatury chłodz. / zamrażarka

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek chłodz. / zamrażarka

Maksymalne obciążenie półek chłodz. / zamrażarka

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Izolacja

Ciężar brutto / netto
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FKUv  1663

GGU 1550

Przegląd zalet

Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy

Wysokiej jakości komponenty chłodnicze, 

zoptymalizowana izolacja i przemyślana konstrukcja 

gwarantują najwyższą wydajność energetyczną i 

niskie koszty eksploatacji. 

Stabilne kosze w urządzeniach GGU można z 

łatwością wyjąć. Zapewniają one szybki przegląd 

przechowywanych produktów i umożliwiają 

elastyczny podział przestrzeni wewnątrz urządzenia. 

Solidny uchwyt drążkowy. Uchwyt 

drążkowy w urządzeniach FKUv i GGU 

został zaprojektowany z myślą o intensywnej 

eksploatacji. Jest ergonomiczny, a także łatwy 

do utrzymania w czystości. 

Przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R 600a w połączeniu z 

wysokowydajnym kompresorem odznacza się wysoką wydajnością i 

energooszczędnością.

Na wyjątkowo wytrzymałych i stabilnych 

rusztach można wygodnie przechowywać 

produkty. Ich maksymalne obciążenie 

wynosi 45 kg.

Optyczny i akustyczny alarm ostrzega przed niekontrolowanym 

wzrostem temperatury i utratą zimna.

Automatyczne odszranianie. Nowoczesny i wydajny moduł elektroniczny 

zapewnia samoczynne odszranianie urządzenia w czasie przestoju kompresora. 

Ręczne odszranianie nie jest już konieczne. 

Energooszczędne oświetlenie LED 

w modelach ze szklanymi drzwiami 

zapewnia optymalne oświetlenie wnętrza. 

Znikomy odpływ ciepła nie wpływa 

negatywnie na jakość i świeżość produktów. 

Do zabudowy. Urządzenia FKUv i GGU o wysokości 83 cm można 

łatwo zabudować pod blatem, dzięki temu stanowią doskonałe 

rozwiązanie zwłaszcza na małej powierzchni. 

Bezspoinowe i gładkie wnętrze, 

wykonane z polistyrenu, jest bezza-

pachowe oraz łatwe do utrzymania 

w czystości, gwarantując w ten 

sposób najwyższy poziom higieny. 

Stabilne zamki w chłodziarkach i zamrażarkach 

chronią przed dostępem osób niepowołanych.

Szklane drzwi z solidnego szkła izolacyjnego zapewniają wygodny 

przegląd oraz gwarantują atrakcyjną ekspozycję produktów.

Drzwi samodomykające ze zdejmowaną uszczelką magnetyczną. Aby zapewnić komfort obsługi i ograniczyć 

straty energii, wbudowana mechanika gwarantuje samoczynne zamykanie drzwi po każdym otwarciu.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić 

bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, 

dopasowując urządzenie do miejsca ustawienia.



3332

Obustronny montaż drzwi.

Kierunek otwierania drzwi można łatwo zmienić, dopasowując 

w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

Najwyższa jakość
Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy firmy Liebherr umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni. Gdy dysponujemy nie-
wielką powierzchnią, warto wykorzystać ją w efektywny sposób i wybrać urządzenie Liebherr, które oferuje wysoką wydajność 

Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy

Oświetlenie LED w urządzeniach FKUv ze 

szklanymi drzwiami.

Urządzenia z serii FKUv są dostępne również ze szklanymi 

drzwiami umożliwiającymi przegląd i prezentację produktów. 

Jednoczęściowa rama drzwi jest bardzo solidna i elegancka. 

Energooszczędne oświetlenie LED zapewnia harmonijne 

i równomierne oświetlenie wnętrza i produktów, zużywając 

niewiele energii: diody LED są trwałe i znacznie tańsze w 

eksploatacji niż tradycyjne świetlówki. Niewielka ilość wy-

twarzanego ciepła nie wpływa negatywnie na jakość i 

świeżość produktów. 

Możliwość zabudowy pod blatem.

Wszystkie urządzenia można zabudować pod blatem. W 

tym celu potrzebne jest wycięcie wentylacyjne w blacie o po-

wierzchni min. 200 cm², od strony tylnej ściany urządzenia. 

Bez instalacji kratki wentylacyjnej nisza do zabudowy powinna 

być co najmniej o 3 cm wyższa niż urządzenie. Wysokość 

urządzeń (83 cm) jest dostosowana do specyfi cznej wysokości 

roboczej w gastronomii. Urządzenia FKUv są dostępne w 

wersjach z pełnymi lub szklanymi drzwiami.

Samozamykające się drzwi (tylko w urządzeniach FKUv).

Wbudowana mechanika gwarantuje samoczynne zamykanie 

drzwi po każdym otwarciu. Pozwala to ograniczyć niepotrzebne 

straty zimna.

i zachowanie świeżości produktów. W tych wyjątkowo energooszczędnych, kompaktowych urządzeniach produkty są zawsze 
przechowywane w idealnych warunkach chłodniczych.

Najnowocześniejsze moduły elektroniczne.

Urządzenia są wyposażone w wysokiej jakości sterowanie 

elektroniczne z dużym wskaźnikiem temperatury i wieloma 

praktycznymi funkcjami. Temperaturę można swobodnie 

regulować z dokładnością co do stopnia. Optyczny i akustyczny 

alarm ostrzega w przypadku niekontrolowanego wzrostu 

temperatury lub długotrwałego otwarcia drzwi. Funkcja au-

tomatycznego wyłączania wentylatora w urządzeniach FKUv 

ogranicza straty zimna w momencie otwarcia drzwi i zapewnia 

stabilność temperatury. Nowoczesne rozwiązania zapewniają 

niezakłóconą pracę urządzenia nawet w ekstremalnych 

warunkach lub przy częstym otwieraniu drzwi. W razie 

potrzeby można zwiększyć poziom wilgotności powietrza, 

poprzez uruchomienie wentylacji.

Praktyczne kosze (do urządzeń GGU).

Wyjmowane kosze zapewniają szybki przegląd przechowywanych 

produktów i umożliwiają optymalny podział przestrzeni wewnątrz 

urządzenia.

Energooszczędność dzięki R 600a.

Urządzenia fi rmy Liebherr zostały zoptymalizowane pod kątem 

najlepszej efektywności energetycznej i niskich kosztów 

eksploatacyjnych. Liebherr stosuje wyłącznie naturalny i przy-

jazny środowisku czynnik chłodniczy R 600a. W połączeniu z 

wysokowydajnymi kompresorami gwarantuje niewielkie zapo-

trzebowanie na energię i niskie koszty eksploatacji. 
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1 Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Chłodziarki do zabudowy pod blatem z dynamicznym chłodzeniem Zamrażarki do zabudowy pod blatem z chłodzeniem statycznym

Zamrażarki do zabudowy pod 
blatem z chłodzeniem statycznym

Chłodziarki do zabudowy pod 
blatem z dynamicznym chłodzeniem

Akcesoria

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Chromowany ruszt

Rama do łączenia urządzeń, stal szlachetna (GGU dolna / górna)

Szyna rolkowa

Akcesoria

Rama do łączenia urządzeń, stal szlachetna (GGU dolna / górna)

Rama do łączenia urządzeń, biała (FKUv dolna / górna)

Szyna rolkowa

Długi kosz

Kosz krótki

Szufl ada

7112321

7777647

9086607

7112321

7777647

9086607

7112064

7777647

9086607

9141699

9141697

9790331

9876641

9086607

9141699

9141697

9790331

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

FKUv 1663
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

7

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal szlachetna / stal szlachetna

drzwi ze szkła izolacyjnego

tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

pionowe oświetlenie LED, 

włączane osobno

3

metalizowane ruszty powlekane 

 przezroczystym tworzywem

45 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

46 / 43 kg

FKUv 1660
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

255 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

3

metalizowane ruszty powlekane 

 przezroczystym tworzywem

45 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

37 / 35 kg

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

819

410 kWh

4

R 600a

43 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dynamiczny

odszranianie automatyczne

+1°C do +15°C

stal / srebrny

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny cyfrowy

żarówka

3

ruszty z powłoką z tworzywa 

sztucznego

45 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

prawe przestawne

37 / 35 kg

GGU 1550
Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-9°C do -26°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

z regulacją w zależności od ilości

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

4

4

płyty parownika

24 kg

3 x 150, 1 x 170

w wyposażeniu

prawe przestawne

42 / 39 kg

GGU 1500
Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-9°C do -26°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

z regulacją w zależności od ilości

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

3

1

4

płyty parownika

24 kg

3 x 150, 1 x 170

w wyposażeniu

prawe przestawne

42 / 40 kg

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

5

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statyczny

odszranianie ręczne

-15°C do -32°C

stal / srebrny

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

Sterowanie zależnie od czasu

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

0

4

płyty parownika

24 kg

3 x 150, 1 x 170

w wyposażeniu

prawe przestawne

38 / 35 kg

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Wysokość bez płyty roboczej w mm

Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹

Klasa klimatyczna

Czynnik chłodniczy

Poziom szumu

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Oświetlenie wewnętrzne

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 365 dni

Klasa klimatyczna

Czynnik chłodniczy

Poziom szumu

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

SuperFrost

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Szufl ady

Ilość koszy

Półki w komorze zamrażania

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość szufl ady w mm

Zamek

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto
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Akcesoria

Klucz podczerwieni umożliwia odczyt danych przebiegu temperatury bezpośrednio ze złącza szeregowego w urządzeniach Profi -

PremiumLine. Centralny zapis temperatury i alarmów możliwy jest poprzez złącze szeregowe (RS 485), w razie potrzeby komuni-

katy o alarmie można przesłać pocztą elektroniczną. Dostępny jest również specjalny konwerter do złączy. Obydwa warianty są 

wyposażone w odpowiednie oprogramowanie. Dla modeli GKPv..90 i GGPv..90.

W razie potrzeby możliwe jest wyposażenie urządzenia w dodatkowe szyny podporowe dostępne jako akcesoria. Dla modeli GKPv 14.. 

i GGPv 14...

Klucz podczerwieni lub konwerter interfejsów z oprogramowaniem dokumentującym

Szyna profilowana typu U

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty mogą być obciążone maksymalnie do 60 kg. Dla wszystkich modeli GKPv i GGPv.

Półki

Solidne ruszty CNS mogą być obciążone maksymalnie do 60 kg. Zostały one przystosowane do pojemników zgodnych z normą gastro-

nomiczną 2/1. Dla modeli GKPv i GGPv. 

CNS-ruszt

Do zapisu temperatur produktów dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe czujnik temperatury produktów NTC. Zarejestrowane 

temperatury produktów mogą zostać odczytane w module elektronicznym lub zostać wysłane przez istniejące złącze szeregowe 

RS 485 do zewnętrznego systemu dokumentacji. Dla modeli GKPv ..90 i GGPv ..90.

Czujnik temperatury produktów NTC

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

Dwie rolki w zestawie wyposażone są w blokadę hamującą. Dla modeli GKPv i GGPv. 

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki GN 2 /1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem ze stali szlachetnej

Stabilne rolki (o średnicy 80 mm) pozwalają na dowolne przesuwanie urządzenia i łatwy dostęp do podłogi w celu jej wyczyszczenia. 

Rolki przykręcone są bezpośrednio do obudowy, dwie rolki w zestawie wyposażone są w blokadę hamującą. Dla modeli GKv 64, 

GKv 57, GG 52, GGv 58 i GGv 50.

Stabilny cokół z rolkami o wysokości 117 mm znacząco ułatwia transport i przestawianie urządzenia. Dla modelu GKvesf 5445. 

Cokół z rolkami

Wyposażenie dodatkowe – rolki

CNS-ruszt

Solidne ruszty CNS mogą być obciążone maksymalnie do 60 kg i spełniają najwyższe wymagania higieniczne. Dla modeli GKv 64 i GKv 57.

Wytrzymałe ruszty z tworzywa sztucznego mogą być obciążane do 45 kg (w urządzeniach o szerokości 60 cm) lub do 60 kg 

(w urządzeniach o szerokości 75 cm).

Półki

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

są zajęte. Dla modeli GKPv i GGPv.

Otwieranie pedałem nożnym

Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki GN 2 /1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego

Aby zapewnić łatwe i komfortowe czyszczenie powierzchni pod urządzeniem, linia zamrażarek GKv 43 i GG 40 może być dodatkowo 

wyposażona w panel z rolkami o średnicy 25 mm.

Szyna rolkowa

Dolny ruszt CNS

Możliwe jest dodatkowe wyposażenie w twardy ruszt CNS. Dolny ruszt umożliwia optymalne wykorzystanie podstawy urządzenia, 

chroniąc ją przed uszkodzeniami i zapewniając bezpieczne przechowywanie produktów. Dla modeli GKv 64 i GKv 57. 
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Akcesoria

Rozdział: Chłodziarko-zamrażarka

Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki GN 2/1 z dynamicznym chłodzeniem i wnętrzem z tworzywa sztucznego Rozdział: Chłodziarki i zamrażarki do zabudowy

Stalowe kosze powlekane tworzywem sztucznym gwarantują dobry przegląd produktów i optymalne wykorzystanie wnętrza. Dla 

modeli GGU(esf).

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty mogą być obciążone maksymalnie do 45 kg. Dla modelu GCv 40.

Rama łączeniowa umożliwia łączenie w dowolny sposób wszystkich zamrażarek gastronomicznych GGU(esf) i chłodziarek z dynamicznym 

układem chłodzenia FKUv. Rama stwarza dodatkowe możliwości zastosowania urządzeń na małej powierzchni, przy jednoczesnym 

rozdzieleniu temperatur i zapachów.

Stabilne rolki (o średnicy 30 mm) ułatwiają transport w przypadku zmiany miejsca ustawienia urządzenia. Dla modeli FKUv 16.. 

i GGU(esf).

Półki

Półki

Rama do łączenia urządzeń

Szyna rolkowa

Kosz długi / krótki

SzufladaPółki

Wszędzie tam, gdzie higiena pomieszczenia odgrywa ważną rolę, nóżki urządzenia oferują dostatecznie dużo miejsca przy podłodze 

i gwarantują łatwe i wygodne sprzątanie również pod urządzeniem. Dla modeli GKv 43, GKvesf 5445 i GKvesf 4145, GG 40.

Nóżki

Zamknięte ze wszystkich stron szufl ady mają wyjątkowo stabilną konstrukcję i idealnie nadają się do przechowywania nawet 

najmniejszych mrożonek. Dla modeli GG 52 i G 5216.

Szuflada / szuflada krótki

Kosz / kosz krótki

Zamknięte ze wszystkich stron szufl ady mają wyjątkowo stabilną konstrukcję i idealnie nadają się do przechowywania nawet 

najmniejszych mrożonek. Dla modeli GGU(esf). 

Stalowe kosze powlekane tworzywem sztucznym gwarantują dobry przegląd produktów i optymalne wykorzystanie wnętrza. Dla 

modeli GG i G.

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

zajęte. Dla modeli GKv 64, GKv 57, GGv i GG 52.

Otwieranie pedałem nożnym

Wytrzymałe ruszty z tworzywa sztucznego mogą być obciążane do 45 kg. Dla modeli FKUv.

Ruszty białe są powlekane tworzywem sztucznym i mogą być obciążone maksymalnie do 45 kg. Dla modelu FKvesf 1805.


