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Wydajne i energooszczędne
zamrażarki firmy Liebherr
Ze względu na długotrwałe i intensywne użytkowanie profesjonalnych urządzeń mrożących, wszystkim zamrażarkom do przechowywania produktów spożywczych stawiane są wyjątkowo
wysokie wymagania. Z tego względu już w fazie projektowania
urządzeń, Liebherr dba o najwyższą jakość i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać w ten sposób wszelkim oczekiwaniom klientów. Skuteczne materiały izolacyjne, wysokiej klasy
kompresory, wydajne czynniki chłodnicze i optymalnie dobrane
komponenty chłodnicze w połączeniu z precyzyjnym modułem

elektronicznym zapewniają wyjątkową wydajność chłodniczą,
również w trudnych warunkach otoczenia. Urządzenia są również
łatwe do utrzymania w czystości i wyjątkowo ekonomiczne w
eksploatacji. Indywidualny branding pozwala na stworzenie
dodatkowej zachęty do zakupów. Firma Liebherr oferuje bogaty
program urządzeń do profesjonalnych zastosowań. Nasze
produkty wyróżniają się najwyższą jakością i atrakcyjnym
designem oraz gwarantują wysoką wydajność i 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
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Powody dla których warto wybrać
markę Liebherr

Najwyższa wydajność

Ekonomiczność

Najwyższa jakość

Łatwość czyszczenia

Prezentacja produktów

Wygodne serwisowanie

Zamrażarki firmy Liebherr przeznaczone
do przechowywania lodów i mrożonek
zapewniają wysoką wydajność chłodniczą, również w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Zastosowanie
najnowocześniejszych komponentów,
wydajnych i przyjaznych dla środowiska czynników chłodniczych oraz precyzyjnego sterowania elektronicznego
gwarantuje zachowanie jakości i świeżości produktów, a także wysoką energooszczędność urządzeń.

Zamrażarki do przechowywania lodów
i mrożonek posiadają wysoko wydajne
kompresory, precyzyjne moduły elektroniczne i skuteczną izolację, co w połączeniu z przyjaznym dla środowiska i
wolnym od HFC czynnikiem chłodniczym
R 290 i R 600a, gwarantuje niewielkie
zapotrzebowanie na energię oraz niskie
koszty eksploatacji. Wysoka jakość
urządzeń sprawia, że praktycznie nie
wymagają one konserwacji i są łatwe w
serwisowaniu, co przekłada się na długotrwałą żywotność i bezpieczeństwo
funkcjonowania.

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,
oczywiście w połączeniu z atrakcyjnym
wzornictwem.

W przypadku zastosowań komercyjnych,
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.

Atrakcyjna prezentacja produktów
stanowi najlepszą zachętę do zakupów.
Zamrażarki firmy Liebherr zapewniają
optymalne przechowywane oraz
wygodny dostęp do mrożonek. Duża,
przeszklona, rozsuwana pokrywa oraz
efektowne oświetlenie zapewniają
doskonałą ekspozycję produktów. Solidne kosze i ruszty z regulacją wysokości
oferują możliwość dostosowania wnętrza do danego asortymentu.

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 urządzeniom do zastosowań profesjonalnych.
Zapewniają również wygodny dostęp
do wszystkich komponentów wymagających regularnego serwisowania.
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Indywidualne okleiny

Zwiększ rozpoznawalność
swojej marki

W zależności od ilości i motywu, w celu wykonania firmowych naklejek z folii PVC wykorzystywany jest
sitodruk lub druk cyfrowy. Następnie, naklejki są precyzyjnie naklejane na obudowę piankową skrzyni lub
szafy mrożącej.

Okleina panelu, ścian bocznych oraz drzwi
Firma Liebherr oferuje liczne możliwości indywidualnego brandingu zamrażarek przeznaczonych do przechowywania lodów i mrożonek.
Szeroki wybór urządzeń pozwala na dobranie odpowiedniej zamrażarki, spełniającej wszelkie oczekiwania danej branży. Na życzenie
klientów opracowujemy indywidualne koncepcje urządzeń, które są zgodne z wizerunkiem i wymaganiami danej marki.

Indywidualna kolorystyka pozwala na atrakcyjną prezentację marki i jeszcze wyraźniejsze wyeksponowanie
produktów. Rożne materiały i efekty pozwalają na dostosowanie bocznych ścian, ramy drzwi, uchwytu, cokołu,
ramy panelu i wnętrza do indywidualnych wymagań klienta.

Logo w technologii LED
Pomiędzy dwiema szybami ze szkła izolacyjnego można
umieścić indywidualny motyw i podświetlić go diodami
LED. Efekt jest wyjątkowy – motyw prezentuje się bardzo
atrakcyjnie.

Indywidualna kolorystyka
Indywidualna kolorystyka pozwala na atrakcyjną prezentację marki i jeszcze wyraźniejsze wyeksponowanie produktów. Rożne materiały i efekty pozwalają na dostosowanie
bocznych ścian, ramy drzwi, uchwytu, cokołu, ramy panelu
i wnętrza do indywidualnych wymagań klienta.

Motywy 3D
Motywy firmowe w technologii 3D otwierają nowe możliwości kreatywnego wykorzystania obrazów i sprawiają, że
urządzenie prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie. Dzięki
specjalnemu procesowi można wytwarzać wysokiej jakości
naklejki w technologii 3D (druk lentikularny). Warstwy druku
na szkle w połączeniu z odpowiednim oświetleniem dają
efekt 3D. Dzięki temu każde urządzenie ma indywidualny
charakter i w wyjątkowy sposób zachęca do zakupów.
Efekt 3D
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Druk lentikularny
07

Zamrażarki skrzyniowe

Przegląd zalet
Stabilne kosze do zawieszenia umożliwiają
przejrzystą ekspozycję towarów.

Wnętrze z aluminium z zaokrąglonymi narożnikami
jest łatwe do utrzymania w czystości, nierdzewne,
odporne na zarysowania, gwarantuje maksymalną
higienę i doskonale przewodzi zimno.

Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED
zapewnia atrakcyjną prezentację produktów.
Opcjonalnie dostępny jest zamek do pokryw.

Hartowane szkło jednowarstwowe jest odporne na
pęknięcia i zadrapania oraz gwarantuje szczególnie
wysoką stabilność w górnej części zamrażarki skrzyniowej.
Pokrywę można zdjąć w celu ułatwienia czyszczenia.

Ogrzewanie gorącym gazem zapobiega skraplaniu
się wody na szklanych pokrywach, zapewniając dobry
przegląd zawartości i optymalną ekspozycję produktów.

Der stabile Truhendeckel lässt sich
leicht öffnen und schließen.

Der mehrteilige Rahmen o atrakcyjnym i nowoczesnym wzorze, posiada
zaokrąglone narożniki i zapewnia stabilność podczas wyjmowania produktów.
Regulacja temperatury w zależności od indywidualnych potrzeb od -10°C do -24°C.

Skuteczna izolacja zapewnia stabilność
temperatury i obniża zużycie energii.

Die analoge Temperaturanzeige informiert gradgenau
über die tatsächliche Innenraumtemperatur.

Das Gehäuse ist äußerst robust und stoßfest.

W piance izolacyjnej, znajdującej się w obudowie
zamrażarki, zatopiony jest skraplacz. Dzięki
temu urządzenie pracuje cicho i bez wibracji.
Obudowa nie jest zroszona, a jej powierzchnia
jest łatwa do utrzymania w czystości, co pozwala zachować maksymalną higienę.

Zgodność z dyrektywami RoHS i WEEE – dzięki zastosowaniu przyjaznych
dla środowiska materiałów, które można poddać recyklingowi.

Forma i kolor pokrywy kompresora są dostosowane do wyglądu ramy urządzenia.

Stabilne podwójne rolki samonastawne są dużym ułatwieniem
szczególnie wtedy, gdy trzeba
przestawić urządzenie, a także
zapewniają możliwość wygodnego
sprzątania podłogi pod zamrażarką.

Naturalne, wolne od HFC czynniki chłodnicze R 290 i R 600a są przyjazne dla środowiska i w
połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznaczają się wyjątkową energooszczędnością.
GTI 4153

08

09

Zamrażarki skrzyniowe

Najwyższa jakość
Zamrażarki firmy Liebherr przeznaczone do zastosowań komercyjnych, zostały zaprojektowane z myślą o intensywnej eksploatacji.
Solidne materiały, wysokiej jakości komponenty chłodnicze i wyjątkowo staranna obróbka gwarantują długotrwałą żywotność
urządzeń. Atrakcyjną prezentację produktów w zamrażarkach skrzyniowych zapewniają wyjątkowo stabilne kosze i przeszklone

Przeszklone pokrywy.
Przeszklone, rozsuwane, wypukłe pokrywy w zamrażarkach
skrzyniowych wykonane zostały z hartowanego szkła. Durch
den Heißgas beheizten Kunststoffrahmen lassen sich die
Deckelhälften leicht bewegen.

Efektywna prezentacja towarów.
Zamrażarki skrzyniowe do lodów GTI dostępne są z osobno
włączanym oświetleniem wewnętrznym LED. Jest ono zabudowane poziomo bez rantu w przedniej części wnętrza. Stabilne
kosze pozwalają na wygodne przechowywanie lodów. Dowolna
aranżacja wnętrza zapewnia optymalne wykorzystanie pojemności zamrażarki. Opcjonalnie dostępne są także praktyczne
ścianki działowe.
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Izolowana pokrywa.
Zespolona pokrywa z aluminium i winiduru w urządzeniach
GTE..00 zapewnia wyjątkową wytrzymałość zamrażarki. Aluminiowa powierzchnia pokrywy odporna jest na zadrapania.
Opcjonalnie dostępny jest zamek nasadowy.

Wnętrze z aluminium łatwe do utrzymania w czystości.
Wnętrze z aluminium z zaokrąglonymi narożnikami jest łatwe
do utrzymania w czystości, nierdzewne, odporne na zarysowania, a co więcej - doskonale przewodzi zimno.

rozsuwane pokrywy. W bogatym programie skrzyniowych zamrażarek komercyjnych firma Liebherr oferuje urządzenia spełniające
różnorodne wymagania klientów.

Pokrywy typu Flip-Flap.
W modelu GTE 1501 dwuczęściowe, zamykane pokrywy typu
Flip-Flap z izolacją o grubości 30 mm połączone są wyjątkowo
solidnymi zawiasami. Dzięki temu nawet przy częstym otwieraniu pokrywy zachowują kształt, nie dopuszczając w ten
sposób do utraty zimna.

Cicha praca dzięki skraplaczowi zintegrowanemu w obudowie.
Dzięki skraplaczowi zintegrowanemu w piance izolacyjnej,
zamrażarki pracują cicho i bez wibracji, a obudowa jest łatwa
do utrzymania w czystości i nie ulega zroszeniu.

Stabilność urządzenia.
Jednoczęściowa rama ABS z zaokrąglonymi rogami gwarantuje stabilność w górnej części urządzenia.

Stabilne rolki samonastawne.
Szczególnie wtedy, gdy chłodziarki skrzyniowe trzeba często
przestawiać, stabilne podwójne rolki samonastawne są dużym
ułatwieniem w transporcie. Wszystkie modele GTE oraz GTI
zostały wyposażone w podwójne, pokryte gumą, obrotowe
kółka o średnicy 50 mm.
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Skrzyniowe zamrażarki komercyjne Impuls

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne Impuls

GTI 5853

GTI 4953

GTI 4153

GTI 3353

GTI 2553

GTI 1753

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Powierzchnia prezentacji towarów (TDA)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Ilość koszy
Rolki
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Dostępny również bez oświetlenia jako

578 / 430 l
1675 / 661 / 913
1550 / 535 / 560
0,91
1678 kWh
4
R 290
52 dB(A)
2.0 A / 240 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
7
rolki samonastawne
tak
88 / 78 kg

495 / 367 l
1465 / 661 / 913
1340 / 535 / 560
0,79
1351 kWh
4
R 290
52 dB(A)
2.0 A / 240 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
6
rolki samonastawne
tak
80 / 71 kg

413 / 304 l
1255 / 661 / 913
1130 / 535 / 560
0,67
803 kWh
4
R 290
42 dB(A)
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
5
rolki samonastawne
tak
71 / 63 kg

330 / 241 l
1045 / 661 / 913
920 / 535 / 560
0,54
694 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
4
rolki samonastawne
tak
63 / 56 kg

247 / 178 l
835 / 661 / 913
710 / 535 / 560
0,42
656 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
3
rolki samonastawne
tak
55 / 49 kg

164 / 115 l
625 / 661 / 913
500 / 535 / 560
0,30
595 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
2
rolki samonastawne
tak
48 / 42 kg

GTI 5803

GTI 4903

GTI 4103

GTI 3303

GTI 2503

GTI 1703

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

7113353
7113351
7113345
7113343
7043359
7044750

Akcesoria
Kosz 250 mm
Kosz 210 mm
Kratka rozdzielająca 250 mm
Kratka rozdzielająca 210 mm
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych
Swivel castors with brake
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1 Pomiar przy wyłączonym oświetleniu
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Skrzyniowe zamrażarki komercyjne

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne

GTE 5800

GTE 5852

GTE 4900

GTE 4952

GTE 4100

GTE 4152

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Powierzchnia prezentacji towarów (TDA)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Ilość koszy
Maksymalna ilość koszy (siehe Abbildung)
Rolki
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Dostępny również bez oświetlenia jako

573 / 513 l
1675 / 661 / 916
1550 / 535 / 660
0,91
931 kWh
4
R 290
52 dB(A)
2.0 A / 240 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
aluminium sliding lid
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy

585 / 463 l
1675 / 661 / 940
1550 / 535 / 600
0,91
1113 kWh
4
R 290
52 dB(A)
2.0 A / 240 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
0
7
rolki samonastawne
tak
79 / 68 kg

491 / 439 l
1465 / 661 / 916
1340 / 535 / 660
0,79
730 kWh
4
R 290
52 dB(A)
2.0 A / 240 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
aluminium sliding lid
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy

501 / 396 l
1465 / 661 / 940
1340 / 535 / 600
0,79
913 kWh
4
R 290
52 dB(A)
2.0 A / 240 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
0
6
rolki samonastawne
tak
72 / 63 kg

409 / 365 l
1255 / 661 / 916
1130 / 535 / 660
0,67
584 kWh
4
R 290
42 dB(A)
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
aluminium sliding lid
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy

417 / 328 l
1255 / 661 / 940
1130 / 535 / 600
0,67
730 kWh
4
R 290
42 dB(A)
2.0 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
0
5
rolki samonastawne
tak
65 / 56 kg

Akcesoria
Wire basket for scoop-ice containers
Kosz 250 mm
Kosz 210 mm
Kratka rozdzielająca 250 mm
Kratka rozdzielająca 210 mm
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Swivel castors with brake
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1 Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

0
7
rolki samonastawne
tak
73 / 63 kg

0
6
rolki samonastawne
tak
67 / 58 kg

GTE 5802

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7042835
7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359
7044750

0
5
rolki samonastawne
tak
61 / 52 kg

GTE 4902

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7042835
7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359
7044750

GTE 4102

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7042835
7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359
7044750
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Skrzyniowe zamrażarki komercyjne

Skrzyniowe zamrażarki
komercyjne

GTE 3300

GTE 3352

GTE 2500

GTE 2552

GTE 1700

GTE 1752

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
Powierzchnia prezentacji towarów (TDA)
Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹
Klasa klimatyczna
Czynnik chłodniczy
Poziom szumu
Moc znamionowa
Częstotliwość / napięcie
Układ chłodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Materiał drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Kolor ramy
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Ilość koszy
Maksymalna ilość koszy (siehe Abbildung)
Rolki
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto
Dostępny również bez oświetlenia jako

326 / 291 l
1045 / 661 / 916
920 / 535 / 660
0,54
548 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
aluminium sliding lid
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy

334 / 261 l
1045 / 661 / 940
920 / 535 / 600
0,54
657 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
0
4
rolki samonastawne
tak
57 / 50 kg

244 / 216 l
835 / 661 / 916
710 / 535 / 560
0,38
513 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
aluminium sliding lid
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy

250 / 194 l
835 / 661 / 940
710 / 535 / 560
0,38
621 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 150 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
0
3
rolki samonastawne
tak
52 / 45 kg

162 / 142 l
625 / 661 / 916
500 / 535 / 660
0,30
475 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
aluminium sliding lid
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy

166 / 126 l
625 / 661 / 940
500 / 535 / 600
0,30
586 kWh
4
R 600a
42 dB(A)
1.0 A / 130 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−10°C do −24°C
Przeszklona, rozsuwana pokrywa
stal / biały
aluminium
szary
sterowanie mechaniczne
wewnętrzny analogowy
LED
0
2
rolki samonastawne
tak
46 / 40 kg

Akcesoria
Wire basket for scoop-ice containers
Kosz 250 mm
Kosz 210 mm
Kratka rozdzielająca 250 mm
Kratka rozdzielająca 210 mm
Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych
Zamek nasadowy do pokryw piankowych
Swivel castors with brake
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1 Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

0
4
rolki samonastawne
tak
54 / 46 kg

0
3
rolki samonastawne
tak
50 / 42 kg

GTE 3302

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7042835
7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359
7044750

0
2
rolki samonastawne
tak
43 / 38 kg

GTE 2502

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7042835
7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359
7044750

GTE 1702

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7042835
7044750

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359
7044750
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Zamrażarki skrzyniowe

Przegląd zalet
W piance izolacyjnej zatopiony jest skraplacz. Dzięki temu urządzenie pracuje cicho
i bez wibracji. Obudowa nie jest zroszona, a jej powierzchnia jest łatwa do utrzymania
w czystości, co pozwala zachować maksymalną higienę.

Solidny zamek chroni przed niepożądanym dostępem.

Stabilne stalowe kosze pozwalają
utrzymać porządek we wnętrzu zamrażarki i umożliwiają optymalne rozłożenie produktów.

Solidny uchwyt ułatwia otwieranie pokrywy zamrażarki.

Skuteczna izolacja zapobiega utracie zimna i zapewnia
wysoką efektywność energetyczną zamrażarek.

Naturalny, wolny od HFC czynnik chłodniczy R 600a w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznacza się wyjątkową energooszczędnością.

Obudowa ze stali powlekanej proszkowo jest pozbawiona szczelin
i dzięki temu wyjątkowo trwała, odporna na zadrapania i uderzenia.

Obudowy zamrażarek są bardzo solidne i stabilne.
Dzięki temu urządzenia wytrzymują duże obciążenia
i są odporne na odkształcenia.

Stop
Frost
System StopFrost sprawia, że oszranianie wnętrza urządzenia
oraz przechowywanych mrożonek jest znaczenie zredukowane.
Dzięki temu rozmrażanie jest konieczne znacznie rzadziej.
Pokrywę można z łatwością otwierać i zamykać gdyż
w zamrażarce nie powstaje podciśnienie.

Wnętrze z aluminium z zaokrąglonymi narożnikami jest łatwe do
utrzymania w czystości i spełnia wysokie wymagania w zakresie higieny.
Aluminiowa powłoka jest nierdzewna
i odporna na zarysowania.

Regulacja temperatury w zależności od indywidualnych
potrzeb od -14°C do -26°C.

Wydajne oświetlenie wnętrza
zapewnia doskonały przegląd
produktów.

Analogowy wskaźnik
temperatury informuje
o temperaturze panującej
we wnętrzu urządzenia z
dokładnością co do stopnia.

GTL 6106
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Zamrażarki skrzyniowe

Zamrażarki skrzyniowe

GTL 6106

GTL 6105

GTL 4906

GTL 4905

GTL 3006

GTL 3005

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 drzwi
Materiał obudowy / kolor
Materiał wnętrza
Rodzaj sterowania
Wskaźnik temperatury
Oświetlenie wewnętrzne
Ilość koszy
Maksymalna ilość koszy
Uchwyt
Zamek
Izolacja
Odpływ wody z odmrażania
Ciężar brutto / netto

601 / 572 l
1647 / 776 / 908
1520 / 575 / 702
551 kWh
5
R 600a
44 dB(A)
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−14°C do −26°C
stal szlachetna
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
3
6
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 mm
tak
90 / 76 kg

601 / 572 l
1647 / 776 / 917
1520 / 575 / 702
551 kWh
5
R 600a
44 dB(A)
1.5 A / 200 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−14°C do −26°C
stal
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
3
6
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 mm
tak
90 / 76 kg

485 / 461 l
1372 / 776 / 908
1245 / 575 / 702
458 kWh
5
R 600a
42 dB(A)
1.2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−14°C do −26°C
stal szlachetna
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
5
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 mm
tak
77 / 66 kg

485 / 461 l
1372 / 776 / 917
1245 / 575 / 702
458 kWh
5
R 600a
42 dB(A)
1.2 A / 140 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−14°C do −26°C
stal
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
5
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 mm
tak
78 / 66 kg

299 / 284 l
998 / 725 / 908
871 / 526 / 702
284 kWh
5
R 600a
42 dB(A)
0.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−14°C do −26°C
stal szlachetna
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
3
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 mm
tak
57 / 49 kg

299 / 284 l
998 / 725 / 917
871 / 526 / 702
284 kWh
5
R 600a
42 dB(A)
0.5 A / 120 W
50 Hz / 220 – 240V~
statyczny
odszranianie ręczne
−14°C do −26°C
stal
stal / biały
aluminium
sterowanie mechaniczne
zewnętrzny analogowy
tak
2
3
proﬁl aluminiowy
w wyposażeniu
60 mm
tak
57 / 48 kg

Akcesoria
Kosz
Szyna rolkowa

7112727
9901627

7112727
9901627

7112727
9901627

7112727
9901627

7112725
9901629

7112725
9901629
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Zamrażarki z dynamicznym i statycznym chłodzeniem

Przegląd zalet
Innowacyjny system elektroniczny oraz
wysokowydajny układ chłodzenia zapewniają
stabilny i równomierny rozkład temperatury we
wnętrzu. Wyłączniki stykowe na drzwiach wyłączają wentylator, ograniczając utratę zimna
w momencie otwarcia drzwi. Dzięki skraplaczowi
na tylnej ściance system nie wymaga szczególnej
konserwacji.

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.

30-minutowe
Odszranianie
elektryczne

10-minutowe
Odszranianie
gorącym gazem

Precyzyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania posiada higieniczną klawiaturę membranową. Połączenie elektroniki w połączeniu z wysokiej jakości komponentami zapewnia najwyższą wydajność
energetyczną. Optyczny i akustyczny alarm ostrzega przed niekontrolowanym wzrostem temperatury i utratą zimna.

Naturalne, wolne od HFC czynniki chłodnicze R 290 i R 600a są przyjazne dla środowiska
i w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznaczają się wyjątkową energooszczędnością.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując
w ten sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

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.

Solidny uchwyt drążkowy został zaprojektowany z myślą o intensywnej eksploatacji. Jest wyjątkowo wygodny i ergonomiczny.

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty
pozwalają na praktyczne wykorzystanie wnętrza
i wytrzymują obciążenie maksymalnie do 60 kg,
zapewniając bezpieczne przechowywanie
produktów.

Specjalny odpływ umożliwia szybkie usunięcie brudnej wody po czyszczeniu.

Urządzenia posiadają nóżki z stali szlachetnej.
Wysokość nóżek można indywidualnie regulować –
ułatwia to czyszczenie powierzchni pod urządzeniami. Opcjonalnie dostępne są również kołka.

Samodomykające się drzwi ze zdejmowaną uszczelką magnetyczną.
Aby zapewnić wygodne wkładanie i wyjmowanie dużych ilości
produktów, drzwi pozostają otwarte przy kącie 90°. Poniżej 60° drzwi
wyposażone w uszczelkę magnetyczną zamkną się samoczynnie.
Zapobiega to utracie zimna i poprawia wydajność energetyczną.
GGv 5860
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Zamrażarki z dynamicznym i statycznym chłodzeniem

Najwyższa jakość
Zamrażarki Liebherr z dynamicznym i statycznym chłodzeniem zapewniają wyjątkowo wysoką wydajność chłodniczą. Temperaturę można swobodnie regulować w zakresie od -14°C do -28°C z dokładnością co do stopnia. Wysokiej jakości materiały,

Modellkennung des Lieferanten
GGv 5060

Name oder Warenzeichen des
Lieferanten

A
B
C
D
E
F
G

C
Energieeﬃzienzklasse

1245

Energieverbrauch in 365 Tagen

kWh/annum

–L

337 L

Klimaklasse (3, 4 oder 5)

5

40°C - 40 %

2015/1094-I

Nutzinhalt Gefrieren

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.

zoptymalizowane i wysokowydajne komponenty oraz wyjątkowo staranna obróbka gwarantują długą żywotność urządzeń
i optymalne warunki przechowywania mrożonek.

Zalety odszraniania gorącym gazem
Okres wzrostu temperatury zostaje skrócony

30 minutowe
Odszranianie
elektryczne

10 minutowe
Odszranianie
gorącym gazem

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.

Urządzenia z koszami.
Zamrażarki z chłodzeniem statycznym pozwalają na bezpieczne
zamrażanie i przechowywanie dużych ilości produktów spożywczych. Urządzenia te są energooszczędne i przekonują niskimi
kosztami eksploatacji. Stabilne i łatwo wyjmowane kosze
zapewniają wygodny przegląd i szybki dostęp do mrożonek.

Nutzinhalt Kühlen

Nóżki ze stali szlachetnej.
Wybrane urządzenia posiadają fabrycznie zamontowane nóżki.
Gwarantują one łatwe i wygodne sprzątanie pod urządzeniem.
Opcjonalnie dostępne są kółka.
Zawór wyrównawczy.
Podczas wielokrotnego otwierania drzwi w chłodziarkach i zamrażarkach powstaje podciśnienie, w wyniku czego ponowne otwarcie
drzwi jest trudniejsze. Dzięki zaworowi wyrównawczemu podciśnienie
zostaje wyrównane w szybki i automatyczny sposób, a drzwi można
ponownie łatwo otworzyć.
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Einsatzbedingungen – hohe Klimaklasse.
In Küchen kann es manchmal nicht nur heiß hergehen,
sondern auch sehr heiß werden. Deshalb sind die professionellen Liebherr-Geräte für die Klimaklasse 5 mit hohen
Umgebungstemperaturen bis +40°C ausgelegt.
Auch unter solchen Extrembedingungen arbeiten sie stets
einwandfrei und effizient.

Łatwy w obsłudze moduł elektroniczny.
Precyzyjny moduł z elektronicznym wskaźnikiem temperatury i klawiaturą pokrytą folią, pozwala na łatwą obsługę i gwarantuje higieniczną czystość. Funkcja blokady klawiszy chroni
przed przypadkową zmianą nastawionych wartości. Optyczny
i akustyczny alarm ostrzega przy odchyleniach temperatury,
spowodowanych np. długotrwałym otwarciem drzwi.

Dynamiczny układ chłodzenia (w urządzeniach NoFrost GGv).
Wydajny i dynamiczny układ chłodzenia zapewnia szybkie
schłodzenie świeżo włożonych produktów i dba o równomierny rozkład temperatury w całym wnętrzu. Regulowane ruszty
zapewniają dowolną aranżację wnętrza, przydatną podczas
wkładania dużych opakowań.
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Zamrażarki NoFrost z dynamicznym chłodzeniem

Zamrażarki NoFrost

GGv 5860

GGv 5810

GGv 5060

GGv 5010

z dynamicznym chłodzeniem

Proﬁ Line

Proﬁ Line

Proﬁ Line

Proﬁ Line

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

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 × 400 mm
530 × 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 mm
118 / 110 kg

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 × 400 mm
530 × 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 mm
119 / 110 kg

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 × 400 mm
530 × 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 mm
108 / 100 kg

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 × 400 mm
530 × 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 mm
109 / 101 kg

Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Otwieranie pedałem nożnym

9086457
7113475
9094579

9086457
7113475
9094579

9086457
7113475
9094579

9086457
7113475
9094579
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Zamrażarki o szerokości 75 cm, z chłodzeniem statycznym

Zamrażarki o szerokości 75 cm,

GG 5260

z chłodzeniem statycznym

GG 5210

G 5216

Proﬁ Line

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
Szuﬂady
Ilość koszy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość szuﬂady w mm
Wysokość nóżek
Uchwyt

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

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 × 187, 1 × 237
150 – 180 mm
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

zewnętrzny cyfrowy
optyczny i dźwiękowy
0
14
7
płyty parownika
60 kg
6 × 187, 1 × 237
150 – 180 mm
ergonomiczny uchwyt drążkowy

Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
115 / 107 kg

w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
117 / 109 kg

Akcesoria
Wyposażenie dodatkowe – rolki
Szuﬂada / szuﬂada krótki
Kosz / kosz krótki
Otwieranie pedałem nożnym

9086457
9792795 / 9792797
9141791 / 7112423
9094579

9086457
9792795 / 9792797
9141791 / 7112423
9094579
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Zamrażarki o szerokości 60 cm, z chłodzeniem statycznym

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 × 187, 1 × 237
uchwyt drążkowy z wbudowaną
mechaniką otwierania drzwi

prawe przestawne
110 / 104 kg

Zamrażarki o szerokości 60 cm,

GG 4060

GG 4010

z chłodzeniem statycznym

Proﬁ Line

Proﬁ Line

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
Szuﬂady
Ilość koszy
Półki w komorze zamrażania
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Wysokość szuﬂady w mm
Uchwyt
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Ciężar brutto / netto

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 × 224, 1 × 240
uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
89 / 82 kg

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 × 224, 1 × 240
ergonomiczny uchwyt drążkowy
w wyposażeniu
tak
prawe przestawne
90 / 83 kg

Akcesoria
Nóżki
Kosz
Szyna rolkowa

9086527
9141693
9086529

9086527
9141693
9086529

9792795 / 9792797
9141791 / 7112423
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Zamrażarki do prezentacji produktów, z chłodzeniem dynamicznym

Przegląd zalet
Panel podświetlany energooszczędnymi diodami LED
przyciąga uwagę klientów. Pole wyświetlacza można dostosować do indywidualnych potrzeb. Panel włącza się wraz
z oświetleniem wnętrza.

Wysokowydajne odszranianie gorącym gazem skraca czas odszraniania do ok.
10 minut przy znacznie zmniejszonym wzroście temperatury. Dzięki temu produkty
spożywcze dłużej zachowują wysoką jakość i nie trzeba ich wyjmować podczas
odszraniania, ponieważ nie są one narażone na niepotrzebne wahania temperatury.

30-minutowe
Odszranianie
elektr yczne

10-minutowe
O dszranianie
gorącym gazem

Umieszczone po obu stronach pionowe kolumny oświetleniowe LED
zapewniają idealne oświetlenie wnętrza i atrakcyjną prezentację produktów,
zachęcając w ten sposób do zakupów.

Indywidualne opcje brandingu na panelu (FDv), obudowie i ramie drzwi to idealny sposób na atrakcyjną
prezentację marki.

Moduł NoFrost jest umieszczony za panelem i pozwala na maksymalne wykorzystanie wnętrza.

Zur komfortablen Bedienung der Geräte bleiben die Glastüren mit Aluminiumrahmen ab einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet. So können größere Warenmengen bequem bestückt oder entnommen werden. Unter 60° schließen
die Türen mit Hilfe der Magnetdichtung von selbst, um Kälteverlust zu verhindern.

Wydajny i dynamiczny układ chłodzenia zapewnia
szybkie schłodzenie świeżo włożonych produktów i dba
o równomierny rozkład temperatury w całym wnętrzu.

Podgrzewane elektrycznie, potrójnie przeszklone
drzwi zapobiegają utracie zimna oraz skraplaniu.

Solidny uchwyt drążkowy jest ergonomiczny i łatwy
do utrzymania w czystości.

Der im unteren Bereich des Innenbehälters angebrachte Air-Stream-Breaker
unterbricht den Luftstrom vom Innenraum auf die Glasscheibe
und verhindert so das Kondensieren von Wasser an der Tür. Auch die
verbesserte Glastürisolation wirkt der Kondensatbildung an der Tür entgegen
und ermöglicht so eine optimale Warenpräsentation.

Stabilne, powlekane tworzywem sztucznym ruszty mogą
być obciążone maksymalnie do 50 kg. Kąt otwarcia drzwi
wynoszący 90° zapewnia wygodne wyjmowanie produktów.

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.

Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzögert deutlich das Beschlagen der Tür nach dem Öffnen
und Schließen und sorgt so stets für eine optimale Sicht auf die eingelagerten Produkte.

Cyfrowy wskaźnik temperatury informuje o nastawionej temperaturze we wnętrzu urządzenia z dokładnością co
do stopnia. Precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia nastawienie temperatury w zakresie od -10°C do -25°C.

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

Solidny zamek chroni przed niepożądanym dostępem.
FDv 4643
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Zamrażarki do prezentacji produktów, z chłodzeniem dynamicznym

Atrakcyjna prezentacja
mrożonek
Atrakcyjna prezentacja produktów to kluczowy warunek, pozwalający przyciągnąć uwagę klientów i zachęcić do zakupów.
Nowoczesne zamrażarki Liebherr ze szklanymi drzwiami wyróżniają się atrakcyjnym antracytowo-aluminiowym designem oraz
pionowymi kolumnami oświetleniowymi LED, umieszczonymi po obu stronach wnętrza. Szklane drzwi są podgrzewane, co
zapobiega skraplaniu i zapewnia wygodny przegląd produktów. Ruszty można ustawiać na dowolnie wybranej wysokości i
dostosować wnętrze do indywidualnych potrzeb.

Anti-Beschlag-Folie für klare Sicht
Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzögert deutlich das
Beschlagen der Tür nach dem Öffnen und Schließen und
sorgt so stets für eine optimale Sicht auf die eingelagerten
Produkte.
Geringerer Energieverbrauch
Dank der verbesserten Glastürisolation kann der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Zudem unterstützt die
dreischichtige Glasscheibe die gute Effizienz der Gefriergeräte.

Keine Kondensatbildung
Der im unteren Bereich des Innenbehälters angebrachte AirStream-Breaker unterbricht den Luftstrom vom Innenraum
auf die Glasscheibe und verhindert so das Kondensieren von
Wasser an der Tür. Auch die verbesserte Glastürisolation
wirkt der Kondensatbildung an der Tür entgegen und ermöglicht so eine optimale Warenpräsentation.
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Zamrażarki do prezentacji produktów,
z chłodzeniem dynamicznym

FDv 4643

Fv 3643

Pojemność brutto / pojemność użytkowa
Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)
Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)
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
Oświetlenie wewnętrzne
Awaria: sygnał ostrzegawczy
Regulowane półki
Materiał półek
Maksymalne obciążenie półek
Uchwyt
Rolki
Zamek
Drzwi samoczynnie zamykane
Kierunek otwierania drzwi
Izolacja
Ciężar brutto / netto
Auch erhältlich als

461 / 307 l
670 / 721 / 1957
532 / 568 / 1275
1453 kWh
4
R 290
65 dB(A)
4.4 A / 166,66 W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
−10°C do −25°C
stal / biały
szkło
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LED
optyczny i dźwiękowy
4
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy
2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
w wyposażeniu
tak
prawe na stałe
64,5 mm
154 / 141 kg
FDv 4613 A03 i FDv 4613 049

365 / 231 l
690 / 780 / 1688
532 / 730 / 969
1377 kWh
4
R 290
65 dB(A)
4.4 A / XXX W
50 Hz / 220 – 240V~
dynamiczny
odszranianie automatyczne
+2°C do +9°C / −10°C do −25°C
stal / biały
aluminium
tworzywo sztuczne w kolorze białym
sterowanie elektroniczne
zewnętrzny cyfrowy
LED
optyczny i dźwiękowy
3
ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
50 kg
ergonomiczny uchwyt drążkowy

Akcesoria
Kosz 42 litrów
Kratka rozdzielająca do kosza 42 litry
Kosz 30 litrów
Kratka rozdzielająca do kosza 30 litry
Listwa na etykiety 525 mm
Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
Dolna półka powlekana tworzywem sztucznym

7111754
7111755
7111758
7111759
7443779
7438722
7438721

7111754
7111755
7111758
7111759
7443779
7438722
7438721

1 Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

w wyposażeniu
tak
prawe na stałe
67 mm
136 / 125 kg
Fv 3613 A03 i Fv 3613 049
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Akcesoria
Rozdział: Zamrażarki skrzyniowe

Kratka rozdzielająca

Otwieranie pedałem nożnym

Kratki rozdzielające do koszy pozwalają na optymalną ekspozycję produktów i pomagają wygodnie podzielić wnętrze. Do wszyst-

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

kich modeli GTI i GTE.

są zajęte. Dla modeli GGv i GG 52.

Wire basket for scoop-ice containers

Półki

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

Wytrzymałe ruszty są łatwe do utrzymania w czystości i spełniają najwyższe wymagania higieniczne. Wytrzymują obciążenie mak-

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

symalnie do 60 kg. Dla modeli GGv.

all GTE models.

Kosze do zawieszenia

Szuflada

Podwieszane kosze umożliwiają przejrzystą ekspozycję produktów. Do wszystkich modeli GTI, GTL i GTE.

Zamknięte ze wszystkich stron szuﬂady mają wyjątkowo stabilną konstrukcję. Idealnie nadają się do wygodnego przechowywania
nawet najmniejszych mrożonek. Dla modeli GG 52 i G 5216.

Zamek nasadowy do pokryw piankowych /do przeszklonych pokryw rozsuwanych

Kosz

W celu zabezpieczenia zawartości zamrażarki, we wszystkich modelach skrzyniowych zastosować można zamek nasadowy.

Podwieszane kosze umożliwiają przejrzystą ekspozycję produktów. Dla modeli GG 52, GG 40 i G 5216.

Zamek nasadowy do pokryw piankowych do wszystkich modeli GTE. Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych
do wszystkich modeli GTI i GTE.

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

Rozdział: Zamrażarki do prezentacji produktów, z chłodzeniem dynamicznym

Kosz 30, 42 litry

sed swivel castors with integral brake allow the appliance to be securely ﬁxed at the point of display and are available as accessories for all GTI and GTE models.

Stabilny kosz ma pojemność 30/42 litry. Dla modeli FDv 4643 i Fv 3643.

Szyna rolkowa
Stabilne rolki (o średnicy 30 mm) ułatwiają transport w przypadku zmiany miejsca ustawienia urządzenia. Do wszystkich modeli GTL.

Kratka rozdzielająca do kosza
Kratki rozdzielające do koszy pozwalają na optymalną ekspozycję produktów i pomagają wygodnie podzielić wnętrze. Dla modeli
FDv 4643 i Fv 3643.

Rozdział: Zamrażarki z dynamicznym i statycznym chłodzeniem

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Listwa na etykiety 525 mm

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

Specjalne listwy, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, pozwalają na odpowiednie wyeksponowanie ceny czy też kodu

Dwie rolki w zestawie wyposażone są w blokadę hamującą. Dla modeli GGv 58, GGv 50 i GG 52.

produktu. Listwa nasadzana jest na przednią część rusztów, tak aby etykiety były widoczne dla klienta. Dla modeli FDv 4643 i Fv 3643.

Nóżki

Półki

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

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty z regulacją wysokości pozwalają na elastyczne wykorzystanie wnętrza i wygodne przecho-

auch unter einem Gerät leicht und bequem reinigen zu können. Dla modeli GG 40.

wywanie mrożonek. Gęste ruszty wytrzymują duże obciążenia i gwarantują bezpieczne przechowywanie produktów. Dla modeli FDv
4643 i Fv 3643.

Szyna rolkowa

Dolna półka powlekana tworzywem sztucznym

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

Stabilna dolna półka powlekana tworzywem sztucznym gwarantuje optymalne wykorzystanie miejsca również na dnie urządzenia.

sażona w panel z rolkami o średnicy 25 mm.

Półka chroni wnętrze przed uszkodzeniami i pozwala na bezpieczne przechowywanie produktów. Dla modeli FDv 4643 i Fv 3643.
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