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Kakovost, Dizajn in Inovativnost

Kakovost
Že več kot 70 let je ime Liebherr sinonim za visoko kakovo-
stne in inovativne hladilnike in zamrzovalnike. Naša pozor-
nost, od zasnove izdelka, razvoja in proizvodnje do trženja, 
je osredotočena na ponudbo inovativnih vrhunskih izdelkov. 
Pri tem nenehno vpeljujemo nove zamisli za popolno in 
varno shranjevanje živil in občutljivih vzorcev, zdravil ali gra-
diva za raziskave in uporabo v laboratorijih. Seznanjeni smo 
s posebnimi zahtevami in vemo, kaj je potrebno, da se lahko 
sto odstotno, 24 ur na dan in 365 dni na leto popolnoma 
zanesete na svoj hladilni aparatza poslovno rabo. Že na 
stopnji razvoja opravljamo preverjanja, ki zagotavljajo, da 
vse hladilne, mehanske in elektronske komponente delujejo 
zanesljivo in dolgotrajno, prav tako pa jamčimo tudi za njihovo 
optimalno delovanje in zanesljivost obratovanja. Tako morajo 
na primer pri preizkusu kakovosti tečaji vrat opraviti najmanj 
100.000 ciklov odpiranja – kar je enako uporabi več kot 
15 let. Prav tako se izvaja optično preverjanje procesne 
kakovosti. To nam pomaga pri zagotavljanju najvišje možne 
združljivosti vseh sestavnih delov enega z drugim: za najvišjo 
raven funkcionalnosti in učinkovitosti.

Dizajn
Aparati Liebherr za poslovno rabo se odlikujejo po posebni 
kombinaciji estetskega vidika in funkcionalnosti. S svojo ele-
gantno in brezčasno obliko izpolnjujejo hladilni in zamrzovalni 
aparati najvišje estetske norme. Vrhunska kakovost naših apa-
ratov za poslovno rabo se kaže v številnih podrobnostih: od 
predelave nerjavečega jekla do izbire visoko kakovostnih 
materialov ter značilne opreme njihovih notranjosti. Zahvaljujoč 
njihovemu skladnemu dizajnu je naše aparate za poslovno 
rabo možno enostavno kombinirati, hkrati pa so tudi privlačni 
na oko.

Inovativnost
Nenehen razvoj naših visoko kakovostnih izdelkov je še pose-
bej pomemben za nas. Zato imajo vsi Liebherrovi proizvodni 
obrati tudi razvojna središča s sodobno opremo in strokovno 
visoko usposobljenimi delavci. V raziskavo in razvoj vlagamo, 
ker lahko samo tako našim kupcem dolgoročno zagotavljamo 
resnično vrhunsko kakovost in hkrati izpolnjujemo tudi naše 
lastne najvišje normative. Naš cilj je biti v vsakem pogledu 
“najboljši v razredu”. Inovacije, bodisi v tehnologiji hlajenja, 
na področju praktičnosti ali varnosti, so bile vselej pomemben 
in podporni steber naše zgodovine in bodo ostale to tudi v 
prihodnje. Z neizmerno predanostjo in strastjo si prizadevamo, 
da bi inovacije vgradili v naše aparate in z njimi postavili nove 
standarde na področju hladilnih in zamrzovalnih aparatov za 
poslovno rabo. Nenazadnje so naši aparati za poslovno 
rabo izjemno učinkoviti zahvaljujoč tudi njihovi najsodobnejši 
elektroniki, združeni z optimalnimi hladilnimi krogotoki, tako 
da znatno prispevajo k ekonomskemu in 
ekološkemu trajnostnemu razvoju.

Kot strokovnjak za hladilnike in zamrzovalnike ponuja Liebherr širok izbor robustnih 
specializiranih aparatov za poslovno rabo. Edinstvena kakovost, brezčasen dizajn in 
inovativnost, značilni za naše izdelke, so odraz naših dolgoletnih izkušenj na področju 
proizvodnje sodobnih hladilnih aparatov. Vsak dan aparati Liebherr omogočajo našim 
kupcem, da izkusijo in izkoristijo prednosti našega strokovnega znanja, ki smo ga na 
področju poslovne rabe dopolnjevali skozi desetletja.
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Skupina Liebherr

Skupino Liebherr je leta 1949 ustanovil Dr. Hans Liebherr. 
Skozi vso zgodovino podjetja, ki traja že več kot 70 let, se v 
poslovanju družine Liebherr odražata stabilnost in zanesljivost. 
Liebherr je eden od največjih proizvajalcev gradbene opreme 
in je tudi zelo uspešen v mnogih drugih industrijskih panogah. 
Skupina je organizirana na decentralizirani način z več kot 
46.000 zaposlenimi po vsem svetu in je razdeljena v med 
seboj neodvisne poslovne enote.

Skupina zdaj vključuje enajst proizvodnih enot: premikanje 
zemlje, rudarstvo, premične žerjave, stolpne žerjave, 
tehnologijo betona, pomorske žerjave, vesoljsko in prometno 
tehnologijo, strojna orodja in avtomatizacijske sisteme, 
gospodinjske aparate, sestavne dele in hotele z več kot 
130 družbami na vseh kontinentih. Krovno podjetje Skupine 
je Liebherr-International AG v mestu Bulle v Švici, vsi njegovi 
delničarji pa so člani družine Liebherr.

Proizvodna enota Gospodinjski aparati je bila ustanovljena 
v kraju Ochsenhausen leta 1954 ter že mnoga leta igra 
pomembno vlogo v razvoju Skupine. Že več kot 60 let 
je Liebherr-Hausgeräte vrhunski proizvajalec inovativnih 
hladilnikov in zamrzovalnikov za gospodinjstva in za poslovno 
rabo; z letno proizvodnjo, ki presega 2,2 milijona aparatov, 
smo eden od vodilnih evropskih dobaviteljev hladilnikov. Pet 
proizvodnih obratov, v Ochsenhausenu (Nemčija, Lienzu 
(Avstrija), Radinovem (Bolgarija), Kluangu (Malezija) ter 
v Aurangabadu (Indija), sestavlja omrežje za proizvodnjo 
hladilnikov in zamrzovalnikov, ki izpolnjujejo najsodobnejše 
standarde. Podjetje Liebherr-Hausgeräte je dejavno po vsem 
svetu: z obširnim omrežjem prodajaln in izpostav v Bolgariji, 
Nemčiji, Združenem kraljestvu, Avstriji, Kanadi, Maleziji, Rusiji, 
Švici, Singapuru, Južni Afriki in ZDA, zagotavlja kot specialist 
na področju hlajenja in zamrzovanja, da je kupcem na 
voljo strokoven nasvet in da sta profesionalno servisiranje in 
vzdrževanje aparatov na voljo na kraju samem.

RudarstvoRavnanje z materiali Premični gradbeni žerjavi

Vesoljski in transportni sistemi

Stolpni žerjavi Pomorski žerjaviTehnologija betona

Strojno orodje in avtomatizacijski sistemi

Komponente Hoteli Hlajenje in zamrzovanje
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Energijska oznaka
Veljavno od 1. julija 2019 (A+++ to G)

Meritve

Definicije klimatskih razredov
Klimatski razred 3 (hladilne omare za lahke pogoje dela):
Temperatura okolice od + 10 °C / + 16 °C do + 25 °C, 
60 % relativne vlažnosti

Klimatski razred 4:
Temperatura okolice od + 10 °C / + 16 °C do + 30 °C, 
55 % relativne vlažnosti

Klimatski razred 5 (hladilne omare za težke pogoje dela):
Temperatura okolice od + 10 °C / + 16 °C do + 40 °C,
40 % relativne vlažnosti

Klimatski razred, naveden na nalepki z energijsko oznako, 
predstavlja najvišjo temperaturo okolice na mestu namestitve 
naprave. Na tej temperaturi se ohranjajo notranje temperatu-
re, ki so zahtevane za varno skladiščenje hrane.

Poraba energije / Neto prostornina
Poraba energije je ne glede na navedeni klimatski razred 
merjena v okviru klimatskega razreda 4 (+ 30 °C / 55 % rH).

Merjenje porabe energije je v skladu z EN 16825 in z ured-
bo 2015/1094/EU. Neto prostornina je izračunana v skladu 
z EN 16825.

Identifi kator modela 
dobavitelja

Ime dobavitelja ali 
zaščitni znak

Razred energijske 
učinkovitosti

Poraba električne 
energije v 365 dneh

Klimatski razred 
(3, 4 ali 5)

Neto prostornina 
zamrzovanja

Neto prostornina 
hlajenja

Vsebina predpisa
Da bi zmanjšali porabo električne energije v Evropski uniji in 
za podporo pri prodaji energetsko učinkovitejših aparatov je 
Evropska komisija izdala uredbo 2015/1094 -IV “Energetsko 
označevanje profesionalnih hladilnikov in zamrzovalnikov” 
in uredbo 2015/1094 -IV “Oblikovno varčne zahteve za 
profesionalne hladilnike in zamrzovalnike” ki stopita v veljavo 
1. julija 2019. Po tem datumu bodo nekatere naprave, ki so 

namenjene za shranjevanje hrane v komercialnem okolju 
morale biti označeni z energijsko nalepko. Energijska nalep-
ka prikazuje razvrstitev energijske učinkovitosti med razredi 
A+++ do G, porabo energije v kWh/letno, neto prostornina 
v litrih, kot tudi klimatski razred, za katerega je aparat zasno-
van. Izvzeti iz obveznosti označevanja so statični aparati 
hladilno zamrzovalni, zamrzovalne skrinje, kot tudi aparati, 
ki se uporabljajo za pospeševanje prodaje.

Kratek vpogled v varčevanje 
z energijo

Prihranite energijo in 
ravnajte trajnostno

Varčevanje z energijo je bilo vselej osrednjega pomena za 
Liebherr in ima tudi odločilen vpliv na zasnovo hladilnikov in 
zamrzovalnikov za poslovno rabo. Visoko kakovostni sestavni 
deli omogočajo aparatom zagotavljanje brezhibnega hlajenja. 
Ti sestavni deli, prilagojeni za poslovno rabo, pripomorejo 
tudi k nižjim stroškom za električno energijo. Pri naših izdelkih 
se koncept varovanja okolja uveljavlja skozi vso njihovo 
življenjsko dobo. Liebherr je bilo prvo podjetje, ki je v svoji 
celotni profesionalni liniji hladilnikov in zamrzovalnikov uvedlo 
hladilna sredstva brez CFC in HFC. Od takrat uporabljamo 
naravna in okolju prijazna hladilna sredstva R 290 in R 600a. 
V kombinaciji z zmogljivimi kompresorji In sodobnimi hladilni-
mi komponentami zagotavljajo, da so naši aparati za poslovno 
rabo še posebej energijsko učinkoviti in varčni.

Vsa plastika, ki jo uporabljamo, je primerna za optimalno 
recikliranje in tudi naši proizvodni procesi so prilagojeni za 
učinkovito rabo virov. Skozi ves proizvodni proces se vsa 
proizvedena energija ponovno izkorišča kot energija za ogre-
vanje. Že na zgodnji stopnji so dobavitelji in ponudniki storitev 
vključeni v izpolnjevanje trenutno veljavnih kakovostnih in 
trajnostnih standardov. Naš integrirani sistem upravljanja omo-
goča izpolnjevanje teh zahtev in uresničevanje zastavljenih 
ciljev. Njegova učinkovitost je redno predmet revizijskih 
postopkov. Vsi evropski proizvodni obrati podjetja Liebherr 
imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje 
kakovosti (ISO 9001), za ravnanje z okoljem (ISO 14001) in 
upravljanje z energijo (ISO 50001). Podjetje Liebherr je sep-
tembra 2019 prejelo srebrno oceno certifikacijskega organa 
EcoVadis za trajnostne rešitve v obratu v Lienzu.

Kot družinsko podjetje z delovanjem po vsem svetu ima Liebherr veliko odgovornost do 
družbe, okolja, kupcev, zaposlenih in dobaviteljev.. Presegajoč predpise in zakonodajo, 
so učinki izdelkov in proizvodnih obratov na okolje zmanjšani in ostajajo konstantno na 
najnižji možni ravni. Zato je za Liebherr v vseh njegovih razvojnih procesih odgovoren 
in trajnosten pristop do porabe energije posebnega pomena.
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Vsestranske servisne storitve na svetovni ravni – 
dolgoročna razpoložljivost nadomestnih delov

Servis Liebherrov odlikuje izrazita osredotočenost na stranko. Njegov najpomembnejši 
cilj je s pomočjo hitre obdelave zagotoviti zadovoljstvo stranke. Po vsem svetu razšir-
jeno Liebherr servisno omrežje vključuje strokovnjake za reševanje vseh, s servisiranjem 
povezanih vprašanj – prek elektronske pošte, telefona ali navadne pošte.

Kot proizvajalec visoko kakovostnih hladilnih in zamrzovalnih 
aparatov za poslovno rabo želimo delovati v soglasju z 
našim standardom in slovesom kompetentnega in zanesljive-
ga partnerja, tudi ko gre za vprašanja servisiranja in pomoči 
kupcem. To kupci Liebherrjevi izdelkov pričakujejo od nas, 
zato želimo upravičiti njihova pričakovanja z odličnostjo 
našega poslovanja. Vsa prejeta vprašanja, bodisi pisna ali 
osebna, so shranjena v naši podatkovni zbirki strank, kjer jih 
kar najhitreje obdelajo visoko kvalificirani mojstri in tehniki, 
zaposleni v oddelku za pomoč kupcem. Nenehno si priza-
devamo si, da bi našim strankam ponudili najboljšo možno 
rešitev.

Liebherr pomeni zanesljivost in trajnost. Zato pri proizvodnji 
uporabljamo samo materiale in sestavne dele vrhunske kako-
vosti. Vsak aparat je celo že med procesom proizvodnje pod-
vržen temeljitim preizkusom kakovosti in funkcionalnosti. Naše 
aparate nenehno razvijamo, optimiziramo vse komponente in 
in jih pravilno obdelujemo do zadnje podrobnosti, da lahko 
zagotavljamo pregovorno kakovost Liebherr hkrati z dolgo 
življenjsko dobo naših aparatov. In če vendarle potrebujete 
nadomestni del za naše aparate, katerih dizajn v glavnem ne 
potrebuje vzdrževanja, se lahko v vsakem trenutku zanesete 
na naš servis. Zagotavljamo zgolj originalne Liebherr nado-
mestne dele – v večini primerov celo do deset let po nakupu 
aparata.

V vsak posamezni aparat Liebherrjev je vloženega veliko strokovnega znanja, razvoj-
nega dela in ljubezni do podrobnosti. Pred začetkom serijske proizvodnje aparata inže-
nirji zaključijo več mesecev trajajoče raziskave in razvoj, da ustvarijo visoko kakovosten 
izdelek, ki izpolnjuje vse zahteve poslovne uporabe.

Nam kot vrhunskemu proizvajalcu in našim strankam je v 
osnovi skupno to, da postavljamo najvišje možne standar-
de za naše aparate in komponente. Kakovost aparatov 
Liebherr je trdna podlaga za visoko raven zaupanja, ki ga 
imajo kupci do znamke Liebherr. Na naših proizvodnih loka-
cijah si nenehno prizadevamo za nadaljnji razvoj in izbolj-
šanje komponent in materialov za aparate. Naši aparati in 
komponente za poslovno rabo so skozi celoten proizvodni 
proces podvrženi neprekinjenemu nadzoru kakovosti. Za 
zagotovitev tako visokih standardov kakovosti so naše kom-
ponente podvržene izjemnim obremenitvam in obsežnemu 

in praktičnemu testiranju. S tem zagotavljamo, da iz naših 
proizvodnih lokacij odhajajo samo najbolj kakovostni apa-
rati, ki v celoti izpolnjujejo specifične zahteve za poslovno 
uporabo. Pri tem so osrednjega pomena tudi naši visoko 
kvalificirani in usposobljeni zaposleni. Zahvaljujoč njihovi 
predanosti in zavezanosti, lahko Liebherr nenehno postavlja 
visoke standarde in zagotavlja izvrstno kakovost. Zato ni 
čudno, da so kupci po vsem svetu navdušeni nad trajnostjo 
naših hladilnikov in zamrzovalnikov.

Preverjena kakovost za najvišje 
profesionalne standarde

Slika je ilustrativnog karaktera
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Zaščita in varnost za 
profesionalne naprave

Poenostavljeno mrežno povezovanje industrijskih naprav!

SmartSensors
Naprave, ki ne omogočajo 
mrežnega povezovanja, ali 

naprave drugih proizvajalcev

Povezava RS485

SmartCoolingHub

Omrežje stranke

1.  Pripravljanje 
naprav

2.  Mrežno povezovanje 
SmartCoolingHub

3.  Sledenje navodilom za namestitev 
vključno z registracijo na MyLiebherr

5.  Uporaba Smart-
Monitoring

4.  Nakup licence 
SmartMonitoring

Popolna preglednost
Vsi izmerjeni in obratovalni podatki, alarmna sporočila in 
mejna stanja so prikazani na zelo intuitivni in s spletom 
povezani nadzorni plošči SmartMonitoring ter jih je mogoče 
kadarkoli priklicati na spletu. 

Za poročila je potreben le en klik z miško
Preprosto vodenje dokumentacije o temperaturah za izpol-
njevanje postopkov kakovosti in smernic – brez slehernega 
papirja in ročnega odčitavanja zapisovalnikov podatkov. 
Z enim miškinim klikom je mogoče neposredno na nadzorni 
plošči ustvariti poročila in jih poslati po e-pošti.

Neposredna pot do servisne službe
Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko s servisno službo sto-
pite v stik neposredno z nadzorne plošče. Možnost Remote-
Support pa po potrebi omogoča spletno diagnosticiranje, 
ki prihrani čas in stroške.

Predčasno odkrivanje nepravilnega delovanja
S pametno dodatno funkcijo SmartAlarm je mogoče pred-
časno prepoznati določeno nepravilno delovanje, ki povzro-
či izpad ali zmanjšanje moči hlajenje. Tako vam podjetje 
Liebherr nudi maksimalno zanesljivost in zaščito izdelkov.

Dvojna varnost
Če naprava, senzor ali SmartCoolingHub ne pošilja podatkov 
(npr. ob izpadu omrežja), vas bo obvestil alarm, da se boste 
lahko hitro odzvali.

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub je osnova in se uporablja za mrežno pove-
zovanje naprav in senzorjev. Z vsakim SmartCoolingHub je 
mogoče mrežno povezati do 20 naprav Liebherr, ki omogoča-
jo mrežno povezovanje, in do 100 senzorjev SmartSensor. Vsi 
podatki so poslani v oblak Liebherr, obdelani in na voljo na 
nadzorni plošči SmartMonitoring.

Ena rešitev za zelo veliko naprav
Naj bodo profesionalne naprave podjetja Liebherr ali druge 
obstoječe naprave – z uporabo dodatne opreme ali modular-
nih senzorjev SmartSensor lahko vse naprave vključite in nad-
zorujete v SmartMonitoring. Preprosta je tudi izvedba drugih 
primerov uporabe, kot npr. nadzor hladilnega prostora. 

Varnost
Za nas je varstvo vaših podatkov zelo pomembno, zato izpol-
njujemo vsa določila Splošne uredbe o varstvu podatkov. Za 
varno posredovanje podatkov uporabljamo najnovejše šifrirne 
postopke in stavimo na aktualne standarde za avtentikacijo 
in avtorizacijo. Uporabljena infrastruktura v oblaku je med 
drugim v skladu s standardoma ISO 27001 in ISO 27018. 

Preverjanje povezljivosti
Preverite na spletni strani SmartMonitoring, če vaše naprave 
omogočajo mrežno povezovanje.

Več informacij najdete na spletnem mestu:
home.liebherr.com/smartmonitoring

Podjetje Liebherr s sistemom SmartMonitoring nudi individualne in obsežne rešitve za 
nadzorovanje profesionalnih naprav za hlajenje in zamrzovanje. Zahvaljujoč omrežnim 
komponentam in uporabi storitev v oblaku je mogoče izmerjene vrednosti in obratovalne 
podatke kadarkoli priklicati in analizirati – in to pri maksimalni varnosti podatkov. O pre-
koračitvah mejnih vrednosti boste nemudoma obveščeni in se boste lahko hitro odzvali. 
Licenčni moduli SmartMonitoring se prilagodijo vašim potrebam in jih je mogoče upora-
biti kot celovito rešitev za mrežno povezane naprave Liebherr kot tudi za naprave drugih 
proizvajalcev.
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Najvišja učinkovitost

Hladilniki in zamrzovalniki Liebherr 
za poslovno rabo omogočajo 
odlično hlajenje celo pri visokih 
temperaturah okolice do +40 °C 
(podnebni razred 5). Najsodobnej-
še komponente, zmogljiva in okolju 
prijazna hladilna sredstva ter preciz-
ni krmilni sistemi so optimalno med-
sebojno uglašeni, tako da lahko 
prenesejo težavne delovne pogoje 
s številnimi odpiranji vrat. Zato 
sta zanesljivost kakovosti in sveži-
na živil neokrnjeni – aparati pa so 
vedno gospodarni.

Nizki obratovalni stroški

S svojo natančno elektroniko in opti-
malnim sistemom hlajenja so apa-
rati Liebherr izredno zmogljivi – ob 
zelo nizki porabi energije. K temu 
pripomore izredno učinkovita izola-
cija, ki učinkovito preprečuje izgubo 
hladu. To ščiti okolje in zagotavlja 
nizko porabo električne energije in 
nizke obratovalne stroške. Visoka 
kakovost je tudi jamstvo za dolgo 
življenjsko dobo aparatov in njihovo 
zanesljivo delovanje. Na Liebherr 
se lahko zanesete – v vsakem pog-
ledu!

Vzdržljiva kakovost

Aparati Liebherr so posebej zasno-
vani za intenzivno poslovno rabo 
in so zato zelo vzdržljivi: Najvišja 
kakovost materialov in skrbna obde-
lava vse do najmanjših podrobnosti 
zagotavljata izredno kakovost naših 
aparatov. Kakovost nadzorujemo 
z obsežnimi preizkusi in temeljiti-
mi preverjanji. Zajamčeno najvišjo 
raven funkcionalnosti in učinkovito-
sti omogoča optimalna združljivost 
vseh elektronskih in hladilnih kom-
ponent – seveda vse v privlačnem 
dizajnu.

Enostavno čiščenje

Dovršena higiena in enostavnost 
čiščenja igrata pomembno vlogo 
v poslovnem sektorju. Zato so med 
številnimi značilnostmi aparatov 
Liebherr posebej oblikovane, široko 
zaobljene notranje obloge, ki omo-
gočajo temeljito čiščenje na eno-
staven način. Po višini nastavljive 
mrežne police je mogoče individu-
alno prilagajati glede na različne 
velikosti zavitkov ali živil. Glede na 
model vzdržljiva kolesa ali po viši-
ni nastavljivi podstavki zagotavlja-
jo tudi preprosto čiščenje tal pod 
aparati.

Dizajn 

Zmogljiva tehnologija v dovršeni 
obliki: Ko gre za dizajn, je za 
Liebherr zelo pomembno, da so 
njegovi aparati estetsko privlačni, 
elegantni in kakovostni. Posebej 
dodelani materiali in estetsko obli-
kovani sestavni deli so prepoznav-
ni znak edinstvenega Liebherrovega 
sloga. Zahvaljujoč svojemu dosled-
nemu dizajnu so Liebherrovi apara-
ti enostavni za kombiniranje in vselej 
privlačni na pogled.

Enostavno servisiranje

S konceptom, ki je izpopolnjen do 
najmanjše podrobnosti, z visoko 
kakovostnimi in vzdržljivimi materiali 
in s komponentami, ki skoraj ne pot-
rebujejo nobenega vzdrževanja, so 
aparati Liebherr za poslovno rabo 
neverjetno preprosti za servisiranje. 
To zagotavlja, da so naši hladilni-
ki in zamrzovalniki še posebej eno-
stavni in praktični za vsakodnevno 
uporabo In zato idealni za poslov-
ne namene.

Dobri razlogi za nakup 
izdelkov Liebherr
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Hladilniki in zamrzovalniki 
za hotele, gastronomski sektor 
in mesnice

V gastronomiji, hotelirstvu in gostinstvu veljajo posebej visoke zahteve za hladilne in zamrzovalne apara-
te. Pri aparatih Liebherr se odločite za varno funkcionalnost, inovativno vrhunsko kakovost – in za vrhunski 
dizajn. Liebherr vam nudi vse prednosti, ki so pomembne na profesionalnem področju: kakovostne kom-
ponente in maksimalno koristno prostornino, učinkovito zmogljivost hlajenja, zagotovljeno konstantnost 
temperature in vzorno primernost za čiščenje. Predvsem pa aparati Liebherr prepričajo s svojo nizko ener-
getsko potrebo in največjo možno gospodarnostjo. Aparati so zasnovani za vključitev v koncept HACCP 
in ustrezajo zahtevam za optimalno higieno živil. Na profesionalne modele Liebherr se lahko zanesete – 
24 ur na dan in 365 dni v letu.
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GKPv 6590

 1918  

Brez napetostni serijski vmesnik ki omogoča mrežno 

povezavo s centralnim sistemom za nadzor in alarmiranje.

Pregled prednosti

Odtajanje z vročim plinom s krmiljenjem po potrebi čas odtajanja 

skrajša na pribl. 10 minut in tako zmanjša porabo energije.

Za povečanje koristne prostornine in varčno izrabo prostora notranje posode 

se funkcijski deli kot ventilatorji in izparilniki nahajajo izven hladilnega prostora. 

Izenačevalni ventil tlaka za preprosto odpiranje vrat.

Dva izredno učinkovita ventilatorja zmanjšata porabo energije in poskrbita za 

optimalno porazdelitev mraza s pomočjo sistema vodenja zraka Liebherr.

Zunanje ohišje iz nerjavnega jekla iz 

enodelnih stranskih sten z izolacijskim 

slojem debeline 83 mm je izvedeno brez 

rež, tako pa je zelo preprosto za nego in 

higienično. 

Integrirani pedal poskrbi za udobno 

odpiranje vrat, če ravno nimate prostih rok.

Poglobljeno talno korito iz enega kosa 

ima velike polmere kotov za lažje čiščenje 

in vodni odtok za optimalno higieno.

Preklopni okrasni zaslon za strojni 

predel je mogoče odstraniti in 

omogoča hiter dostop pri servisiranju 

ali čiščenju.

Okolju prijazno hladilno sredstvo R 290 v povezavi z visoko 

učinkovitimi kompresorji je zmogljivo in energetsko učinkovito.

Vrata na samodejno zapiranje s preprosto zamenljivim 

magnetnim tesnilom se zaprejo še posebej tesno in 

preprečijo nepotrebno izgubo mraza. Ergonomska letev 

ročaja po celotni višini vrat omogoča udobno odpiranje vrat.

Precizna elektronika in kakovostne

 hladilne komponente poskrbijo za 

vrhunsko energetsko učinkovitost. 

Optični in akustični alarm posvarita pred 

nenadzorovanim dvigom temperature in 

izgubo mraza.

Stran odpiranja vrat je spremenljiva brez dodatnih delov in 

tako omogoča prilagoditev aparatov na mesto postavitve.

Poglobljena notranja posoda Gastronorm 2/1 iz nerjavnega 

jekla brez motečih funkcionalnih delov poveča koristno notranjo 

prostornino in jo je preprosto očistiti.

Serijsko višinsko nastavljive noge olajšajo čiščenje 

tudi pod aparatom.

Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla
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Pogoji uporabe – visoki klimatski razred.

V kuhinjah včasih ne vlada samo ustvarjalna vročica, temveč 

tudi vročina. Zato so profesionalni aparati Liebherr zasnovani 

za klimatske razrede 5 z visokimi temperaturami okolice 

do +40°C. Tako tudi pod takšnimi izrednimi pogoji svoje delo 

lahko opravljate brezhibno in učinkovito. 

Vrhunska zmogljivost za profesionalce
Vrhunski seriji izdelkov ProfiPremiumLine in ProfiLine nudita vse, kar pričakujejo zahtevni poslovni uporabniki modernih hladil-
nih in zamrzovalnih aparatov: zmogljive hladilne komponente, ki poskrbijo za hitro hlajenje živil ob nizki porabi. Elektronika, 

Izenačevalni ventil tlaka.

V notranjosti hladilnih in zamrzovalnih aparatov pri vnovičnem 

odpiranju vrat zaradi izmenjave zraka pride do podtlaka, ki 

povzroči upor. Izenačevalni ventil tlaka ta podtlak samodejno 

in takoj kompenzira – tako pa se vrata spet z lahkoto odpirajo.

Okolju prijazno hladilno sredstvo.

Uporablja se izključno ekološko neoporečno hladilno sredstvo 

R 290. V povezavi z visoko učinkovitimi hladilnimi komponen-

tami tako aparati Liebherr dosegajo vrhunsko raven ekološke 

sprejemljivosti in prihranka energije.

Preprosto dosegljive hladilne komponente.

Hladilne komponente so preprosto dosegljive v zgornjem stroj-

nem predelu, s tem pa se bistveno poveča koristna prostor-

nina notranjosti aparatov. Za udobno čiščenje ali pri more-

bitnih servisnih delih se sprednja stran preprosto preklopi 

navzgor. Od kota odpiranja 45° naprej jo je mogoče pov-

sem ločiti.

skladna z načeli HACCP, omogoča do stopinje natančno nastavitev temperature. Višinsko nastavljive rešetke in notranjost 
aparatov brez motečih elementov poskrbijo za čim boljše prilagajanje pri shranjevanju. 

Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Energetsko učinkovito odtajanje z vročim plinom.

Odtajanje – redkeje in hitreje: aparate je treba odtajati samo 

še po potrebi, elektronsko krmilje na podlagi časov delovanja 

kompresorja izračuna optimalne cikle odtajanja. Energetsko 

učinkovit vroči plin skrajša čas odtajanja s pribl. 30 na samo 

še pribl. 10 minut – ob manjšem dvigu temperature v apara-

tu. Koristno za kakovost živil: med odtajanjem jih ni več tre-

ba jemati ven in niso izpostavljena nepotrebnim nihanjem tem-

perature.

Stabilna poglobljena notranja posoda.

Poglobljena notranja posoda iz nerjavnega jekla ima integri-

rana rebra za odlagalne površine. Poleg tega je odporna pro-

ti koroziji, higienična in se posebej preprosto očisti. Rešetke 

je mogoče obremeniti z do 60 kg – tako tudi težki izdelki ne 

predstavljajo nobene težave. Posode Gastronorm 2/1 je 

mogoče potisniti neposredno na odlagalna rebra. Talno korito, 

vlečeno iz enega kosa, ima velike polmere kotov ter čistilni 

odtok za bolj preprosto odstranjevanja umazanije.

Profesionalna elektronika Profi PremiumLine z 

integriranim beleženjem temperature.

Enostavno nastavljava elektronika upravlja energetsko učin-

kovito funkcijo odtajanja. Preko RS 485 regulatorja lahko 

aparate priklopimo na poseben program z temperaturni 

prikazovalnikom, ki lahko deluje v ekstremnih temperaturnih 

pogojih. Vgrajeni podatkovni sistem shranjuje podatke o 

maksimalnih in minimalnih temperaturah v prostoru, ki nam 

služijo za popolno HACCP kontrolo. Pri temperaturni spre-

membi kot recimo pri odprtih vratih nam elektronika tako 

optično kot zvočna sproži alarm in na ta način varuje naše 

blago v aparatu. Tipkovnica zaščitene z stabilno folijo je 

prašno odporna in enostavna za čiščenje.

Vrata na samodejno zapiranje.

Za udobno vstavljanje ali jemanje izdelkov iz aparatov vrata 

pri kotu odpiranja 90° ostanejo odprta. Pod 60° se vrata 

samodejno zaprejo – in to zanesljivo. Za proste roke pri vsta-

vljanju izdelkov lahko aparate serije Profi PremiumLine odprete 

s pomočjo pedala (po želji na voljo tudi za aparate Profi Line). 

Vratna tesnila je mogoče zamenjati brez orodja, tudi stran 

odpiranja vrat je mogoče brez težav spremeniti.

Sistem vodenja zraka za optimalno porazdelitev temperature.

Inovativni sistem vodenja zraka poskrbi za optimalno svežino 

shranjenih živil: dva ventilatorja zrak pomikata čez hladilni 

izparilnik, potem pa se zrak s pomočjo vodilne pločevine za 

zrak spelje navzdol. Tako zrak nenehno ostaja v gibanju – 

temperatura pa je enakomerno porazdeljena. 

Prednost odtajanja z vročim plinom
Časovni interval naraščanja temperature se zmanjša

30 min
Električnega odtajanja

10 min
Odtajanja z vročim plinom
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Profesionalna polovična vrata za velike obremenitve.

Hiter dostop, minimalne izgube zaradi mraza, ohranjanje kako-

vosti izdelkov. Naprave s polovičnimi vrati so idealne zlasti v gas-

tronomiji hitre prehrane s pogostim odpiranjem vrat. Izdelki, ki se 

pogosteje uporabljajo, so shranjeni v zgornjem območju za hiter 

dostop, medtem ko je spodaj dovolj prostora za blago, ki se ne 

uporablja tako pogosto. Zahvaljujoč polovičnim vratnim vratom 

s samozapiralnim mehanizmom ob odpiranju uhaja le majhna 

količina hladnega zraka, kar pripomore k ohranjanju temperatur-

ne stabilnosti in s tem kakovosti dolgoročno shranjenega blaga.



 2322  

Hladilni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

2 Merjeno pri ugasnjeni luči 

Hladilni aparati GN 2/1 
z dinamičnim hlajenjem
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as
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GKPv 6590 ProfiPremiumline

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

A

336 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 / da

preventivna oprema

4

rešetke iz jekla s kromom in nikljem

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

da

na voljo

da / desno zamenljivo

83 – 60 mm

129 / 113 kg

7112904

7112908

9590581

9590387

9590407

9590659

9901969

GKPv 1490 ProfiPremiumline

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

1084 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 / da

preventivna oprema

8

rešetke iz jekla s kromom in nikljem

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

da

na voljo

da / levo fiksno / desno fiksno

83 – 60 mm

208 / 184 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590387

9590407

9590639

9901969

GKPv 1470 ProfiLine

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

1031 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

3.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno / –

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

8

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da / levo fiksno / desno fiksno

83 – 60 mm

208 / 184 kg

GKPv 1470 različica 525

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

9901969

9592748

GKPv 6570 ProfiLine

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

B

406 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno / –

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da / desno zamenljivo

83 – 60 mm

127 / 111 kg

GKPv 6570 različica 525

7112904

7112908

9590581

9590659

9901969

9592748

GKPv 6577 ProfiLine

596 / 464 l

700 / 838 / 2120

510 / 650 / 1550

C

578 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

60 dB(A)

2.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno / –

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da / desno zamenljivo

83 – 60 mm

130 / 113 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9592748

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh ²

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem / Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Vmesnik / brezpotencialni kontakt

SmartCoolingHub

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Pedal za odpiranje

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje / Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Na voljo tudi za osrednji priključek R 134a

Pribor

Oporna CNS-rešetka

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pretvornik vklj. s programsko opremo (serijski priključek)

NTC-tipalo za temperaturo produktov

Pedal za odpiranje

Side-by-Side set

Brezpotencialni alarm
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1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

2 Merjeno pri ugasnjeni luči 

Hladilni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Hladilni aparati GN 2/1 
z dinamičnim hlajenjem

Zamrzovalni aparati GN 2/1 
z dinamičnim hlajenjem
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GKPv 6573 
ProfiLine

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1500

C

577 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

139 / 123 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9901969

9592748

GGPv 6590 
ProfiPremiumline

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

B

1165 kWh

5

+16 °C do +40 °C

R 600a

60 dB(A)

1.5 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 / da

preventivna oprema

4

rešetke iz jekla s kromom in nikljem

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

da

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

134 / 118 kg

7112904

7112908

9590581

9590387

9590407

9590659

9901969

GGPv 1490 
ProfiPremiumline

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

3287 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 450 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 / da

preventivna oprema

8

rešetke iz jekla s kromom in nikljem

60 kg

120 – 170 mm

letev ročaja

da

na voljo

da

levo fiksno / desno fiksno

83 – 60 mm

213 / 189 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590387

9590407

9590639

9901969

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh ²

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Motnja: opozorilni signal

Vmesnik

SmartCoolingHub

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Pribor

Oporna CNS-rešetka

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pedal za odpiranje

Side-by-Side set

Brezpotencialni alarm

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Vmesnik / brezpotencialni kontakt

SmartCoolingHub

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Pedal za odpiranje

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Pribor

Oporna CNS-rešetka

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pretvornik vklj. s programsko opremo (serijski priključek)

NTC-tipalo za temperaturo produktov

Pedal za odpiranje

Side-by-Side set



 2726  

Zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

2 Merjeno pri ugasnjeni luči 

Zamrzovalni aparati GN 2/1 
z dinamičnim hlajenjem

G
as

tro
no

m
ija

GGPv 1470 ProfiLine

1361 / 1056 l

1430 / 830 / 2120

1236 / 650 / 1550

C

3333 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 450 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

8

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

letev ročaja

120 – 170 mm

na voljo

da

levo fiksno / desno fiksno

83 – 60 mm

214 / 189 kg

7112904

7112908

9001761 / 9001757

9590583

9590639

9901969

9592746

GGPv 6570 ProfiLine

597 / 465 l

700 / 830 / 2120

510 / 650 / 1550

C

1874 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

letev ročaja

120 – 170 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

135 / 119 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9901969

9592746

GGPv 6577 ProfiLine

596 / 464 l

700 / 838 / 2120

510 / 650 / 1550

D

2552 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

62 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −26 °C

GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

letev ročaja

120 – 170 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

137 / 121 kg

7112904

7112908

9590581

9590659

9592746

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Vmesnik

SmartCoolingHub

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Višina nastavljivih nog

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Pribor

Oporna CNS-rešetka

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Oporno vodilo v obliki črke U, desno / levo

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pedal za odpiranje

Side-by-Side set

Brezpotencialni alarm
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Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi 

Pregled prednosti

Naravni hladilni sredstvi brez fl uorovih ogljikovodikov R 290 in R 600a sta okolju prijazni 

in v povezavi z zmogljivimi kompresorji zelo energetsko učinkoviti.

Potrebam prilagojena tehnika: zmogljiv dina-

mični hladilni sistem za stabilne in enakomerno 

porazdeljene temperature v notranjosti. Vratno 

kontaktno stikalo za ventilator zmanjšuje izgubo 

mraza pri odpiranju vrat. Zaradi kondenzatorja 

v hrbtni steni sistem skorajda ni potreben 

vzdrževanja. 

Nosilne rešetke z oblogo iz umetne snovi 

omogočajo prilagodljivo uporabo notranjosti 

aparatov in jih je mogoče obremeniti z do 60 kg, 

tako pa so izdelki varno shranjeni tudi pri 

izrednih obremenitvah.

Aparati se tovarniško dobavijo z montiranimi 

nastavljivimi nogami iz nerjavnega jekla, 

to pa prihrani čas in trud pri zagonu. Noge je 

mogoče individualno prestaviti po višini, da 

lahko očistite tudi tla pod aparatom. Po želji 

so na voljo tudi kolesa.

Poglobljena notranja posoda je v profesionalni 

izvedbi iz polistirena, primernega za živila, nima 

vonja, je zelo robustna, ima dolgo življenjsko 

dobo, njeni veliki polmeri kotov pa omogočijo 

dobro čiščenje za popolno higieno. 

Odtajanje z vročim plinom pri aparatih GGv. 

Izredno učinkovit vroči plin aparat odtali v pribl. 

10 minutah. Tako se med odtajanjem zmanjša 

dvig temperature v notranjosti, s tem pa se 

prihrani energija.

Spremenljiva stran odpiranja vrat omogoča prilagoditev 

aparatov na mesto postavitve. Vsi potrebni deli so že vključeni v 

obsegu dobave, zamenjavo je mogoče izvesti brez prekomerne 

porabe časa med postavitvijo.

Samozapiralna vrata z odstranljivim magnetnim tesnilom. Za udobno uporabo vrata ostanejo odprta pri kotu odpiranja 90°, 

da je tako lažje v aparat dajati večje količine ali jih jemati iz njega. Pod 60° se vrata na podlagi magnetnega tesnila samodejno in 

zanesljivo zaprejo. To preprečuje izgubo mraza in prispeva k energetski učinkovitosti. 

Precizno krmiljenje s preprostim upravljanjem 

in higienično upravljalno površino z membrano 

proti umazaniji ter kakovostne hladilne komponente 

za vrhunsko energetsko učinkovitost. Optični in 

akustični alarm posvarita pred nenadzorovanim 

dvigom temperature in izgubo mraza.

Robusten paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo, 

je ergonomski in ga je izredno preprosto prijemati ter čistiti.

Umazana voda lahko po čiščenju hitro odteka skozi odtok v talnem koritu.

30 min
Električnega 

odtajanja

10 min
Odtajanja z 

vročim plinom

G
as

tro
no

m
ija
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Energetsko učinkovito odtajanje z vročim plinom pri 

modelih GGv.

Odtajanje – redkeje in hitreje: aparat je treba odtajati samo 

še po potrebi, saj elektronsko krmilje izračuna optimalne čase 

odtajanja. Energetsko učinkovit vroči plin skrajša čas odtaja-

nja s pribl. 30 na samo še pribl. 10 minut – ob manjšem 

dvigu temperature v aparatu. Koristno za kakovost živil: med 

odtajanjem jih ni več treba jemati ven in niso izpostavljena 

nepotrebnim nihanjem temperature.

 Kakovost na vseh ravneh
Za mnoge vrste uporabe v gastronomiji ti modeli predstavljajo popolno rešitev. Združujejo namreč zelo veliko koristno prostor-
nino z znanimi Liebherrjevimi lastnostmi kakovosti: so higienični, robustni in imajo dolgo življenjsko dobo, so zanesljivi z dobro 
zmogljivostjo hlajenja in mnogimi inovativnimi vidiki opreme. Temperaturo je mogoče nastaviti do stopinje natančno od +1°C 

Preprosta za nego, se lahko obremeni, praktična. 

Notranja posoda je poglobljena in vlečena iz enega kosa ter 

ima velike polmere, za lažje čiščenje in boljšo higieno. V ta 

namen Liebherr uporablja polistiren profesionalne kakovosti 

– material, ki je primeren za živila, izredno robusten in z dol-

go življenjsko dobo. Okrepljene rešetke je mogoče brez težav 

obremeniti z do 45 kg oz. 60 kg. Praktična rešitev pri apara-

tih GKv 57 in 64: dve posodi GN 1/1 je mogoče vstaviti eno 

poleg druge namesto eno za drugo.

Preprosto upravljanje, izredna preciznost – elektronika.

Hladilni in zamrzovalni aparati imajo elektronsko krmilje z digi-

talnim prikazom za precizno in preprosto uporabo. Temperature 

je mogoče nastaviti do stopinje natančno. S funkcijo izbire 

delovanja ventilatorja je mogoče klimo shranjevanja prilagoditi 

različnim zahtevam. Folijska tipkovnica ni občutljiva za umaza-

nijo in jo je mogoče preprosto očistiti. Optimalno higieno omo-

goča tudi posebej zasnovana upravljalna površina z membrano 

brez stikov. Pri odstopanjih temperature, na primer zaradi dlje 

časa odprtih vrat, elektronika sproži optični in akustični alarm 

in s tem zaščiti shranjene izdelke. Pri hladilnih aparatih je mo-

goče s funkcijo izbire delovanja ventilatorja klimo shranjevanja 

prilagoditi različnim zahtevam. Razširjeno temperaturno obmo-

čje od -2°C do +15°C pri modelih GKv 5730 in GKv 5790 je 

idealno primerno za izdelke, ki jih je treba shranjevati približno 

na temperaturi 0°C.

do +15°C, pri aparatih GKv 5790 in GKv 5730 pa dodatno med -2°C in +15°C. Če je na voljo le malo prostora, so idealni 
modeli z dinamičnim hlajenjem – na podlagi kompaktne izvedbe je na majhni postavitveni površini tako na voljo maksimalna 
koristna prostornina. 

Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi 

Prednost odtajanja z vročim plinom
Časovni interval naraščanja temperature se zmanjša

30 min
Električnega odtajanja

10 min
Odtajanja z vročim plinom

G
as

tro
no

m
ija

Že montirane noge iz nerjavnega jekla.

Izbrani aparati se dobavijo s tovarniško montiranimi nasta-

vljivimi nogami. Te nudijo dovolj prostora pod aparatom, tako 

da je mogoče čistiti tudi pod njim. Po želji so na voljo kolesa.

Košare s posebno oblogo (GG 52).

Njihova obloga iz umetne snovi je primerna za izreden mraz, 

tako da plastična obloga košar ne postane krhka. 

Velika koristna prostornina.

Hladilni in zamrzovalni aparati z notranjo posodo iz umetne

snovi na podlagi posebne izvedbe konstrukcije nudijo zelo

veliko prostornine, s tem pa obsežne možnosti shranjevanja

na majhni površini postavitve.

Skoraj nepotrebni vzdrževanja in prijazni do okolja.

Modeli GKv, GGv in GG imajo zmogljiv in preprosto dostopen

kondenzator na hrbtni steni, zaradi česar izmenjava in

čiščenje fi  ltrov postaneta odvečna. K dobri energetski

učinkovitosti aparatov prispeva tudi uporaba okolju prijaznih

hladilnih sredstev R 290 in R 600a, ki le malo prispevata

k učinku tople grede in imata zagotovljeno prihodnost.

BlackSteel: eleganca, ekskluzivnost in popolnoma 

oblikovan videz.

BlackSteel je optično zelo privlačno in izjemno posebno 

črno nerjavno jeklo. Skupaj s kakovostno dodelavo 

SmartSteel daje material visokotehnološko zasnovo in 

brezčasno eleganco s posebno globino. Z grobo brušeno 

površino BlackSteel ustvari privlačen in ekskluziven videz 

in poskrbi, da so modeli resničen vrhunec. Zahvaljujoč 

dodelavi na vratih in stranskih stenah se znatno zmanjša 

vidnost prstnih odtisov. Razen tega je površino enostavno 

očistiti in s tem se zmanjša vzdrževanje.
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Hladilni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi

1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a. 1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Hladilni aparati GN 2/1 
z dinamičnim hlajenjem

G
as

tro
no

m
ija

GKv 6460 ProfiLine

664 / 491 l

747 / 791 / 2064

650 / 581 / 1710

C

706 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.3 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(650 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

6

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 – 180 mm

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

104 / 95 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 6410 ProfiLine

664 / 491 l

747 / 791 / 2064

650 / 581 / 1710

C

706 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.3 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(650 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

6

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 – 180 mm

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

105 / 96 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKvbs 5760 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

C

642 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(650 mm širina)

nerjavno jeklo / BlackSteel

BlackSteel

umetna snov, srebrna

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 – 180 mm

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

94 / 83 kg

GKv 5760

7113057

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 5710 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

C

642 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(650 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 – 180 mm

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

96 / 88 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 5790 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

C

652 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(650 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 – 180 mm

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

96 / 88 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

GKv 5730 ProfiLine

586 / 432 l

747 / 750 / 1864

650 / 581 / 1510

C

652 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

57 dB(A)

1.0 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−2 °C do +15 °C

GN 2/1, 650 × 530 mm 

(650 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

150 – 180 mm

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

97 / 90 kg

7113485

7112439

7112351

7112349

9086457

9094502

Hladilni aparati GN 2/1 z dinamičnim 
hlajenjem in razširjenim temperaturnim območjem

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Na voljo tudi v nerjavnem jeklu

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Police

Oporna CNS-rešetka

CNS osnovna mreža

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pedal za odpiranje

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Police

Oporna CNS-rešetka

CNS osnovna mreža

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pedal za odpiranje
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Hladilni aparati z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi

1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

Hladilni aparati 
z dinamičnim hlajenjem

G
as

tro
no

m
ija

GKv 4360 ProfiLine

436 / 327 l

597 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

55 dB(A)

2.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

78 / 72 kg

7112255

7113483

9086527

9086529

GKv 4310 ProfiLine

436 / 327 l

597 / 680 / 1900

475 / 480 / 1688

D

742 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

55 dB(A)

2.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

79 / 74 kg

7112255

7113483

9086527

9086529

GKvesf 5445 ProfiLine

554 / 445 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

D

779 kWh

4

+10 °C do +30 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

75 / 69 kg

7112449

7113409

9590229

9086381

GKvesf 4145 ProfiLine

373 / 286 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

D

799 kWh

4

+10 °C do +30 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

69 / 63 kg

7112537

7113413

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Kromirane žične police

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Komplet nastavljivih nog

Podstavek s kolesi

Valjčne tirnice



 3736  

NoFrost zamrzovalniki z dinamičnim hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi

1 Celotni razpon razreda energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a.

NoFrost zamrzovalniki  
z dinamičnim hlajenjem

G
as

tro
no

m
ija

GGv 5860 ProfiLine

556 / 377 l

747 / 791 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−14 °C do −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)

600 × 400 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

150 – 180 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

117 / 109 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGv 5810 ProfiLine

556 / 377 l

747 / 791 / 2064

610 / 500 / 1395

C

1351 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−14 °C do −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)

600 × 400 mm (600 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

150 – 180 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

118 / 110 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGvbs 5060 ProfiLine

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−14 °C do −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)

600 × 400 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / BlackSteel

BlackSteel

umetna snov, srebrna

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

150 – 180 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

107 / 99 kg

9086457

7113071

9094502

9792323

GGv 5060 ProfiLine

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−14 °C do −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)

600 × 400 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

150 – 180 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

108 / 100 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

GGv 5010 ProfiLine

486 / 325 l

747 / 791 / 1864

610 / 500 / 1225

C

1245 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

55 dB(A)

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−14 °C do −28 °C

GN 1/1, 530 × 325 mm (530 mm širina)

600 × 400 mm (600 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

150 – 180 mm

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

108 / 101 kg

9086457

7113475

9094502

9792323

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Gastronorm

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Višina nastavljivih nog

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Pribor

Komplet dodatne opreme, kolesa

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Pedal za odpiranje

Predal
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Zamrzovalni aparati s statičnim hlajenjem širine 60 cmZamrzovalni aparati s statičnim hlajenjem širine 75 cm

Zamrzovalni aparati 
s statičnim hlajenjem širine 75 cm

Zamrzovalni aparati 
s statičnim hlajenjem širine 60 cm

G
as

tro
no

m
ija

GG 5260 ProfiLine

513 / 472 l

747 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

440 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −28 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

14

7

plošče izparilnika

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

112 / 104 kg

9086457

9792795 / 9792797

9094502

GG 5210 ProfiLine

513 / 472 l

747 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

440 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −28 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

14

7

plošče izparilnika

60 kg

6 × 187, 1 × 237

150 – 180 mm

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

113 / 108 kg

9086457

9792795 / 9792797

9094502

G 5216 ProfiLine

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

384 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

45 dB(A)

1.5 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −28 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

količinsko krmiljen

zunaj digitalno

optični in zvočni

14

0

7

plošče izparilnika

60 kg

6 × 187, 1 × 237

paličasti ročaj z vgrajeno mehaniko za 

odpiranje

desno zamenljivo

109 / 102 kg

9141791 / 7112423

GG 4060 ProfiLine

382 / 348 l

597 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

430 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −28 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

3

7

plošče izparilnika

60 kg

6 × 224, 1 × 240

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

86 / 79 kg

9086527

9141693

9086529

GG 4010 ProfiLine

382 / 348 l

597 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

430 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

54 dB(A)

1.5 A / 75 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −28 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

3

7

plošče izparilnika

60 kg

6 × 224, 1 × 240

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

86 / 81 kg

9086527

9141693

9086529

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

SuperFrost

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Predali

Število košar

Odlagalne površine, zamrzovalni del

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina predala v mm

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Komplet dodatne opreme, kolesa

Predal / kratek predal

Košara / kratka košara

Pedal za odpiranje

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Predali

Število košar

Odlagalne površine, zamrzovalni del

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina predala v mm

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Komplet nastavljivih nog

Košara

Valjčne tirnice
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Kombinacije hladilnikov in zamrzovalnikov

 Kakovost na vseh ravneh
Kombinacije hladilnikov in zamrzovalnikov GCv so zasnovane posebej za poslovno rabo. Z dvema kompresorjema in 
dvema ločeno reguliranima hladilnima krogoma je mogoče v hladilnem delu ločeno nastaviti temperaturo od +1°C do +15°C, 
v zamrzovalnem delu pa od -14°C do -28°C.

Dvojna moč hlajenja: dva ločena hladilna kroga, dva 

kompresorja.

V nasprotju z mnogimi gospodinjskimi kombinacijami imajo 

modeli GCv dva kompresorja in dva ločeno regulirana hladil-

na kroga. Tako je mogoče v hladilnem delu ločeno nastavi-

ti temperaturo od +1°C do +15°C, v zamrzovalnem delu pa 

od -14°C do -28°C. Med hladilnim in zamrzovalnim delom ne 

prihaja do izmenjave zraka, kar učinkovito preprečuje izsuše-

vanje izdelkov in prenos vonjav med obema področjema. Na 

podlagi tega dvojnega koncepta je tako vsega skupaj na voljo 

večja zmogljivost hlajenja – kar je dragocen prispevek pri po-

gostem odpiranju vrat.

Hladilni in zamrzovalni predel je mogoče ločeno zakleniti.

Pri aparatih GCv je mogoče hladilni in zamrzovalni predel 

 ločeno zakleniti. Stabilne ključavnice so zasnovane za izredne 

obremenitve. Tudi paličasti ročaj je zelo robustne izvedbe.

Kombinacije hladilnikov in zamrzovalnikov

G
as

tro
no

m
ija

GCv 4060 ProfiLine

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 665 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

529 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / statičen

avtomatsko / ročno

+1 °C do +15 °C / −14 °C do −28 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo

45 kg / 24 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

87 / 81 kg

7113333

7112321

9592756

GCv 4010 ProfiLine

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 665 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

529 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / statičen

avtomatsko / ročno

+1 °C do +15 °C / −14 °C do −28 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi / steklo

45 kg / 24 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

70 mm

88 / 82 kg

7113333

7112321

9592756

Bruto / neto prostornina Hladilni del

Bruto / neto prostornina Zamrzovalni del

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v) Hladilni del

Notranje mere v mm (š / g / v) Zamrzovalni del

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem Hladilni del / zamrzovalni del

Postopek odtajanja Hladilni del / zamrzovalni del

Temperaturno območje Hladilni del / zamrzovalni del

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin Hladilni del / zamrzovalni del

Nosilnost odlagalne površine Hladilni del / zamrzovalni del

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Kromirane žične police

Valjčne tirnice
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Pregled prednosti

Hladilni in zamrzovalni aparati za podpultno vgradnjo

Kakovostne hladilne komponente, optimizirana 

izolacija in premišljena konstrukcija poskrbijo za 

vrhunsko energetsko učinkovitost in nizke stroške 

delovanja. 

Stabilne prenosne košare pri modelih GGU je 

mogoče preprosto vzeti ven, nudijo dobro in 

hitro preglednost ter poskrbijo za prilagodljivo 

porazdelitev izdelkov v notranjosti aparatov. 

Robusten paličasti ročaj. Paličasti ročaj 

je pri modelih FKUv in GGU zasnovan za 

intenzivno uporabo. Je ergonomski in ga 

je mogoče z lahko prijeti z levo ali desno 

roko, poleg tega se preprosto očisti.

Okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a v povezavi z visoko učinkovi-

tim kompresorjem je zmogljivo in zelo energetsko učinkovito.

Stabilne in kompaktne mrežaste police 

imajo maksimalno obrmenitev 45 kg, 

kar zagotavlja optimalno shranjevanje in 

zaščito proizvoda. Police so nastavljive, 

kar zagotavlja fl eksibilnost in organizirano 

shranjevanje.

Optični in akustični alarm posvarita pred nenadzorovanim dvigom 

temperature in izgubo mraza.

Samodejno odtajanje. Moderna in učinkovita elektronika poskrbi za to, da se 

aparat v času mirovanja kompresorja samodejno odtaja. Ročno odtajanje tako ni 

več potrebno. 

Energetsko učinkovite in varčne 

LED-luči pri modelih s steklenimi 

vrati poskrbijo za optimalno razsvetljavo 

notranjosti. Le majhno oddajanje toplote 

ne vpliva na kakovost in svežino izdelkov. 

Možna podpultna vgradnja. Modele FKUv in GGU višine 83 cm je mogoče 

preprosto vgraditi pod delovno ploščo in so ravno pri majhni postavitveni 

površini prostorsko varčna in popolna rešitev. 

Poglobljena notranja posoda

 iz enega kosa polistirena se 

preprosto očisti in nima vonja. 

Ker ni motečih kotov in veliki 

polmeri olajšajo čiščenje, je 

tako mogoča popolna higiena. 

Stabilne ključavnice na hladilnem in zamrzoval-

nem aparatu preprečijo nezaželeni dostop.

Steklena vrata iz stabilnega izolirnega stekla nudijo dobro preglednost, podpirajo predstavitev 

izdelkov z namenom spodbujanja prodaje in omogočajo hiter dostop do izdelkov. 

Samozapiralna vrata z odstranljivim magnetnim tesnilom. Za udobno uporabo in preprečevanje izgube 

energije integrirana mehanika poskrbi za to, da se vrata po vsakem odpiranju samodejno zaprejo.

Stran odpiranja vrat je spremenljiva brez 

dodatnih delov in tako omogoča prilagoditev 

aparatov na mesto postavitve.
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Spremenljiva stran odpiranja vrat.

Stran odpiranja vrat se preprosto zamenja. Tako je aparate 

mogoče zelo dobro prilagoditi mestu postavitve.

 Kakovost na vseh ravneh
Hladilni in zamrzovalni aparati za podpultno vgradnjo Liebherr omogočajo čudežne prihranke prostora. Kajti kjer je na 
voljo le majhna postavitvena površina, je treba prostor izkoriščati še posebej učinkovito – brez kompromisov glede zmogljivosti 

Hladilni in zamrzovalni aparati za podpultno vgradnjo

LED-osvetlitev pri modelih FKUv s steklenimi vrati.

Aparati serije FKUv so na izbiro na voljo tudi s steklenimi vrati 

in tako omogočajo dobro preglednost ter predstavitev izdelkov. 

Enodelni vratni okvir je zelo robusten in kakovostnega videza. 

Energetsko učinkovite LED-luči poskrbijo za harmonično in 

enakomerno razsvetljavo notranjosti aparatov in izdelkov – in 

to na energetsko zelo varčen način: LED-luči imajo dolgo življenj-

sko dobo in so bistveno ugodnejše glede porabe energije kot 

običajne svetilne cevi. Zaradi zmanjšanega nastajanja toplote 

poleg tega ne prihaja do neugodnih vplivov na izdelke. 

Možnost podpultne vgradnje – in preproste integracije.

Aparate je mogoče integrirati pod delovno ploščo. V tem 

primeru je za prezračevanje in odzračevanje na hrbtni strani 

aparata v delovni plošči potrebna odprtina za zračenje s pre-

sekom najmanj 200 cm². Višina niše mora brez prezračevalne 

rešetke znašati najmanj 3 cm več kot višina aparata. Aparati 

so s svojimi 83 cm zasnovani za specifi čne delovne višine v 

gastronomiji. Serija FKUv je na izbiro na voljo z neprozornimi 

ali steklenimi vrati.

Vrata na samodejno zapiranje (le pri FKUv).

Integrirana mehanika poskrbi za to, da se vrata aparata po 

vsakem odpiranju znova samodejno zaprejo. Tako se prepreči 

nepotrebna izguba mraza.

hlajenja ali ohranjanja svežine živil. Pri teh kompaktnih modelih so izdelki vedno shranjeni v najboljših hladilno-tehničnih pogo-
jih, pri tem pa so aparati energetsko zelo učinkoviti in varčni.

Najmodernejša elektronika.

Modeli imajo kakovostno elektronsko krmiljenje z velikim pri-

kazom temperature in mnogimi praktičnimi funkcijami. Krmilje 

je integrirano v mizno ploščo – temperaturo je mogoče nasta-

viti do stopinje natančno. Pri nenadzorovanem dvigu tempera-

ture oz. odprtih vratih na to posvarita optični in akustični alarm 

za vrata in temperaturo. Pri seriji FKUv funkcija zaustavitve 

ventilatorja brez kontakta prepreči izgubo mraza pri odpiranju 

vrat in prispeva h konstantnosti temperature. Prefi njeno krmi-

ljenje odtajanja tudi pri izrednih pogojih in pogostem odpiranju 

vrat poskrbi za nemoteno delovanje in brezskrbno uporabo. 

Funkcija izbire delovanja ventilatorja omogoča popolno prilaga-

janje klime shranjevanja različnim izdelkom.

Praktične košare (za GGU).

Preprosto odstranljive košare nudijo dober in hiter pregled 

nad izdelki ter poskrbijo za optimalen red v notranjosti aparatov.

Energetska učinkovitost z R 600a.

Aparati Liebherr so optimizirani za čim boljo energetsko učin-

kovitost in nizke stroške delovanja. Uporablja se izključno 

naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 600a. To je še 

posebej zmogljivo v povezavi z zelo učinkovitimi kompresorji – 

na podlagi svojega nizkega prispevka k učinku tople grede pa 

ima tudi zagotovljeno prihodnost.
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Hladilni aparati za podpultno vgradnjo z dinamičnim hlajenjem

1 Merjeno pri ugasnjeni luči

Hladilni aparati za podpultno vgradnjo 
z dinamičnim hlajenjem
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FKUv 1663
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

346 kWh

+16 °C do +38 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

izolirna steklena vrata

umetna snov, srebrna

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

3

prozorne-prevlečene žične police

45 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

45 / 42 kg

7112321

7777647

9086607

7113265

FKUv 1660
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

255 kWh

+16 °C do +43 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, srebrna

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

3

prozorne-prevlečene žične police

45 kg

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

da

desno zamenljivo

38 / 36 kg

7112321

7777647

9086607

7113265

FKUv 1613
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

+16 °C do +38 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

45 / 42 kg

7113333

7112321

9876641

9086607

7113265

na upit

FKUv 1613 različica 744
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

328 kWh

+16 °C do +38 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 80 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / črna

izolirna steklena vrata

umetna snov, srebrna

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

3

prozorne-prevlečene žične police

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

45 / 42 kg

7112321

9086607

7113265

na upit

FKUv 1610
Premium

141 / 130 l

600 / 615 / 830

440 / 435 / 670

255 kWh

+16 °C do +43 °C

R 600a

45 dB(A)

1.0 A / 50 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

38 / 36 kg

FKUv 1610 različica 744

7113333

7112321

9876641

9086607

7113265

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Na voljo tudi v črni barvi

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Kromirane žične police

Bel povezovalni okvir (GGU spodaj / zgoraj)

Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (GGU spodaj / zgoraj)

Valjčne tirnice

Osnovna rešetka

Ključavnica
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Podpultni hladilniki s statičnim hlajenjem Podpultni hladilniki s krožečim zrakom

Podpultni hladilniki
s statičnim hlajenjem

FKU 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

255 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

44 dB(A)

1.0 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

avtomatsko

+2 °C do +10 °C

jeklo / belo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

žarnica ob strani

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

50 kg

na voljo

desno zamenljivo

36 / 33 kg

9086967

7112064

9007675

FKU 1803

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

438 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

44 dB(A)

1.2 A / 70 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

avtomatsko

+2 °C do +10 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

na voljo

desno zamenljivo

46 / 43 kg

9086967

7112064

9007675

FKU 1800

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

255 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

44 dB(A)

1.0 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

avtomatsko

+2 °C do +10 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

žarnica ob strani

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

50 kg

na voljo

desno zamenljivo

36 / 34 kg

FKU 1800 različica 737

9910831

9086967

7112064

9007675

Podpultni hladilniki 
s krožečim zrakom

FKvesf 1805

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

362 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

žarnica ob strani

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

na voljo

desno zamenljivo

37 / 35 kg

9910831

9086967

7112064

9007675

FKvesf 1803

171 / 136 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

676 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

na voljo

desno zamenljivo

46 / 43 kg

9086967

7112064

9007675

FKv 1800

180 / 160 l

600 / 600 / 850

513 / 441 / 702

362 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

47 dB(A)

1.0 A / 70 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

žarnica ob strani

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

45 kg

na voljo

desno zamenljivo

37 / 34 kg

9910831

9086967

7112064

9007675

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Na voljo tudi v antracit barvi

Pribor

Okrasni okvir barve aluminija

Komplet dodatne opreme, kolesa

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Drsna polica za steklenice

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Okrasni okvir barve aluminija

Komplet dodatne opreme, kolesa

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Drsna polica za steklenice
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Zamrzovalni aparat za podpultno vgradnjo s statičnim hlajenjem
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GGU 1550 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−9 °C do −26 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

količinsko krmiljen

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

4

4

plošče izparilnika

24 kg

3 × 150, 1 × 170

na voljo

desno zamenljivo

41 / 39 kg

7777647

9086607

9790331

GGU 1500 Premium

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−9 °C do −26 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

količinsko krmiljen

zunaj digitalno

optični in zvočni

3

1

4

plošče izparilnika

24 kg

3 × 150, 1 × 170

na voljo

desno zamenljivo

41 / 39 kg

9876641

9086607

9141699

9141697

na upit

GGUesf 1405

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 100 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−15 °C do −32 °C

jeklo / srebrno

nerjavno jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

časovno krmiljen

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

0

4

plošče izparilnika

24 kg

3 × 150, 1 × 170

na voljo

desno zamenljivo

37 / 34 kg

7777671

9086607

9141699

9141697

9790331

GGU 1400

143 / 133 l

600 / 615 / 830

474 / 443 / 676

265 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

45 dB(A)

0.6 A / 60 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−15 °C do −32 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

časovno krmiljen

zunaj digitalno

optični in zvočni

0

0

4

plošče izparilnika

24 kg

3 × 150, 1 × 170

na voljo

desno zamenljivo

37 / 34 kg

9876641

9086607

9141699

9141697

9790331

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

SuperFrost

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Predali

Število košar

Odlagalne površine, zamrzovalni del

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Višina predala v mm

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Povezovalni okvir iz nerjavnega jekla (FKUv spodaj / zgoraj)

Bel povezovalni okvir (FKUv spodaj / zgoraj)

Valjčne tirnice

Dolga košara

Kratka košara

Predal

Ključavnica
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Stabilna kolesa (premera 80 mm) omogočajo dobro premikanje in s tem tudi preprosto čiščenje tal pod aparati. Kolesa se pri-

vijejo neposredno na ohišje; po dve kolesi imata eno skupno zaustavljalno zavoro.

Če je treba mesto postavitve hladilnih aparatov spremeniti, stabilni podstavek s kolesi z višino 117 mm predstavlja optimalno 

pomoč pri transportu.

Da bi zagotovili enostavno in udobno čiščenje pod aparatom je možno aparat dodatno opremiti z vodili (premera 25 mm).

Podstavek s kolesi

Vodila

Komplet dodatne opreme, kolesa

CNS-oporna rešetka

CNS talna rešetka

CNS-rešetke so robustne in jih je mogoče obremeniti z do 60 kg ter izpolnjujejo najvišje higienske zahteve.

K CNS-opornim rešetkam lahko naknadno dodate tudi CNS-talno rešetko. Talna rešetka zagotavlja, da lahko optimalno izko-

ristite tudi prostor na dnu aparata. Notranje posode varuje pred poškodbami in omogoča stabilnost blaga.

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke se lahko obremenijo do 45 kg (pri aparatih širine 60 cm) ali pa do 60 kg 

(pri aparatih širine 75 cm).

Oporna rešetka

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.

Pedal za odpiranje

Poglavje: Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim hlajenjem 
in notranjimi posodami iz umetne snovi

Pribor

Po potrebi lahko kot pribor kupite tudi dodatna univerzalna oporna vodila.

Univerzalno oporno vodilo

№ silne rešetke z oblogo iz umetne snovi je mogoče obremeniti z do 60 kg.

Oporna rešetka

CNS-rešetke so robustne in jih lahko obremenite z do 60 kg. Prilagojene so za uporabo normirane posode vse do Gastronorm 2/1.

CNS-oporna rešetka

Za beleženje temperature izdelkov je kot komplet dodatne opreme na voljo temperaturno NTC-tipalo za izdelke. Izmerjene tempe-

rature lahko odčita elektronika ali pa se s pomočjo obstoječega vmesnika RS 485 prenesejo na zunanji dokumentacijski sistem.

NTC-tipalo za temperaturo izdelkov

Stabilna kolesa (premera 100 mm) omogočajo dobro premikanje in čiščenje tal pod aparati. Po dve kolesi imata eno skupno 

zaustavljalno zavoro.

Komplet dodatne opreme, kolesa

Poglavje: Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim 
hlajenjem in notranjimi posodami iz nerjavnega jekla

Brezpotencialni alarm

Side-by-Side-Set 

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo 

postavitev tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitev preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje 

ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.

Brezpotencialni alarm omogoča posredovanje opozoril za temperaturo v centralni alarmni sistem. Če je določena tempera-

turna vrednost +15 °C (dodatna oprema hladilnik 9592748) oziroma -10 °C (dodatna oprema hladilnik 9592746) presežena, so 

vrata odprta za več kot 5 minut, se sproži alarm. Tako je zagotovljena takojšnja intervencija in optimalno kakovost shranjevanja. 

Maks. priključna vrednost: 42 V/8 A iz varnostne male napetosti (SELV).
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Žičnate košare z oblogo iz umetne snovi omogočajo dober pregled nad izdelki in poskrbijo za dobro izkoriščanje notranjosti.

Če je na voljo majhen prostor, lahko na primer kombinirate hladilnike z dinamičnim hlajenjem FKUv 16 in hladilnike za gastro-

nomijo GGU s povezovalnim okvirjem. Tako dosežete ločevanje vonjev in temperature. Da bi zagotovili optimalno stabilnost, na 

aparate, ki so postavljeni s povezovalnim okvirjem, ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno samo pri samostojnih aparatih.

Stabilna kolesa (premera 30 mm) poskrbijo za preprost transport pri menjavi prostora aparata. Za zagotavljanje optimalne stabil-

nosti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem ni dovoljeno namestiti vodil. To je dovoljeno le pri posamičnih aparatih.

Povezovalni okvir

Vodila

Dolga / kratka košara

Predal

Povsem zaprti predali so izvedeni posebej stabilno in so idealni za shranjevanje manjših izdelkov za zamrzovanje.

Komplet dodatnih koles za fi ksno montažo olajša premikanje aparata. V obsegu dostave so med drugim štiri kolesa skupaj s 

pripomočki za montažo.

Komplet dodatne opreme, kolesa

Okrasni okvir omogoča optično integracijo hladilnika Liebherr v kuhinjsko pročelje. Ustrezno ploščo fronte lahko z okrasnim 

okvirjem pritrdite na vrata aparata.

Okrasni okvir iz aluminija

Na praktični drsni polici za steklenice so 0,5 l steklenice vedno na dosegu roke. Za polnjenje lahko drsno polico izvlečete na 

teleskopskih izvlečnih vodilih.

Drsna polica za steklenice

Pribor

Poglavje: Hladilni in zamrzovalni aparati GN 2/1 z dinamičnim 
hlajenjem in notranjimi posodami iz umetne snovi

Nosilne rešetke imajo oblogo iz umetne snovi in jih je mogoče obremeniti z do 45 kg. Za lažje in enostavnejše čiščenje je 

mogoče naknadno vgraditi vodila.

Oporna rešetka / vodila

Vsepovsod tam, kjer prostorska higiena igra pomembno vlogo, nastavljive noge (višina 150-180 mm) nudijo dovolj odmika od 

tal, da je tako mogoče prostor udobno in preprosto očistiti tudi pod aparatom.

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.

Komplet nastavljivih nog

Pedal za odpiranje

Povsem zaprti predali so izvedeni posebej stabilno in so idealni za shranjevanje manjših izdelkov za zamrzovanje.

Predal / kratek predal

Košara / kratka košara

Žičnate košare z oblogo iz umetne snovi omogočajo dober pregled nad izdelki in poskrbijo za dobro izkoriščanje notranjosti.

Trpežne in plastično prevlečene nosilne rešetke lahko obremenite z do 45 kg. Robustna talna rešetka omogoča enostavno 

uporabo spodnje strani naprave tudi za težke izdelke, kot so zaboji ali sodi, brez nevarnosti za pojav prask.

Oporna rešetk / talna rešetka

Aparati so opremljeni s standardnimi enotnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo 

so tudi dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.

Ključavnica

Poglavje: Kombinacije hladilnikov in zamrzovalnikov

Poglavje: Hladilni in zamrzovalni aparati za podpultno vgradnjo
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Hladilniki in zamrzovalniki 
za pekarne in slaščičarne

V pekarnah in slaščičarnah morajo hladilniki in zamrzovalniki izpolnjevati posebne, za to panogo speci-

fične zahteve. Za zagotovitev zanesljivega hlajenja občutljivih naravnih sestavin vključuje Liebherr mnoge 

inovativne ideje, ki hkrati poenostavljajo vsakodnevne delovne procese: notranja oprema je zasnovana 

za uporabo Euronorm pekarniških pladnjev (60 cm x 40 cm in 60 cm x 80 cm). K enostavnosti čiščenja 

in higieni pripomorejo notranje obloge iz nerjavnega jekla razreda 304 s široko zaobljenimi vogali in pri-

lagodljivimi podstavki za enostavno čiščenje površin pod aparati. Visoka kakovost vseh komponent zago-

tavlja, da so aparati zanesljivo kos tudi razgibanim vsakodnevnim delovnim obremenitvam. Na aparate 

Liebherr za poslovno rabo za pekarne in slaščičarne se lahko zanesete – 24 ur na dan, 365 dni na leto.



BKPv 8470
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Pregled prednosti
Hladilniki in zamrzovalniki s pekarniškimi pladnji z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla

Energijsko varčen sistem za odmrzovanje, ki se vključi, ko je potrebno, 

omogoča hitro, popolnoma samodejno odmrzovanje v pribl. 10 minutah. 

To odpravlja nihanja temperature in zagotavlja nespremenljivost in 

konstantnost pogojev za shranjevanje živil.

Možnost izbire treh nastavitev vlažnosti zraka zagotavlja najboljše pogoje 

shranjevanja različnih vrst živil.

Filter za moko, ki je enostaven 

za čiščenje, ščiti funkcionalne 

komponente pred nabiranjem 

moknatega prahu ter zvišuje 

življenjsko dobo aparatov 

(na voljo je kot pribor).

Naravno hladilno sredstvo R 290 je okolju prijazno in skupaj z izredno 

učinkovitimi kompresorji tudi energijsko varčno.

Izolacijska plast z debelino do 83 mm, izdelana iz ciklopentanske pene brez CFC-jev, 

zmanjšuje toplotne izgube in podpira odlično energijsko učinkovitost aparatov.

Ulita notranja obloga iz nerjavnega 

jekla razreda 304 s široko zaoblje-

nimi vogali in odtokom za čiščenje 

velikosti ¾" v podnožju obloge za 

enostavno čiščenje.

Dva tiha in energijsko varčna ventilatorja zagotavljata optimalno kakovost 

hlajenja s sistemom indirektnega kanaliziranja zraka. To preprečuje neposreden 

dotok hladnega zraka na živila in ščiti površino občutljivih živil.

Za zvišanje neto zmogljivosti notranje obloge in za prihranek prostora so 

funkcionalni sestavni deli, na primer ventilatorji in izparilniki, nameščeni 

zunaj predela hladilnika.

Stopalka za odpiranje omogoča 

enostavno prostoročno odpiranje 

vrat (na voljo kot pribor).

Izparilnik in hladilni sistem se 

nahajata v zgornjem delu aparata, 

kar zvišuje njegovo neto prostornino. 

Odstranljiv pokrov enote s tečaji 

zagotavlja enostaven dostop med 

servisiranjem in čiščenjem.

Kondenzator iz žične cevi z odstranljivim fi ltrom je v popolnosti zasnovan za pogoje v pekarnah in 

slaščičarnah. Zmogljivost hlajenja ostaja enakomerna dolga leta z minimalno potrebnim vzdrževanjem.

Izparilnik s kataforeznim premazom zagotavlja zaščito pred še posebej agresivnimi in korozivnimi snovmi, ki se nahajajo 

v pekarnah, ter je primer posluha za podrobnosti, ki je jamstvo za zanesljivost in dolgotrajnost aparatov Liebherr.

Samozapiralna vrata z odstranljivim magnetnim tesnilom se 

zapirajo samodejno z odpiralnega kota 60°, preprečujejo izgubo 

hladnega zraka in jamčijo optimalne pogoje za shranjevanje 

živil. Vrata ostanejo za potrebe vlaganja odprta na 90°.

Precizni elektronski krmilni sistemi skupaj z visoko kakovo-

stnimi hladilnimi komponentami za najnižjo možno porabo 

energije. Vidni in slišni alarmi za odprta vrata in temperatu-

ro opozorijo uporabnika, da prepreči morebiten prekomeren 

dvig temperature in nepotrebno izgubo hladnega zraka.

Ko odprete vrata hladilnika ali zamrzovalnika, se v notranjosti zgradi vakuum, ki po zapiranju oteži 

ponovno odpiranje vrat. To težavo rešuje vgrajeni tlačni razbremenilni ventil, ki hitro izenači vakuum.

V vrata vgrajen ročaj v polni višini je praktičen, enostaven 

za prijemanje in predvsem zelo preprost za čiščenje.

Ohišje enote z membransko krmilno ploščo in vrata so oblikovana 

v enem kosu brezšivno, zato so zelo enostavna za čiščenje.

Tečaje vrat je mogoče premestiti in obrniti brez 

uporabe dodatnih delov, zato aparate z lahkoto 

prilagajamo glede na prostor za postavitev.

Vstavljivo tesnilo v vratih je mogoče 

hitro in enostavno zamenjati.

Po višini nastavljive nožice iz nerjavnega jekla, z možnostjo prilagajanja višine od 120 mm do 170 mm, 

omogočajo enostavno čiščenje tal tudi pod aparatom. Na voljo so kot izbirna oprema tudi kolesa.

Aparati so zasnovani za visoke temperature okolice (+10 °C do +40 °C) in jamčijo za učinkovitost 

in stroškovno varčnost celo pri ekstremnih obratovalnih pogojih, kot vladajo v vročih pekarnah.

S pomočjo gumbov za SuperCool in SuperFrost je živila mogoče kar najhitreje ohladiti (največ v 1 uri, odvisno 

od količine). To je na primer koristno, če je najvišja temperatura živil po transportu v dovoljenem obsegu.
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 Kakovost na vseh ravneh
Hladilniki in zamrzovalniki Liebherr, v skladu s pekarniškim standardom ProfiLine, vključujejo mnoge prikladne funkcije, ki poenostav-
ljajo vaše vsakodnevno delo. Izredno učinkovit sistem s prisilnim pretokom zraka in precizni elektronski krmilnik omogočata natančen 
nadzor temperature ter konstantno in enakomerno, homogeno hlajenje živil – za zagotovitev vrhunske kakovosti med shranjevanjem.

Prilagodljivost s širokim temperaturnim razponom.

Temperaturne razpone lahko nastavite individualno od - 5 °C 

do + 15 °C in od - 10 °C do - 35 °C. To omogoča najvišjo 

raven prilagodljivosti glede na način uporabe ali vrsto živil za 

shranjevanje – in vselej jamči za popolno kakovost hlajenja.

Možna izbira treh ravni vlažnosti.

S tremi izbirnimi razponi vlažnosti lahko aparati zagotovijo 

idealne razmere za različna živila, od čokolade, oblivov za 

torte do testa ter omogočijo optimalne pogoje shranjevanja 

in ohranjanja njihove kakovosti.

Energijsko učinkovit vroči plin.

Odmrzujte manj pogosto in hitreje: aparati se odmrznejo, 

samo ko je potrebno, ker elektronski krmilni sistem 

izračunava optimalne cikle odmrzovanja v skladu s časom 

delovanja kompresorja. Energijsko varčen vroči plin skrajša 

čas odmrzovanja od pribl. 30 na samo pribl. 10 minut – z 

nizkim dvigom temperature v aparatu. Odlično za kakovost 

živil: živila niso izpostavljena nepotrebnim nihanjem 

temperature.

Enostavna uporaba – praktične lastnosti.

Za praktičnost uporabe ostanejo vrata odprta na kotu 90° 

za enostavno vlaganje in odstranjevanje večjih količin živil. 

Pri kotu, manjšem od 60°, se vrata samodejno zaprejo s 

pomočjo magnetnega tesnila – to preprečuje nepotrebno 

izgubo hladnega zraka. Robustna stopalka, ki je na voljo 

kot pribor, olajšuje vlaganje, če nimate prostih rok. Ulita 

notranja obloga iz nerjavnega jekla razreda 304 je optimalno 

zasnovana za vlaganje pekarniških pladnjev. Prilagodljiva vo-

dila pladnjev v obliki črke L omogočajo enostavno vstavljanje 

pladnjev velikosti 60 cm x 40 cm ali 60 cm x 80 cm, odvis-

no od velikosti aparata. Notranje obloge so zasnovane s širo-

ko zaobljenimi vogali in s čistilnim odtokom velikosti ¾" v 

dnu obloge ter so preproste za čiščenje. Tečaje vrat na vseh 

aparatih je mogoče enostavno obrniti. 

Precizni elektronski krmilni sistem Profi  Line za 

varčevanje z energijo.

Za uporabo enostaven elektronski krmilni sistem s privzetimi 

programi za upravljanje razponov temperature in vlažnosti omo-

goča natančno nastavitev temperature. Dodatno zagotavlja, da 

poteka odmrzovanje aparatov samo po potrebi, kar pripomore 

k varčevanju z energijo. V primeru temperaturnih odstopanj, ki 

jih na primer povzročajo dolgo časa odprta vrata, elektronski 

krmilni sistem sproži vidni in slišni alarm za vrata, da zaščiti 

živila. Membranska tipkovnica na elektronskem krmilnem 

sistemu je odporna na umazanijo in enostavna za čiščenje.

Optimalna zmogljivost hlajenja – povsod.

Aparati so zasnovani za temperature okolice od + 10 °C do 

+ 40 °C, zato so idealni za uporabo v vročih pekarnah ali v 

prodajalnah s pekovskimi izdelki – vedno in povsod zagotavljajo 

optimalno zmogljivost hlajenja. Hladilni sistem in njegove 

komponente so v celoti združljive s potrebo po izpolnjevanju 

zahtevnih delovnih pogojev s številnimi cikli odpiranja vrat.

Zasnovani za visoke temperature okolice.

Z 82 mm debelim izolacijskim slojem in z visoko zmogljivim 

»heavy-duty« sistemom hlajenja delujejo pekarniški modeli 

zanesljivo pri temperaturah okolice od + 10 °C do + 40 °C. 

Zato so idealni za poslovno rabo – na primer za pekarne.

Pekarniški pladnji Euronorm.

Ti pekarniški kabineti in notranji pritrdilni elementi so, 

v odvisnosti od velikosti aparata, zasnovani za uporabo 

s pekarniškimi pladnji velikosti 60 cm x 40 cm ali 

60 cm x 80 cm.

Poseben sistem za kanaliziranje zraka, maksimalne 

zmogljivosti vlaganja. 

Dva izredno učinkovita in energijsko varčna ventilatorja 

zagotavljata z uporabo sistema indirektnega kanaliziranja 

zraka optimalni učinek hlajenja v notranjosti. To preprečuje 

dotok hladnega zraka, ki bi lahko poslabšal kakovost tort, 

kolačev ali testa, neposredno na površino teh občutljivih živil. 

Aparati so brez dodatnih stroškov standardno opremljeni z 

najvišjim številom vodil za standardne pladnje za pekarne.

Obrnljivi tečaji vrat.

Tečaje vrat je možno preprosto obrniti brez uporabe dodatnih 

delov in aparate prilagoditi glede na naravo prostora za 

postavitev.

Hladilniki in zamrzovalniki s pekarniškimi pladnji z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla
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aHladilniki za pekarniške pladnje

z dinamičnim hlajenjem
Zamrzovalniki za pekarniške pladnje
z dinamičnim hlajenjem

Hladilniki za pekarniške pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla Zamrzovalniki za pekarniške pladnje z dinamičnim hlajenjem in notranjimi oblogami iz nerjavnega jekla

1 Opombe o predpisu 2015/1094-IV na strani 09. 1 Opombe o predpisu 2015/1094-IV na strani 09.

BKPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

765 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−5 °C do +15 °C

600 × 800 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

25

oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

171 / 152 kg

BKPv 8420

9590581

9590659

9590247

9592748

BKPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

410 / 650 / 1550

C

542 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

58 dB(A)

2.0 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−5 °C do +15 °C

400 × 600 mm (400 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

20

oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

149 / 132 kg

BKPv 6520

9590581

9590659

9590247

9901969

9592748

BGPv 8470 ProfiLine

856 / 677 l

790 / 980 / 2120

609 / 800 / 1550

C

1997 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 350 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −35 °C

600 × 800 mm (600 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

25

oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

176 / 157 kg

BGPv 8420

9590581

9590659

9590247

9592746

BGPv 6570 ProfiLine

602 / 365 l

700 / 830 / 2120

516 / 650 / 1550

D

1874 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 290

60 dB(A)

4.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −35 °C

400 × 600 mm (400 mm širina)

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

nerjavno jeklo

Chrom-Nickel-jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

optični in zvočni

RS 485 izbirno

pripravljen, potreben je dodatni pretvornik vmesnika

20

oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem

120 – 170 mm

letev ročaja

na voljo

da

desno zamenljivo

83 – 60 mm

153 / 136 kg

BGPv 6520

9590581

9590659

9590247

9592746

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Pekarski standard

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Vmesnik

SmartCoolingHub

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Dobavljivo v beli barvi

Pribor

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pedal za odpiranje

Filter za moko in prah

Side-by-Side set

Brezpotencialni alarm

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Pekarski standard

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Motnja: opozorilni signal

Vmesnik

SmartCoolingHub

Odlagalne površine, zamrzovalni del

Material odlagalnih površin

Višina nastavljivih nog

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Dobavljivo v beli barvi

Pribor

Komplet dodatne opreme, kolesa

Pedal za odpiranje

Filter za moko in prah

Brezpotencialni alarm
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Smart
Frost
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Pregled prednosti

Sistem kanaliziranja zraka Liebherr z visoko učinkovitim ventilatorjem 

zagotavlja optimalno kakovost hlajenja in znižuje porabo energije.

Ker se ventilator ustavi, ko so vrata odprta, tako preprečuje izgubo 

hladnega zraka ter zvišuje energijsko učinkovitost.

10 parov vodil za pladnje v obliki 

črke L s koraki oddaljenosti 

po 25 mm nudi visoko raven 

prilagodljivosti in omogoča 

maksimalno izkoriščenost 

notranjosti aparata.

Nizka poraba energije 

zahvaljujoč 60 mm debeli 

izolaciji s ciklopentansko 

peno (brez CFC).

Brezšivno ulita notranja robustna 

polistirolna obloga za komercial-

no rabo s široko zaobljenimi 

vogali je enostavna za čiščenje 

in zagotavlja popolno higieno.

Možnost izbire dveh nastavitev 

vlažnosti v BKv za popolne po-

goje shranjevanja različnih živil.

Prilagodljivi nožni podstavki 

(105 mm – 150 mm), na voljo 

kot pribor, omogočajo enostavno 

čiščenje površine pod aparatom.

Naravni hladilni sredstvi R 290 in R 600a sta okolju prijazni in skupaj 

z izredno učinkovitimi kompresorji tudi izredno energijsko varčni.

Tečaje vrat je mogoče premestiti in obrniti (brez 

uporabe dodatnih delov), zato aparate z lahkoto 

prilagajamo glede na prostor za postavitev.

Visoka zmogljivost hlajenja, zasnovana za temperature okolice od + 10 °C do + 40 °C, 

zagotavlja zanesljivo delovanje v vseh pogojih obratovanja, na primer v vročih pekarnah, 

prodajalnah pekovskih izdelkov ali v maloprodajnih trgovinah.

Izparilnik z veliko površino (BKv 5040) omogoča hitro hlajenje živil 

in visoko raven vlažnosti, zato podaljšuje dobo shranjevanja živil.

Nastavitev nizke vlažnosti je na voljo po potrebi.

Energijsko varčna tehnologija SmartFrost (BG 5040) preprečuje tvorjenje ledu v notranjosti in 

na zamrznjenih živilih, odpravlja potrebo po odmrzovanju in zagotavlja enakomerno hlajenje.

Potem ko so vrata zamrzovalnika odprta, se zaradi izmenjave zraka tvori vakuum – 

zato je vrata težko ponovno odpreti takoj, ko jih zaprete. Vgrajeni tlačni razbremenilni 

ventil na BG 5040 hitro izenači vakuum, tako da lahko vrata z lahkoto odprete.

Mehanski krmilni sistem z digitalnim prikazovalnikom temperature je zanesljiv in preprost za uporabo.

Hladilniki in zamrzovalniki za pekarniške pladnje s plastično notranjo oblogo
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Hladilniki in zamrzovalniki za pekarniške pladnje s plastično notranjo oblogo

 Kakovost na vseh ravneh
Kakovost in učinkovitost profesionalnih hladilnikov in zamrzovalnikov sta odločilna dejavnika za njihovo uspešno rabo. Z 
modeloma BKv 5040 in BG 5040 ponuja Liebherr dva dodatna aparata za posebne zahteve v pekarnah in slaščičarnah: 
Modela omogočata popolno zmogljivost hlajenja, zahvaljujoč izpopolnjeni izolaciji in sistemu dinamičnega hlajenja. Zasno-
vana sta za temperature okolice od + 10 °C do + 40 °C s preprostimi in zanesljivimi krmilnimi elementi za uporabo brez 
težav. Ulita enodelna obloga omogoča enostavno čiščenje in vrhunsko higieno.

Robustna vodila za pladnje v obliki črke L.

Posebej vzdržljiva vodila za pladnje z elementi za namestitev 

do 22 pladnjev (60 cm x 40 cm) omogočajo urejeno shranje-

vanje hlajenih ali zamrznjenih živil. Aparatom je priloženih 

10 parov vodil za pladnje. Nastavljiva so v korakih po 25 mm 

in omogočajo prilagodljivo izkoriščanje notranjosti v skladu s 

potrebami.

Notranja obloga z enostavno nego.

Ulita notranja obloga iz vzdržljivega polistirola za komercialno 

rabo s široko zaobljenimi vogali omogoča enostavno in 

temeljito čiščenje in higieno.

Pladnji velikosti 60 x 40 cm za uporabo v pekarnah in 

slaščičarnah.

Z neto prostornino 321 / 486 litrov in stroškovno varčnim 

dizajnom ponujata oba modela idealno rešitev za širok nabor 

zahtev pri shranjevanju.

Popolni pogoji shranjevanja.

BKv 5040 razpolaga z dvema nastavitvama vlažnosti, 

ki omogočata njegovo uporabo za najrazličnejša živila.

Vrhunska zmogljivost hlajenja.

Aparati so zasnovani za temperature okolice od + 10 °C do 

+ 40 °C, zato so idealni za uporabo v vročih pekarnah ali 

v prodajalnah s pekovskimi izdelki, kjer se vrata pogosto 

odpirajo. Sistem za hlajenje je uravnoteženo zasnovan, da 

ustreza zahtevnim pogojem uporabe.

Enostavna uporaba – odstranitev police pri vratih odprtih 

na 90°.

1 Opombe o predpisu 2015/1094-IV na strani 09.

Hladilniki in zamrzovalniki za 
pekarniške pladnje

BKv 5040

491 / 375 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

D

753 kWh

5

+10 °C do +40 °C

R 600a

50 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+2 °C do +15 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

10

oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

85 / 80 kg

9006231

9006229

9086365

9590229

BG 5040

491 / 486 l

750 / 730 / 1640

600 / 540 / 1410

614 kWh

+10 °C do +40 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−9 °C do −26 °C

600 × 400 mm (600 mm širina)

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

10

oporna vodila v obliki črke L iz jekla s kromom in nikljem

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

93 / 86 kg

9006231

9006229

9086365

9590229

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba energije v 365 dneh

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Pekarski standard

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Ročaj

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Vodila za pladnje v obliki črke L, desna

Vodila za pladnje v obliki črke L, leva

Podstavek s kolesi

Komplet nastavljivih nog

Ključavnica
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Pribor

Poglavje: Hladilniki in zamrzovalniki za pekarniške pladnje z dinamičnim 
hlajenjem in notranjo oblogo iz nerjavnega jekla BKPv/BGPv

Brezpotencialni alarm

Pedal za odpiranje

Podstavek s kolesi

Odsek: Hladilniki in zamrzovalniki za pekarniške pladnje s plastično notranjo oblogo BKv/BG

Na voljo so tudi dodatna vodila za pladnje v obliki črke L (60 cm x 40 cm).

Brezpotencialni alarm omogoča posredovanje opozoril za temperaturo v centralni alarmni sistem. Če je določena tempera-

turna vrednost presežena se sproži alarm, kar jamči za takojšnjo intervencijo in optimalno kakovost shranjevanja.

Z višino 125 mm omogoča vzdržljivo podstavek s kolesi preprosto premikanje aparatov po prostoru, če je to potrebno. Pribor 

robustne kakovosti, zasnovan za dolgotrajno uporabo.

Pedal je na voljo kot pribor in omogoča udobno odpiranje vrat, kadar nimate prostih rok.

Vodila za pladnje v obliki črke L

Komplet nastavljivih nog

Filter za moko in prah

Filter za moko in prah ščiti hladilne komponente pred nabiranjem prahu, na primer s testa, potresenega z moko, ter tako pre-

prečuje drage servisne posege. Po postavitvi je mogoče vgrajeno kovinsko podlogo fi ltra odstraniti in jo očistiti brez uporabe 

orodja. Možno je tudi pranje v pomivalnem stroju pri 50 °C.

Po višini nastavljive noge (105–150 mm) omogočajo pod aparatom dovolj razmaka od tal za enostavno in prikladno čiščenje, 

ko je vsakodnevna higiena še posebej pomembna.

Ključavnica

Aparati so opremljeni s standardnimi ključavnicami. Več aparatov je mogoče zakleniti z enim samim ključem. Na voljo so tudi 

dodatne cilindrične ključavnice z do desetimi različnimi ključi.

Side-by-Side set

Side-by-Side set je enostaven za montažo in omogoča praktično uporabo dveh ali več aparatov enega poleg drugega ter njihovo 

postavitev tudi na estetsko privlačen način. Še več, komplet za vzporedno postavitev preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje 

ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe Side-by-Side set, stali tesno drug ob drugem.

Komplet dodatne opreme, kolesa

Stabilna kolesa (s premerom 100 mm) omogočajo enostavno premikanje aparatov in čiščenje tal pod aparati. Dve kolesi sta 

opremljeni z zavorama.
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Hladilniki za industrijo pijač morajo ustrezati strogim standardom. Od vrhunske kakovosti izbranih materia-
lov do zasnove komponent za hlajenje in razvoja dizajna je pri podjetju Liebherr vedno na prvem mestu 
dolgotrajna uporabo aparatov. To velja tudi za koristi za naše kupce: Modeli Liebherr zato omogočajo 
ne le enostavno vlaganje živil, temveč so tudi preprosti za čiščenje, praktični za uporabo, varčni s prosto-
rom kot tudi z energijo ter ekonomični s svojim neprekinjenim obratovanjem. In – omogočajo optimalno 
predstavitev živil. S privlačnimi možnosti prikaza blagovnih znamk lahko učinkovito predstavite svojo 
znamko na aparatih Liebherr in spodbujate spontano kupovanje. Liebherr ponuja širok izbor primernih 
modelov za industrijo pijač za skoraj vse vrste uporabe z mnogimi inovativnimi idejami za zagotovitev 
vrhunske kakovosti in vrhunskega dizajna.

Hladilniki za industrijo pijač
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Povečajte prepoznavnost 
svoje blagovne znamke

Vaše blagovne znamke 
v pravi luči

LED osvetlitev vključena 
v steklena vrata 

Na notranjo stran steklenih vrat se 
lahko vgravira individualen motiv 
in osvetli z LED lučkami. Osvetljen 
je le motiv, tako da izstopa zelo 
prepričljivo. Graviranje je nastav-
ljeno med dve stekleni površini in 
je primerno za FKv50 in FKv30 
naprave.

Individualno barvno oblikovanje 

Na podlagi individualnega barv-
nega oblikovanja lahko s predsta-
vitvijo svoje znamke pritegnete 
mnogo pozornosti in na izdelke 
opozarjate na še bolj privlačen 
način. Za oblikovanje stranskih 
sten, vratnih okvirjev, ročajev, 
podstavkov, okvirov reklamnih 
zaslonov in notranje posode 
je mogoče uporabiti različne 
materiale in učinke. 

Tiskanje na steklena vrata 

Na steklena vrata je mogoče 
prilepiti nalepke z individualno 
oblikovanimi motivi. Te so na 
voljo tudi kot „nestalne“ nalepke, 
ki jih je mogoče kadar koli 
odstraniti brez ostankov. 

PVC-nalepka

Želena blagovna znamka se v 
odvisnosti od števila kosov in motiva 
v postopku sitotiska ali digitalnega 
tiska nanese na primerne nalepke, 
večinoma iz PVC-folije. Nalepke se 
precizno nanesejo na ohišje skrinje 
ali omare s površino iz pene.

BlackSteel 

BlackSteel je osupljivo in izjemno 
privlačno črno nerjaveče jeklo. 
Seznanjeni z visoko kakovostnim 
SmartSteel zaključkom, BlackSteel 
daje napravam tako visoko tehno-
loški vidik kot brezčasno elegan-
co. Prečno polirani zaključek daje 
BlackSteel napravam prepričljiv 
in ekskluziven videz ter znatno 
zmanjša vidnost prstnih odtisov na 
vratih in stranskih stenah. Čiščenje 
je enostavno, občutljivost na pra-
ske je minimalna.

Pa naj bo to posebej izdelana podoba vaše blagovne znamke ali posebne značilnosti opreme: aparati Liebherr izpolnijo sko-
raj vsako zahtevo. Širok izbor modelov in raznovrstna paleta pribora olajšata iskanje idealne rešitve za vsako vrsto uporabe.

Pi
ja

čeDigitalni neposredni tisk

Nova tehnologija digitalnega nepo-
srednega tiska ponuja raznolike in 
strankam prilagojene rešitve prikaza 
blagovne znamke na aparatu: Pro-
dajo in prepoznavnost blagovne 
znamke lahko znatno povečate 
z individualnim oblikovanjem in 
poudarki ali oglasi z močnim spo-
ročilom. V nasprotju z lepljenjem s 
folijo je pri digitalnem neposrednem 
tisku dizajn natisnjen neposredno na 
površino, kar omogoča preprosto 
čiščenje. Zaradi tega naključna ali 
namerna odstranitev ni več mogoča. 
Dizajn aparata je lahko izjemno 
natančen tiskan po robovih napra-
ve, kar omogoča, da je blagovna 
znamka še bolj izrazita. Tehnologija 
digitalnega neposrednega tiskanja 
ne predstavlja samo optične izbolj-
šave, ampak prav tako podpira 
vaš gospodarski uspeh s celovitim 
in opaznim prikazom blagovne 
znamke.
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Ksl 7C1 / Ksl 7C0
Izolirana steklena vrata / polna vrata

Energijska učinkovitost: m

Poraba Energije Leto / 24h: 109 / 0,297 kWh

Neto prostornina: 60 l

Moč zvoka hrupa: 36 dB(A)

Klimatski razred: N (zunanja temperatura + 16 °C do + 32 °C)

Zunanje mere v mm (š / g / v): 503 / 540 / 612
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Optični vrhunec 
za vaše podjetje.
Z MyStyle podjetja Liebherr oblikujte hladilnik za pijače po svojih željah 
in zagotovite edinstven vizualni vrhunec v svojem podjetju. Z raznolikostjo 
posameznih možnosti oblikovanja, od motivov, barv do logotipa vašega 
podjetja – svoji domišljiji lahko tako pustite prosto pot. Odločite se za 
izgled in opremo in preprosto sestavite svoj mini hladilnik MyStyle s splet-
nim konfiguratorjem.

Oprema

Imate malo prostora, vendar se kljub temu 
ne želite odreči največjemu prostoru za 
shranjevanje? Brez problema! S prilago-
dljivostjo, ki vam jo omogoča MyStyle, 
se sami odločite koliko rešetk ali predalov 
potrebujete.

Barva

Barvito ali raje enobarvno? Vi odločite, 
katero barvo površine želite za svoje 
podjetje. Preprosto izberite želeno barvo 
iz široke ponudbe.

Logotip, slike in oglasni prostor

Zastavite nove standarde za svoje pod-
jetje s hladilnikom za pijačo MyStyle. 
Zahvaljujoč raznolikim možnostim obli-
kovanja lahko svoj hladilnik za pijačo 
MyStyle spremenite v mobilni oglasni 
prostor.
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Sistem prisilnega hlajenja zagotavlja, da so 

pijače hitro ohlajene na servirno temperaturo in 

da temperatura ostane enotna po vsej notranjosti.

Nastavljivo temperaturno območje omogoča individualno uravnavanje temperature.

LED zaslon vas pritegne, da namenite 

pozornost vsebini, ki jo lahko 

prilagodite blagovni znamki.

Visoko zmogljiva izolacija zmanjšuje 

porabo energije. 

Izrez za ventilator avtomatsko zmanjšuje izgubo zraka, medtem ko so vrata odprta.

LED notranja osvetlitev z ločenim stikalom 

je energetsko bolj učinkovita in zasnovana tako, 

da zagotavlja odlično predstavitev izdelka brez 

neprijetne svetlobe. 

Zamenljivost vratnih tečajev omogoča 

prilagajanje na mestu montaže.

Steklena vrata omogočajo popoln pregled, zagotavljajo 

optimalno energetsko učinkovitost in visoko stopnjo 

predstavitve izdelkov. Edinstven enodelni okvir vrat 

združuje čist pogled z največjo stabilnostjo.

Predstavitveni hladilni aparati in dinamičnim hlajenjem

Tesnila na vratih so enostavno odstranljiva, kar omogoča boljšo higieno.

Žičnato mrežne police s plastično prevleko so nastavljive po višini in omogočajo 

spremenljivo uporabo notranjosti, ki se lahko prilagaja različnim dimenzijam 

steklenic, paketov,.. Vgrajena držala omogočajo stabilno namestitev polic. 

To povečuje varnost med polnjenje polic z izdelki (modeli FKDv 4503/..13 /..23).

Ročaj vrat je eleganten, vendar težek.

Plastično oblikovana notranja obloga je brez 

vonja, zelo čvrsta, vzdržljiva. Zahvaljujoč velikodušno 

zaobljenimi robovi, ki zagotavljajo popolno higieno 

je tudi čiščenje enostavno.

Dizajn in funkcionalnost sta domiselno združena: 

HardLine zasnova stranskih robov je elegantna 

tržna alternativa za predstavitev svojih izdelkov. 

RoHS in WEEE je skladna z uporabo okolju prijaznih materialov v kombinaciji 

z optimalnim recikliranjem.

Naravno hladilno sredstvo brez fl uorovih ogljikovodikov R600a je okolju prijazno 

in, v povezavi z visoko učinkovitimi kompresorji, zelo energetsko učinkovito.

Prašno lakirano jekleno ohišje ima celovito zasnovo in je zelo čvrsto, odporno na 

udarce in posledično enostavno za čiščenje. Na celotno višino stranskih sten se lahko 

oblikuje individualen motiv po željah stranke in za namene blagovne znamke.

Pregled prednosti

Pi
ja

če
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 Kakovost na vseh ravneh
Liebherr hladilniki z zaslonom zagotavljajo idealne pogoje za visoko vplivnost in promocijsko predstavitev izdelkov. Od LED 
zaslona do LED osvetlitve notranjosti (s stikalom za vklop/izklop) in variabilno razporejeno notranjostjo, ponujajo te  naprave 
veliko možnosti za odlično predstavitev izdelkov. Zaslon je lahko individualno oblikovan s privlačnimi možnostmi  blagovne 

znamke. Po višini nastavljive žične police omogočajo spremenljivo prilagajanje različnim velikostim steklenic in paketov. 
 Zmogljiv hladilni sistem zagotavlja hitro hlajenje na zasedenih lokacijah. 

Prisilno hlajenje sistema.

Hladilni sistem z ventilatorjem zagotavlja, da so izdelki hitro 

ohlajeni in da je temperatura enakomerno razdeljena po 

celotni notranjosti. Avtomatski izklop ventilatorja minimizira 

izgubo hladnega zraka, ko so vrata odprta (ne kod FKDv 4523).

Poraba energije v 24 urah
z vklopljeno razsvetljavo

Hladilniki s 
fl uorescentno 
osvetljenim 
zaslonom

do - 25 %

LED notranja osvetlitev.

LED notranja osvetlitev (z stikalom za vklop/izklop) je energetsko učinkovita in 

vaši izdelki so v središču so optimalno predstavljeni. Na voljo so naslednje možnosti 

osvetlitve:

LED vzdolžna osvetlitev na obeh straneh uporablja svetlobne poudarke za prikaz 

in večje zanimanje za izdelek. Ta elegantna notranja osvetlitev se lahko uporablja 

pri poudarjanju ekskluzivnosti vaših izdelkov (FKDv 4523).

LED vzdolžna osvetlitev na eni strani zagotavlja odlično predstavitev izdelkov 

(FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513).

Kompaktna LED stropna osvetlitev zagotavlja poudarjeno osvetlitev notranjosti 

od zgoraj (FKDv 4203 / 4503).

Maksimalna prepoznavnost izdelkov.

Steklo po polni višini vrat izboljšuje vidljivost izdelkov. 

Poleg tega, razporeditev aparata s to zasnovo vrat, 

povečuje razpoložljive neto kapacitete. Posebno steklo 

zagotavlja dobro izolacijo in pripomore k izboljšanju 

energetske učinkovitosti aparata (FKDv 4503 / 4513 / 4523). 

Neobvezna dodatna oprema na voljo za posebne potrebe strank

Elektronski sistem za nadzor (EMS).

Kontrole elektronskega sistema za nadzor so standardna oprema FKDv 

4523 (in so opcijsko na voljo tudi za druge hladilnike). Ponujajo zelo priročno 

tehnologijo za še večjo energetsko učinkovitost. Na primer, sistem zazna 

ciklično odpiranje vrat in gibanje pred aparatom. Tehnologija hlajenja se 

na to odziva s prilagajanjem zmogljivosti hlajenja, v kombinaciji s funkcijo 

izklopa osvetlitve pa se občutno zmanjša tudi poraba energije.

Hladilniki 
z LED 

osvetljenim 
zaslonom

Privlačno osvetljen zaslon.

Liebherr ponuja številne rešitve namenjene večji pozornosti 

naprav, izdelkov in vaše blagovne znamke. Osvetljena 

površina zaslona je lahko prilagojena vaši blagovni znamki. 

Na voljo so štiri različne možnosti zaslona:

Osvetljen vendar pregleden LightGuide zaslon (FKDv 4523), 

nameščen na notranjosti vrat. To omogoča jasno prepoznav-

nost izdelka, medtem ko je logotip vaše blagovne znamke 

osvetljen. 

LightGuide zaslon z osvetljenim robom na zunanji strani 

vrat (FKDv 4513) poudarja vašo blagovno znamko in je zelo 

opazen. Tanka plošča LightGuide enakomerno osvetljuje 

celotno površino zaslona. Za razsvetljavo ni potrebno dodatno 

napajanje. 

Nalepka po vaših željah nalepljena na notranji strani vrat 

(FKDv 4503) je tretja opcija zaslona. Nalepka je živo 

osvetljena.

LED osvetljen zaslon (FKDv 4203 / 4211 / 4213), ki spodbuja 

visoko stopnjo zavedanja blagovne znamke.

Optimalna energetska učinkovitost, nizki stroški delovanja.

Vsi hladilniki imajo zaslone z inovativno LED osvetlitvijo. Uporaba visoko učin-

kovite LED osvetlitve zmanjša skupno porabo energije od 13 do 25 odstotkov 

z vklopljeno osvetlitvijo v primerjavi s podobnimi modeli s fl uorescentno 

osvetlitvijo. To znatno znižuje stroške delovanja – in visoka cena LED sijalk 

je povrnjena v zelo kratkem času. 

FKDv 4211 / 4213 / 4503 / 4513

FKDv 4203 / 4503

FKDv 4513

FKDv 4203 / 4211 / 4213

FKDv 4523

FKDv 4503

FKDv 4523

Predstavitveni hladilni aparati in dinamičnim hlajenjem

Pi
ja

če
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Predstavitveni hladilni aparati 
 s steklenimi vrati in dinamičnim hlajenjem

FKDv 4523
PremiumPlus

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

650 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / črna

izolirna steklena vrata

umetna snov, srebrna

elektronsko krmiljenje

znotraj digitalno

vzdolžna LED-osvetlitev, preklopna 

vzporedno s prikazovalnikom, obe strani

6

prozorne-prevlečene žične police

304 / 7

608 / 7

45 kg

ogromen aluminijast ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

94 / 85,6 kg

7112585

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

FKDv 4513
Premium

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

700 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

vzdolžna LED-osvetlitev, preklopna 

vzporedno s prikazovalnikom

6

rešetke z oblogo iz umetne snovi

304 / 7

608 / 7

45 kg

ogromen aluminijast ročaj

možno kot dodatna oprema

da

desno zamenljivo

93 / 86 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9590067

FKDv 4503
Premium

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1800

700 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

stropna in vzdolžna LED osvetlitev

6

rešetke z oblogo iz umetne snovi

304 / 7

608 / 7

45 kg

ogromen aluminijast ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

91 / 85 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

FKDv 4213
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

564 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

vzdolžna LED-osvetlitev, preklopna 

vzporedno s prikazovalnikom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

256 / 7

512 / 7

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

86 / 79 kg

FKDv 4213 različica 744

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

na upit

9902275

FKDv 4211
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

542 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

vzdolžna LED-osvetlitev, preklopna 

vzporedno s prikazovalnikom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

256 / 7

512 / 7

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

73 / 68 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

na upit

9902275

FKDv 4203
Comfort

412 / 385 l

600 / 687 / 2010

456 / 516 / 1660

569 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED-osvetlitev stropa, preklopna 

vzporedno s prikazovalnikom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

256 / 7

512 / 7

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

85 / 78 kg

7113267

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790603

7790761

na upit

9902275

FKDv 4523 Var. 875
PremiumPlus

449 / 422 l

600 / 696 / 2027

456 / 516 / 1804

650 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

52 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen / avtomatsko

+2 °C do +12 °C

jeklo / črna

izolirna steklena vrata

umetna snov, srebrna

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

vzdolžna LED-osvetlitev, preklopna 

vzporedno s prikazovalnikom, obe strani

6

prozorne-prevlečene žične police

304 / 7

608 / 7

45 kg

ogromen aluminijast ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

93 / 88 kg

7112585

7113265

7114000

7746179

7435063

9007659

9007045

7790671

7790761

9902462

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem / Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l / Facing 0,5l PET

Število pločevink 0,33l / Facing pločevinka 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Na voljo tudi v črni barvi

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Polica, prosojna

Osnovna rešetka

Lesena rešetka

Perforiran pokrov za police

Letvica za odčitavanje cen

Drsna polica za steklenice na teleskopskih vodilih

Drsna polica za steklenice brez teleskopskih vodil

Zaščitni lok

Koleščka za dodatno varovanje

Ključavnica

Side-by-Side set
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 Kakovost na vseh ravneh
Hladilni aparati s steklenimi vrati Liebherr nudijo idealne pogoje za učinkovito predstavitev pijače in spodbujanje hitrih impul-
zivnih nakupov: optimalna, energetsko učinkovita osvetlitev in privlačna vrata iz izolirnega stekla izdelke na povsem svež način 

Hladilni aparati s steklenimi vrati 

Digitalni prikaz temperature. 

Digitalni prikaz temperature modelov FKvsl do stopinje 

natančno obvešča o temperaturi notranjosti hladilnega aparata. 

Temperaturo je mogoče takoj odčitati od zunaj.

Ergonomski paličasti ročaj.

Robusten paličasti ročaj je zasnovan za intenzivno uporabo. 

Je ergonomsko nameščen in se preprosto očisti.

Zelo dobra energetska učinkovitost, nizki stroški delovanja. 

Vsi hladilniki z displejem so opremljeni z inovativno LED osve-

tlitvijo. Na podlagi visoko učinkovite LED-osvetlitve se skupna 

poraba energije pri vklopljeni osvetlitvi zmanjša za med 13 

in 25 odstotkov v primerjavi s primerljivimi modeli s svetilno 

cevjo. Stroški delovanja se bistveno znižajo – višja nabavna 

cena hladilnih aparatov z reklamnim prikazom in LED-osvetlit-

vijo pa se amortizira v zelo kratkem času.

Popolna predstavitev izdelkov. 

Hladilni aparati s steklenimi vrati Liebherr so opremljeni 

z inovativno tehnologijo LED-osvetlitve. Ta v kombinaciji s 

posebnimi prekritji loči zagotavlja izredno homogeno in hkrati 

energetsko varčno razsvetlitev notranjosti aparatov. Zaradi 

vrat iz izolirnega stekla vedno obstaja dober pregled nad 

izdelki, ki so varno shranjeni na višinsko nastavljivih stabilnih 

rešetkah z ozkimi zankami in tako privlačni za kupce.

postavita v ospredje pozornosti. Pri tem pa aparati s steklenimi vrati prepričajo s svojo profesionalno zmogljivostjo, ki  odlikuje vse 
modele Liebherr z dinamičnim hlajenjem: shranjene pijače se v celotnem prostoru hitro ohladijo na želeno  temperaturo za pitje.

do -25 %

Poraba energije v 24 h 
z vklopljeno osvetlitvijo

Hladilni aparati 
z reklamnim 
zaslonom in 

LED-osvetlitvijo

Hladilni aparati 
z reklamnim 
zaslonom in 
svetilno cevjo

Dinamičen hladilni sistem.

Dinamičen hladilni sistem (z ventilatorjem) sveže dodane 

izdelke v zelo kratkem času ohladi na primerno temperaturo 

za pitje in pri tem poskrbi za konstantno temperaturo v not-

ranjosti. Pri odprtih vratih samodejna funkcija zaustavitve 

ventilatorjev močno zmanjša uhajanja mrzlega zraka.

Zdržljiva rešitev. 

Višinsko nastavljive odlagalne rešetke je mogoče obremeniti 

z do 60 kg. Omogočajo prilagodljivo uporabo notranjosti 

aparatov – optimalno za različne velikosti steklenic in embalaže.

Pi
ja

če



 8584  

Hladilni aparati s steklenimi vrati in dinamičnim hlajenjem

1 Merjeno pri izključeni osvetljitvi

Pi
ja

če

Hladilni aparati 
s steklenimi vrati in dinamičnim hlajenjem 

FKvsl 5413
Premium

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

498 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

426

788

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

99 / 93 kg

7113409

7112449

7113265

9086381

7790739

7790761

9590229

FKvsl 4113
Premium

378 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

421 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 170 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

256

512

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

84 / 78 kg

7113413

7112537

7113265

7790747

7790761

7435063

9007659

9600457

FKvsl 3613
Premium

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

210

466

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

79 / 73 kg

7113413

7112537

7113265

9086321

7790773

7790761

9590231

7435063

9007659

9600457

FKvsl 2613
Premium

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

376 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

164

328

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

64 / 60 kg

7113413

7113265

9086321

9590231

7435063

9007659

9600457

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l

Število pločevink 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Nosilna rešetka s kovinsko površino

Osnovna rešetka

Podstavek s kolesi

Zaščitni lok

Koleščka za dodatno varovanje

Komplet nastavljivih nog

Letvica za odčitavanje cen

Drsna polica za steklenice

Prikazovalnik (pijače)
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Hladilni aparati s steklenimi vrati in dinamičnim hlajenjem

Hladilni aparati 
s steklenimi vrati in dinamičnim hlajenjem 

FKv 5443

572 / 536 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

498 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

426

788

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

94 / 87 kg

7113409

7112449

7113265

9086365

7790739

7790761

9590229

na upit

FKv 4143

388 / 359 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 170 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

260

512

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

81 / 75 kg

FKv 4143 različica 744

7113413

7112537

7113265

7435063

7790747

7790761

9007659

na upit

FKv 4113 različica 744

378 / 360 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

465 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 180 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / črna

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

5

prozorne-prevlečene žične police

256

512

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

84 / 79 kg

7113413

7112537

7113265

7435063

7790747

7790761

9007659

FKv 3643

348 / 320 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

447 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

214

466

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

75 / 70 kg

FKv 3643 različica 744

7113413

7112537

7113265

7435063

7790773

7790761

9590231

9007659

na upit

FKv 2643

250 / 229 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

376 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

izolirna steklena vrata

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

LED-osvetlitev z ločenim preklopom

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

164

328

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

61 / 57 kg

7113413

7112537

7113265

9086323

7435063

9590231

9007659

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l

Število pločevink 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Na voljo tudi v črni barvi

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Nosilna rešetka s kovinsko površino

Osnovna rešetka

Podstavek s kolesi

Letvica za odčitavanje cen

Zaščitni lok

Koleščka za dodatno varovanje

Komplet nastavljivih nog

Drsna polica za steklenice

Ključavnica



FKvsl 3610

88   89

Hladilni aparati z neprozornimi vrati 

Pregled prednosti

Vrata so opremljena z enostavno zamenljivim magnetnim tesnilom. 

Robustna ključavnica 

preprečuje nezaželeni dostop.

Dinamičen hladilni sistem (z ventilatorjem) 

dodane pijače v zelo kratkem času ohladi na 

primerno temperaturo za pitje in poskrbi za 

konstantno temperaturo v notranjosti.

Za skladnost z evropskima direktivama ROHS in WEEE poskrbi uporaba okolju 

prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja. 

Naravno hladilno sredstvo brez fl uorovih ogljikovodikov R 600a je okolju prijazno in 

v povezavi z zmogljivimi kompresorji zelo energetsko učinkovito. 

Nosilne rešetke z oblogo iz umetne snovi 

so višinsko nastavljive in omogočajo prilago-

dljivo uporabo notranjosti aparatov. Rešetke 

z ozkimi zankami je mogoče obremeniti z do 

45 kg in so izredno vzdržljive ter omogočajo 

varno namestitev steklenic in embalaže.

Ohišje iz jeklene pločevine s prašnim premazom je izredno robustno, odporno na 

udarce in se preprosto očisti. Visoke stranske stene je mogoče individualno oblikovati 

z namestitvijo strankine blagovne znamke.

Prilagodljivo temperaturno območje omogoča individualno regulacijo temperature.

Stabilna talna rešetka notranjo posodo zaščiti 

pred poškodbami, na primer zaradi zabojev ali 

sodov piva.

Dobra kombinacija dizajna in funkcionalnosti: 

Eleganten dizajn SwingLine s stranskimi svetlobnimi robovi 

pri aparatih serije FKvsl izpolnjuje najvišja pričakovanja. 

Visoko učinkovita izolacija zmanjša porabo energije in poskrbi za konstantne 

temperature v notranjosti aparatov.

Stabilni transportni ročaji, če je treba aparat kdaj premakniti.

Poglobljena notranja posoda iz umetne snovi nima vonja, 

je zelo robustna, ima dolgo življenjsko dobo, njeni veliki 

polmeri kotov pa na podlagi preprostega čiščenja omogočajo 

popolno higieno. 

Pri odprtih vratih samodejna funkcija zaustavitve ventilatorjev močno zmanjša uhajanja mrzlega zraka.

Ergonomski paličasti ročaj omogoča hiter dostop in 

zagotavlja stabilnost tudi pri pogostem odpiranju vrat.

Spremenljiva stran odpiranja vrat omogoča 

prilagoditev aparatov na mesto postavitve. 

Pi
ja

če

Stabilen zaščitni lok (pri FKBvsl ali kot dodatna oprema) 

ščiti napravo pred poškodbami med premikanjem. 

Ročajni utor nudi podporo pri dviganju in nošenju aparata.
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Hladilni aparati z neprozornimi vrati 

 Kakovost na vseh ravneh
Optimizirane hladilne komponente in učinkovita izolacijska neprozorna vrata zmanjšajo porabo energije in tako prispevajo k niz-
kim stroškom delovanja. Zmogljivi dinamični hladilni sistem poskrbi za hitro ohlajevanje sveže vstavljenih izdelkov na primerno 

temperaturo za pitje in enakomerno temperaturo hlajenja v celotni notranjosti. Na podlagi notranje posode brez stikov je apara-
te mogoče preprosto očistiti, tako pa je omogočena popolna higiena. 

Dinamična svežina s sistemom kroženja zraka. 

Zmogljivi dinamični hladilni sistem poskrbi za hitro ohlajevanje 

sveže vstavljenih izdelkov in enakomerno temperaturo hlajenja 

v celotni notranjosti. Po potrebi je mogoče zračno vlago pove-

čati z neprekinjeno ventilacijo. Prosto nastavljive rešetke nudijo 

maksimalno prilagodljivost, na primer pri shranjevanju stekle-

nic in zavojev.

Varnost blaga.

Robustna ključavnica preprečuje nezaželeni dostop. Tako so 

izdelki vedno dobro zaščiteni.

Obsežna mobilnost.

Naporno dvigovanje in prenašanje ni več potrebno: transport 

olajšata dva ročaja v sloju pene na hrbtni strani aparata ter 

kolesa na dnu aparata (na voljo kot pribor).

Izredno robustni – za profesionalno uporabo.

Hladilni aparati Liebherr z neprozornimi vrati so posebej 

zasnovani za intenzivno poslovno uporabo: kakovostni mate-

riali in skrbna predelava poskrbijo za njihovo zanesljivost in 

dolgo življenjsko dobo tudi pri težkih pogojih uporabe. 

Vsi deli se intenzivno preverijo s testiranji, ki ustrezajo praksi. 

Elektronske in hladilne tehnične komponente so optimalno 

medsebojno prilagojene. Tako aparati dan za dnem zagota-

vljajo optimalno zmogljivost in gospodarnost. 

Zelo dobra energetska učinkovitost.

Na podlagi zmogljivih kompresorjev in preciznega krmilnika 

aparati Liebherr z neprozornimi vrati delujejo zelo energetsko 

učinkovito. Ojačana in učinkovita izolacija v povezavi z okolju 

prijaznim in zmogljivim hladilnim sredstvom brez fl uorovih 

ogljikovodikov R 600a poskrbi za zmanjšano energetsko 

potrebo. S tem se obvaruje okolje in omogočijo nižji stroški 

električnega toka ter delovanja. 

Veliko prostornine – preprosta nega.

Stabilna talna rešetka poskrbi za to, da je mogoče tudi notra-

nje dno aparatov brez težav in prask uporabiti za težke izdelke, 

na primer za zaboje ali sode s pijačo. Poglobljena notranja po-

soda iz umetne snovi brez stikov nima vonja, je zelo robustna, 

ima dolgo življenjsko dobo, njeni veliki polmeri kotov pa na 

podlagi preprostega čiščenja omogočajo popolno higieno.

Poraba energije v 24 h

Pi
ja

če

UKS 
3600

FKv 
3640

do -27%
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Pi
ja

če

FKBvsl 3640

333 / 307 l

600 / 680 / 1663

470 / 440 / 1452

346 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

210

466

45 kg

prijemna vdolbina

na voljo

desno zamenljivo

72 / 63 kg

7113413

7435063

9007659

FKvsl 5410
Premium

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

426

788

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

78 / 72 kg

7113409

7112449

7113265

9086381

7790739

7790761

9590229

FKvsl 3610
Premium

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

210

466

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

61 / 56 kg

7113413

7112537

7113265

9086321

7790773

7790761

9600457

9590231

7435063

9007659

FKvsl 2610
Premium

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / srebrno

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

164

328

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

da

desno zamenljivo

51 / 46 kg

7113413

7113265

9086321

9600457

9590231

7435063

9007659

Hladilniki s polnimi vrati in dinamičnim hlajenjem

Hladilnik z dinamičnim hlajenjem in 
zaščitnim lokom za prevoz

Hladilniki 
s polnimi vrati in dinamičnim hlajenjem

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l

Število pločevink 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Letvica za odčitavanje cen

Drsna polica za steklenice

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l

Število pločevink 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Nosilna rešetka s kovinsko površino

Osnovna rešetka

Podstavek s kolesi

Zaščitni lok

Koleščka za dodatno varovanje

Prikazovalnik (pijače)

Komplet nastavljivih nog

Letvica za odčitavanje cen

Drsna polica za steklenice
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Pi
ja

če

Hladilniki s polnimi vrati in hlajenjem z ventilatorjem

Hladilniki  
s polnimi vrati in hlajenjem z ventilatorjem

FKv 5440

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

426

788

60 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

76 / 70 kg

7113409

7112449

7113265

9086365

7790739

7790761

9590229

FKv 4140

373 / 346 l

600 / 610 / 1800

470 / 440 / 1612

352 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

5

rešetke z oblogo iz umetne snovi

256

512

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

70 / 64 kg

7112537

7113265

7435063

7790747

7790761

9007659

FKv 3640

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.5 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

210

466

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

59 / 54 kg

7112537

7113265

9086323

7435063

7790773

7790761

9590231

9007659

FKv 2640

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

+10 °C do +43 °C

R 600a

48 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+1 °C do +15 °C

jeklo / belo

jeklo

umetna snov, bela

mehansko krmiljenje

zunaj digitalno

3

rešetke z oblogo iz umetne snovi

164

328

45 kg

ergonomičen paličasti ročaj

na voljo

desno zamenljivo

49 / 45 kg

7112537

7113265

9086323

7435063

9590231

9007659

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l

Število pločevink 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Nosilna rešetka s kovinsko površino

Osnovna rešetka

Podstavek s kolesi

Letvica za odčitavanje cen

Zaščitni lok

Koleščka za dodatno varovanje

Komplet nastavljivih nog

Drsna polica za steklenice
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1 Merjeno pri izključeni osvetljitvi

Prodajni hladilniki z dinamičnim hlajenjem

 Kakovost na vseh ravneh
Tako so vaši izdelki vedno v središču pozornosti: prodajni hladilni aparati Liebherr so pravi magnet za oči in tako spodbujajo 
prodajo, istočasno pa so učinkoviti hladilni aparati. Na podlagi dinamičnega hladilnega sistema se aparati hitro ohladijo na 
optimalno temperaturo za pitje, v celotni notranjosti aparatov pa vlada konstantna temperatura. Višinsko nastavljive odlagalne 
rešetke omogočajo individualno prilagajanje različnim vrstam steklenic in embalaže. Steklena vrata z visoko sposobnostjo izoli-
ranja omogočajo dober pregled nad izdelki, ki spodbuja prodajo.

Steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla.

Aparat iz nerjavnega jekla FKv 503 je opremljen s steklenimi 

vrati z okvirjem iz nerjavnega jekla – kombinacija materialov 

s posebej kakovostno in učinkovito podobo. 

Navpična notranja LED-osvetlitev.

Idealno za privlačno predstavitev blaga: LED-svetilni steber 

je stransko integriran v notranjosti BCv 1103 in zagotavlja 

izjemno osvetlitev. Tako je blago vedno v središču pozornosti.

Pi
ja

če

Prodajni hladilniki 
z dinamičnim hlajenjem

FKv 503
Premium

45 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516

279 kWh

+10 °C do +38 °C

R 600a

39 dB(A)

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

+2 °C do +12 °C

nerjavno jeklo / nerjavno jeklo

izolirna steklena vrata

umetna snov, antracitno siva

mehansko krmiljenje

LED-osvetlitev stropa, z ločenim preklopom in 

brezstopenjsko zatemnitvijo

2

prozorne-prevlečene žične police

27

60

30 kg

na voljo

desno nezamenljivo

34 / 31 kg

BCv 1103

115 / 84 l

497 / 548 / 830

417 / 391 / 651

510 kWh

+10 °C do +32 °C

R 600a

49 dB(A)

1.0 A / 140 W

50 Hz / 200 – 240V~

dinamičen

ročno

+2 °C do +12 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

jeklo

mehansko krmiljenje

LED svetilni steber desno

2

rešetke z oblogo iz umetne snovi

51

147

30 kg

prijemna vdolbina

na voljo

da

desno zamenljivo

43,2 / 40,7 kg

7113031

7444050

9875023

9875025

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Notranja osvetlitev

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Število plastenk 0,5l

Število pločevink 0,33l

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Letvica za odčitavanje cen

Komplet povezovalnih elementov za levo stran

Komplet povezovalnih elementov za desno stran
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Pregled prednosti

Hladilne skrinje s statičnim hlajenjem

Zahvaljujoč tankemu a stabilnemu okvirju imamo 

največji možen pregled nad izdelki.

Robustna kolesa olajšajo premikanje 

skrinje in tako je omogočeno čiščenje 

tal pod skrinjo.

Večdelni okvir je privlačnega in sodobnega dizajna, 

z zaobljenimi vogali zagotavlja stabilnost in ščiti pri 

polnjenju oz. praznjenju skrinje.

Za skladnost z evropskima direktivama ROHS in WEEE poskrbi uporaba okolju 

prijaznih materialov v povezavi z optimalno možnostjo recikliranja. 

Individualno nameščene blagovne znamke povečajo pozornost za podjetje in 

njegove izdelke.

Analogni prikaz temperature do stopinje natančno obvešča o nastavljeni temperaturi notranjosti aparata.

Stabilen stekleni drsni pokrov omogoča 

dober pregled nad izdelki in učinkovito ter 

prepričljivo predstavitev izdelkov. Po želji je 

na voljo tudi ključavnica za pokrov.

Visoko učinkovita izolacija zmanjša porabo energije in poskrbi za konstantne temperature. 

Naravno hladilno sredstvo brez fl uorovih ogljikovodikov R 600a je okolju 

prijazno in v povezavi z zmogljivimi kompresorji zelo energetsko učinkovito. 

Ohišje robustno in odporno proti udarcem. 

Preprosto odpiranje in zapiranje pokrova skrinje na 

podlagi posebnega drsnega sloja v tesnilnih profi lih. 

Utrjeno enoslojno varnostno steklo nudi stabilnost na zgornjem območju skrinje.

Pi
ja

če
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Stabilna kolesa.

Kolesa olajšajo premikanje skrinje in transport je enostavnejši. 

Modeli MRHsc so opremljeni z visoko kakovostnimi gumiranimi 

50 mm kolesi. 

Zamrzovalne skrinje

 Kakovost na vseh ravneh
Hladilne skrinje za pijače Liebherr so optimalno opremljene za trajno poslovno uporabo. Za zanesljivo zmogljivost in učinko-
vitost poskrbita tihi kompresor z dolgo življenjsko dobo in visoko učinkovita izolacija. Stabilni stekleni drsni pokrovi se tudi pri zelo 
intenzivni uporabi tesno zapirajo, preprečujejo izgubo temperature in omogočajo dober pregled nad izdelki. S pomočjo brezsto-
penjske regulacije temperature je mogoče ohranjati konstantno temperaturo med +2 °C in +15 °C. Ohišje iz jeklene pločevine in 
nerjaveča notranja posoda iz aluminija pomenijo neobčutljivost hladilnih skrinj na udarce in omogočajo preprosto čiščenje

Robustni stekleni drsni pokrovi.

Stekleni drsni pokrovi modela MRHsc 2862 so iz utrjenega 

enoslojnega varnostnega stekla in omogočajo učinkovito 

predstavitev ponudbe izdelkov, skozi mehek, a čvrst okvir 

pokrova.

Pi
ja

če

Zamrzovalne skrinje MRHsc 2862

275 / 222 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

187 kWh

+10 °C do +30 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

+2 °C do +15 °C

jeklo / belo

Stekleni drsni pokrov

siva

jeklo

mehansko krmiljenje

0

4

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

61,9 / 54,4 kg

7043660

7111081

7111079

na upit

MRHsc 2852

275 / 222 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

146 kWh

+10 °C do +30 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 90 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

+2 °C do +15 °C

jeklo / belo

aluminijast drsni pokrov

siva

jeklo

mehansko krmiljenje

0

4

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

61,9 / 54,4 kg

7042835

7111081

7111079

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material pokrova

Barva prekrivnega okvirja

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Število košar

Maksimalno število košar

Kolesa

Ključavnica

Bruto / neto teža

Pribor

Vtična ključavnica za pokrove iz pene

Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Velika košara (250 mm)

Majhna košara (210 mm)

Zunanji regulator termostata
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Pribor

Poglavje: Hladilni aparati s steklenimi in neprozornimi vrati

Nosilne rešetke imajo oblogo iz umetne snovi, odporne na drgnjenje, in jih je mogoče obremeniti z do 45 kg (pri aparatih širine 

60 cm) oz. 60 kg (pri aparatih širine 75 cm). Stabilna rešetka zagotavlja, da se tudi notranjost aparata uporablja brez problemov 

in kakršnih koli prask ob težkem tovoru, npr. zaboji pijač, sodi.

Zaščitni lok dodatno zaščiti osvetljen reklamni zaslon. Po postavitvi aparata je zaščito zaslona mogoče preprosto preklopiti 

nazaj. Tako zaščitnega loka v primeru pogostih transportov ni treba vedno demontirati. Za lažji transport aparatov je mogoče 

neposredno na zaščitnem loku na zadnji strani namestiti dve stabilni kolesi. Tako je aparat mogoče preprosto premikati podobno 

kot s samokolnico.

Zaščitni lok / Kolesa za zaščitni lok

Odlagalna rešetka

Perforirane kovinske plošče

Side-by-Side set omogoča preprosto pretvorbo dveh predstavitvenih hladilnikov v hladilnik z zamrzovalnikom širine 120 cm. 

Široki zaslon na obeh napravah zagotavlja popolno predstavitev blagovne znamke ali izdelka.

Side-by-Side set

Osvetljen predstavitveni prikazovalnik z možnostjo naknadne vgradnje za 60 cm široke modele FKvsl zagotavlja visoko raven 

opaznosti aparata in njegove vsebine. Zasnovo polja prikazovalnika je mogoče enostavno prilagajati glede na individualne 

potrebe.

Prikazovalnik (pijače)

Robustne nastavljive noge z višino 105-150 mm nudijo dovolj odmika od tal in zagotavljajo, da je čiščenje pod napravo eno-

stavno in priročno.

Stabilni podstavek s kolesi s premerom 125 mm olajša transport, zlasti kadar hladilnike pogosto premikate. Zahvaljujoč viso-

kokakovostni obdelavi in kakovosti je zagotovljena dolga življenjska doba.

Na praktični letvici za odčitavanje cen lahko stranke optimalno namestijo cene, črtne kode ali individualna oglasna sporo-

čila. Tako lahko hitro in pregledno pregledajo cene. Letvica za odčitavanje cen preprosto vstavite na sprednjo stran rešetk!

Letvica za odčitavanje cen

Po višini nastavljive noge / podstavek s kolesi

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi ele-

menti postavite enega na drugega.

Komplet povezovalnih elementov

Za zavarovanje vsebine skrinj je mogoče pri vseh hladilnih skrinjah name stiti vtično ključavnico. Vtična ključavnica za navadne 

pokrove je primerna za modele MRHsc 2852. Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove ustreza modelom MRHsc 2862.

Vtična ključavnica za navadne pokrove / steklene drsne pokrove

Serijsko so naprave opremljene z enotnimi standardnimi ključavnicami (razen FKDv 4513). Pri tem je z enim ključem je mogoče istočasno zakleniti več aparatov. Na voljo so posebna zapiranja z do 

deset ključavnicami in ključi za modele FKDv 42.. in FK..42.. . Model FKDv 4513 ne vsebuje ključavnice serijsko, lahko jo naročite kot dodatna oprema.

Na praktični drsni polici s steklenicami so steklenice s 0,5 l vedno na voljo v sprednjem predelu. Za polnjenje je drsno polico 

mogoče izvleči na teleskopskih vodilih.

Drsna polica za steklenice

Ključavnica

Trdna in stabilna lesena rešetka iz lesa rdečelistne bukve je optimalno zasnovana za varno shranjevanje steklenic. Notranjosti 

aparata daje videz vrhunske kakovosti in poleg preglednosti omogoča tudi enostaven dostop do steklenic.

Lesena rešetka

Zunanji krmilni gumb

Na MRHsc hladilnih vitrinah omogoča zunanji krmilni gumb enostavnejši dostop do termostata in prilagajanja temperature. 

Na voljo je v šestih različnih barvah.

Viseče košare

Viseče košare omogočajo pregledno predstavitev blaga.

Stabilne rešetke in dodatne police iz perforirane pločevine zagotavljajo optimalno stabilnost steklenic. Steklenice in zaboji 

so na njih tako vedno varno shranjeni. Police iz perforirane pločevine imajo veliko nosilnost in so optimalno primerne za 

polnjenje s pijačo.
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Zamrzovalniki za zamrznjena 
živila in sladoled
Neprekinjeno obratovanje pri poslovni rabi nalaga posebne zahteve za zamrzovalnike za zamrznjeno 
hrano in industrijo sladoleda. Zato se Liebherr posebej skrbno posveča razvoju teh aparatov in z njihovo 
visoko kakovostjo in inovativnimi idejami omogoča izpolnjevanje zahtev vaših kupcev. Materiali z visoko 
zmogljivostjo izolacije skupaj z izredno učinkovitimi kompresorji, učinkovitimi hladilnimi sredstvi in odlično 
uravnoteženimi hladilnimi komponentami kot tudi s preciznimi elektronskimi krmilnimi sistemi zagotavljajo 
izredno zmogljivost hlajenja – celo v ekstremnih razmerah. Še več, aparati so enostavni za čiščenje in 
zelo varčni pri porabi energije. Za spodbujanje spontanega kupovanja je možna uporaba oznak za 
blagovne znamke podjetij in izdelkov. Liebherr ponuja širok izbor modelov za skoraj vse vrste uporabe, 
ki se brez izjeme odlikujejo po najvišji kakovosti in vrhunskem dizajnu. Na aparate Liebherr za poslovno 
rabo se lahko zanesete – 24 ur na dan, 365 dni na leto.
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3D-prikaz
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Povečajte ozaveščenost 
o svoji blagovni znamki
Liebherr ponuja za zamrzovalnike številne individualne in impresivne možnosti označevanja blagovne znamke. Izbirate lahko 
med različnimi metodami in modeli. Na zahtevo lahko razvijemo koncept prilagojenega aparata, ki ustreza vašim specifičnim 
potrebam glede blagovne znamke.

Prilagojene polivinilne oznake

Glede na količino in motiv je želena znamka odtisnjena na primerno vinilno nalepko, običajno PC folijo, 
z digitalnim tiskom ali tiskom prek zaslona. Vinilne nalepke lahko namesti Liebherr v tovarni.

Barve prikazovalnika/stranske stene/vrat

Prilagojena barvna zasnova omogoča pozornost vzbujajočo predstavitev vaše znamke in izredno privlačen 
prikaz izdelkov. Za individualno oblikovanje stranskih sten, okvirov vrat, ročaja, spodnjega predala, okvirja pri-
kazovalnika in notranje obloge se lahko uporabijo različni materiali in učinki v skladu specifikacijami kupca.

LED logotip
Med oba okvirja steklenih vrat je možno vgravirati in osve-
tliti z LED motiv po vaši želji. Učinek je impresiven – motiv 
izstopa in privablja pozornost.

3D-prikaz blagovne znamke
3D-prikaz blagovne znamke zagotavlja izredno vizualno 
privlačnost aparata in odpira nove priložnosti ustvarjalne upo-
rabe slik in logotipov pri grafičnem oglaševanju. Z uporabo 
inovativne tehnologije 3-dimenzionalnega lentikularnega tiska 
je mogoče ustvariti visoko kakovostne nalepke z izjemnimi 
optičnimi učinki. Dodatno lahko opremimo površine steklenih 
vrat z različnimi ravnmi in sloji tiska in ustvarimo 3-dimenzi-
onalni učinek v kombinaciji z ustrezno osvetlitvijo iz ozadja. 
3-dimenzionalna blagovna označba spremeni aparat v osu-
pljiv, edinstven, pozornost zbujajoč prodajni pripomoček, 
ki bo zagotovo spodbujal spontano nakupovanje.

Prilagojeni barvni dizajn
Prilagojena barvna zasnova omogoča pozornost vzbuja-
jočo predstavitev vaše znamke in izredno privlačen prikaz 
izdelkov. Za individualno oblikovanje stranskih sten, okvirov 
vrat, ročaja, spodnjega predala, okvirja prikazovalnika in 
notranje obloge se lahko uporabijo različni materiali in učin-
ki v skladu specifikacijami kupca.
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EFI 3553

Pregled prednosti

Zamrzovalne skrinje

Večdelni okvir iz plastike in aluminija v privlačnem in modernem dizajnu z zaobljenimi vogali zagotavlja 

stabilnost in boljšo higieno ter zaščito med odstranjevanjem blaga.

Skladnost z ROHS in WEEE z uporabo okolju prijaznih materialov 

v kombinaciji z optimalno primernostjo za recikliranje.

Stabilna kolesa olajšujejo premikanje, ko 

morate aparat prestaviti, in omogočajo 

enostavno čiščenje tal pod aparatom.

Ojačano enojno varnostno steklo je nezlomljivo, trpežno in zagotavlja 

stabilnost v zgornjem delu skrinje. Poleg tega je zahvaljujoč nižjemu 

toplotnemu sevanju zagotovljen optimalen pogled na shranjeno blago. 

Pokrov lahko odstranite za enostavno rokovanje in čiščenje.

Izbirna energijsko varčna LED-osvetlitev notranjosti ustvarja 

privlačen vizualni učinek z osvetlitvijo razstavljenih izdelkov. 

Izbirno je na voljo ključavnica za pokrov.

Jeklena notranja posoda z zaobljenimi vogali 

je enostavna za čiščenje, omogoča popolno 

higieno in dobro prevodnost hlajenja.

Zmogljiva izolacija zagotavlja stalne tem-

perature in zmanjšuje porabo energije.

Profi lno tesnilo za enostavno odpiranje in zapiranje pokrova.

Stabilne viseče košare omogočajo jasno predstavitev blaga.

Ključavnica na pokrovu varuje blago 

pred nepooblaščenim dostopom.
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 Kakovost na vseh ravneh
Zamrzovalne skrinje Liebherr so posebej zasnovane za izpolnjevanje ekstremnih zahtev in odporne na stresne okoliščine poslovne 
rabe. Robustni, vzdržljivi materiali, visoko kakovostne hladilne komponente in kakovostna izdelava so jamstvo za dolgo življenjsko 

Zamrzovalne skrinje

dobo. Izredno učinkovito predstavitev izdelkov v zamrzovalnih vitrinah in neoviran pogled zagotavljajo vzdržljive košare in drsni 
stekleni pokrovi. V široki ponudbi zamrzovalnih vitrin boste našli pravi aparat z ustreznimi lastnostmi za izpolnitev vseh vaših zahtev.

Stabilnost in dizajn.

Zahvaljujoč kombinaciji plastičnih delov in aluminijastih 

profi lov je pokrov okvirja modelov EFI in EFE še posebej 

privlačen. Jeklena notranja posoda z zaobljenimi vogali 

je enostavna za čiščenje, odporna proti rji in praskam. 

Pri tem jeklo zagotavlja odlično hlajenje.

Učinkovita predstavitev blaga.

Zamrzovalniki EFI/EFE so opremljeni z notranjo osvetlitvijo z 

ločenim vklopom. Ta je vodoravno integrirana v sprednjo stran 

notranje posode, ter preprečuje bleščanje. Za spodbujanje 

prodaje in sladoled so na voljo trdne košare različnih velikos-

tih. Zahvaljujoč prilagodljivi razporeditvi lahko notranjost ved-

no optimalno uporabite. Praktične predelne stene so na voljo 

kot dodatna oprema.

Steklena pregrada.

Robustna steklena pregrada iz ojačanega varnostnega stekla 

varuje sladoled pred umazanijo med prodajo in podpira 

privlačno predstavitev izdelkov. Posebej globoka steklena 

pregrada na sprednji strani zagotavlja odlično preglednost, 

tako da si kupci lahko blago ogledajo iz različnih zornih kotov. 

Ta učinek je v modelih EFI 3553 in EFI 4853 še dodatno 

poudarjen z LED osvetlitvijo. Držala za vafl je, prtičke in druge 

običajne dodatke lahko priročno postavite na ravno polico. 

(Samo kot dodatna oprema.)

Izolirani drsni pokrov.

Zahvaljujoč sestavljenemu pokrovu iz aluminija in trdega 

PVC so pokrovi, izolirani s trdno peno, še posebej prožni. 

Zgornji del je opremljen z aluminijasto delovno površino, 

odporno na praske. Drsni pokrov, izoliran s peno, je na 

voljo kot alternativa k steklenemu drsnemu pokrovu. 

Vtična ključavnica je na voljo kot dodatna oprema.

Tišje delovanje zahvaljujoč kondenzatorju v zunanjem ovoju. 

Zahvaljujoč kondenzatorju v penastem zunanjem ovoju zamr-

zovalne vitrine za sladoled ne potrebujejo praktično nobenega 

vzdrževanja – ohišje pa je enostavno za čiščenje. Dodatno se 

vodne kapljice kondenzata ne tvorijo na zunanji površini.

Stabilna kolesa. 

Če morate skrinje pogosto prestavljati, predstavljajo kolesa 

praktičen pripomoček za olajšanje premikanja. Vsi modeli 

EFE/EFI so opremljeni z visoko kakovostnimi gumijastimi 

50 mm kolesi.

Drsni stekleni pokrov s preprostim odpiranjem.

Rahlo ukrivljeni stekleni drsni pokrovi skrinj EFI so izdelani 

iz ojačanega enojnega varnostnega stekla. Zahvaljujoč 

profi lnim tesnilom in plastičnemu okvirju z ogrevanjem 

s kompresorjem z vročim plinom je premikanje polovic 

pokrovov vedno preprosto.

Optimalna površina za predstavitev blaga.

Tanek, a hkrati robusten plastičen prekrivni okvir zagotavlja 

največjo možno površino za predstavitev blaga. Kupci imajo 

tako optimalen pogled na blago shranjeno v skrinji. Razen 

tega lahko blago tako še bolje predstavite.
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Zamrzovalne skrinje za spodbujanje prodaje

1 Merjeno pri izključeni osvetlitvi

Zamrzovalne skrinje za spodbujanje 
prodaje

Sl
ad

ol
ed

EFI 5653

558 / 408 l

1885 / 680 / 825

1760 / 535 / 490

1,03

1206 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 333 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

8

8

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

90,9 / 80,7 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFI 4853

488 / 356 l

1681 / 691 / 825

1535 / 525 / 656

0,91

987 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 310 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

7

7

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

70 mm

da

89,5 / 80 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809162

na upit

na upit

na upit

EFI 4453

417 / 303 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 490

0,79

765 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 222 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

6

6

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

76,6 / 67,7 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Površina za predstavitev blaga (TDA)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material pokrova

Material / barva ohišja

Material notranje posode

Barva prekrivnega okvirja

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Število košar

Maksimalno število košar (glej sliko)

Kolesa

Ključavnica

Izolacija

Odtok odtajane vode

Bruto / neto teža

Pribor

Košara 270 mm

Košara 210 mm

Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka

Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka

Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka

Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka

Zadnji odbijači, črni

Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Steklen pokrov

Posode za sladoled

Košare za posode za sladoled

Zunanji regulator termostata
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1 Merjeno pri izključeni osvetlitvi

Zamrzovalne skrinje za spodbujanje prodaje

Zamrzovalne skrinje za spodbujanje 
prodaje

EFI 3553

347 / 250 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 656

0,67

726 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 213 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

5

5

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

68,6 / 60,4 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

9809160

na upit

na upit

na upit

EFI 2853

276 / 197 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 490

0,54

594 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 185 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

4

4

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

61,3 / 53,8 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFI 2153

206 / 145 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 656

0,42

471 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 171 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

3

3

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

54,2 / 47,5 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFI 1453

135 / 91 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 490

0,30

402 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 137 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

ukrivljen drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

2

2

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

47,4 / 41,6 kg

7111009

7111039

7111031

7111784

7111033

7111787

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Površina za predstavitev blaga (TDA)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material pokrova

Material / barva ohišja

Material notranje posode

Barva prekrivnega okvirja

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Število košar

Maksimalno število košar (glej sliko)

Kolesa

Ključavnica

Izolacija

Odtok odtajane vode

Bruto / neto teža

Pribor

Košara 270 mm

Košara 210 mm

Ločilna rešetka 270 mm / Visoka rešetka

Ločilna rešetka 210 mm / Visoka rešetka

Ločilna rešetka 270 mm / Nizka rešetka

Ločilna rešetka 210 mm / Nizka rešetka

Zadnji odbijači, črni

Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Steklen pokrov

Posode za sladoled

Košare za posode za sladoled

Zunanji regulator termostata
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Prodajne zamrzovalne skrinje

Prodajne zamrzovalne skrinje EFE 6052

593 / 457 l

1885 / 680 / 825

1760 / 535 / 523

1,03

1112 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 306 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

8

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

92,5 / 82,3 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFE 5152

540 / 480 l

1675 / 680 / 825

1555 / 535 / 585

0,91

910 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 287 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

7

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

89,5 / 80 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFE 4652

444 / 340 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 523

0,78

751 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 223 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

6

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

78 / 69,1 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFE 3852

369 / 280 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 523

0,66

620 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 218 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

5

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

69,8 / 61,6 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Površina za predstavitev blaga (TDA)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material pokrova

Material / barva ohišja

Material notranje posode

Barva prekrivnega okvirja

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Število košar

Maksimalno število košar

Kolesa

Ključavnica

Izolacija

Odtok odtajane vode

Bruto / neto teža

Pribor

Košara 270 mm

Košara 210 mm

Ločilna rešetka 270 mm

Ločilna rešetka 210 mm

Zadnji odbijači, črni

Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Posode za sladoled

Košare za posode za sladoled

Zunanji regulator termostata



 119118  

Sl
ad

ol
ed

1 Merjeno pri izključeni osvetlitvi
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Prodajne zamrzovalne skrinje

Prodajne zamrzovalne skrinje EFE 3052

294 / 222 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 523

0,54

529 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 192 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

4

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

62,2 / 54,7 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFE 2252

220 / 163 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 523

0,42

422 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 144 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

3

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

55,3 / 48,7 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFE 1552

145 / 105 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 523

0,30

370 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 129 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

2

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

48,7 / 42,9 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

EFE 1152

108 / 84 l

751 / 481 / 825

605 / 315 / 657

0,16

324 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 123 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

stekleni drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED

0

3

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

58,7 / 55 kg

7111712

7112788

7266707

7043660

na upit

na upit

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Površina za predstavitev blaga (TDA)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material pokrova

Material / barva ohišja

Material notranje posode

Barva prekrivnega okvirja

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Število košar

Maksimalno število košar

Kolesa

Ključavnica

Izolacija

Odtok odtajane vode

Bruto / neto teža

Pribor

Košara 270 mm

Košara 210 mm

Ločilna rešetka 270 mm

Ločilna rešetka 210 mm

Ločilna rešetka 195 mm

Košara

Zadnji odbijači, črni

Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Posode za sladoled

Košare za posode za sladoled

Zunanji regulator termostata
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Prodajne zamrzovalne skrinje

Prodajne zamrzovalne skrinje EFE 5100

540 / 480 l

1675 / 680 / 825

1550 / 535 / 523

589 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.0 A / 196 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

aluminijast drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

0

7

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

89,5 / 80 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na upit

na upit

na upit

EFE 4600

444 / 382 l

1465 / 680 / 825

1340 / 535 / 523

751 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

2.5 A / 173 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

aluminijast drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

0

6

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

77,4 / 68,5 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na upit

na upit

na upit

EFE 3800

369 / 316 l

1255 / 680 / 825

1130 / 535 / 585

377 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

52 dB(A)

1.5 A / 157 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

aluminijast drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

0

5

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

69,4 / 61,2 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na upit

na upit

na upit

EFE 3000

294 / 251 l

1045 / 680 / 825

920 / 535 / 585

360 kWh

+10 °C do +35 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 132 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

aluminijast drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

0

4

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

61,9 / 54,4 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na upit

na upit

na upit

EFE 2200

220 / 163 l

835 / 680 / 825

710 / 535 / 523

422 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

aluminijast drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

0

3

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

66 / 53 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na upit

na upit

na upit

EFE 1500

145 / 120 l

625 / 680 / 825

500 / 535 / 523

370 kWh

+10 °C do +35 °C

R 600a

42 dB(A)

1.5 A / 119 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −24 °C

aluminijast drsni pokrov

jeklo / belo

jeklo

siva

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

0

2

vodljiva kolesa

možno kot dodatna oprema

60 mm

da

48,7 / 42,9 kg

7111011

7111041

7111029

7111784

7266707

7042835

na upit

na upit

na upit

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material pokrova

Material / barva ohišja

Material notranje posode

Barva prekrivnega okvirja

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Število košar

Maksimalno število košar

Kolesa

Ključavnica

Izolacija

Odtok odtajane vode

Bruto / neto teža

Pribor

Košara 270 mm

Košara 210 mm

Ločilna rešetka 270 mm

Ločilna rešetka 210 mm

Zadnji odbijači, črni

Vtična ključavnica za pokrove iz pene

Posode za sladoled

Košare za posode za sladoled

Zunanji regulator termostata
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Pregled prednosti

Ročaj je enostaven in vzdržljiv.

Izredno učinkovita izolacije preprečuje izgube energije in 

podpira odlično energijsko učinkovitost zamrzovalnih vitrin.

Aluminijasta notranja obloga z 

zaobljenimi vogali je enostavna 

za čiščenje in izpolnjuje higienske 

predpise. Zahvaljujoč aluminiju, 

odpornemu na rjavenje in praske, 

se obloga ponaša z odlično toplotno 

prevodnostjo.

Analogni prikazovalnik 

temperature obvešča 

uporabnika o točni notranji 

temperaturi.

Nastavljiv razpon temperature med - 14 °C in - 26 °C 

v skladu z individualnimi potrebami.

Optimalna osvetlitev notranjosti, ki 

jo zagotavlja učinkovita razsvetljava.

Ključavnica preprečuje nepooblaščeni dostop.

Naravno hladilno sredstvo R 600a brez CFC-ja je skupaj 

z izredno učinkovitimi kompresorji zelo energijsko varčno.

Hladilni kondenzator je vdelan v izolacijo iz pene okoli in okoli zunanje 

površine, kar odpravlja tresenje in omogoča tiho delovanje aparata. 

Tako je preprečeno nabiranje kondenzata na ohišju; zunanji sloj je 

enostaven za čiščenje – za zagotovitev popolne higiene.

Za pločevinasto ohišje s praškasto prevleko je značilna zasnova brez vrzeli, 

zato je robustno in odporno na praske in udarce.

Sistem StopFrost zmanjšuje nastajanje ledu na notranjih 

površinah in na živilih, zato je časovno zamudno 

odmrzovanje bistveno manjkrat potrebno. Ker v notranjosti 

ne nastane vakuum, je vitrino mogoče brez truda ponovno 

odpreti celo potem, ko pokrov odprete in zaprete.

Ohišje skrinje je zelo robustno in stabilno. Glavni del skrinje 

odlikuje zelo trden in trpežen dizajn, ki zagotavlja, da vitrine 

zdržijo tudi velike obremenitve brez torzijske napetosti.

Izjemno praktične mrežaste ko-

šare omogočajo pregledno raz-

poreditev v notranjosti omare in 

izboljšujejo rotacijo zaloge.

Stop
Frost

Zamrzovalne skrinje

Sl
ad

ol
ed
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Zamrzovalne shranjevalne skrinje s pokrovi s tečaji
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Zamrzovalne shranjevalne skrinje 
s pokrovi s tečaji

1 Merjeno pri izključeni osvetlitvi

GTL 6106

598 / 571 l

1647 / 776 / 898

1520 / 575 / 702

556 kWh

+10 °C do +40 °C

R 290

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −26 °C

nerjavno jeklo

jeklo / belo

aluminij

mehansko krmiljenje

zunaj analogno

LED

3

6

aluminijev profil

na voljo

60 mm

da

85 / 71 kg

7112727

GTL 6105

598 / 571 l

1647 / 776 / 907

1520 / 575 / 702

556 kWh

+10 °C do +40 °C

R 290

44 dB(A)

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −26 °C

jeklo

jeklo / belo

aluminij

mehansko krmiljenje

zunaj analogno

LED

3

6

aluminijev profil

na voljo

60 mm

da

84 / 71 kg

7112727

GTL 4906

482 / 460 l

1372 / 776 / 898

1245 / 575 / 702

484 kWh

+10 °C do +40 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −26 °C

nerjavno jeklo

jeklo / belo

aluminij

mehansko krmiljenje

zunaj analogno

LED

2

4

aluminijev profil

na voljo

60 mm

da

75 / 66 kg

7112727

GTL 4905

482 / 460 l

1372 / 776 / 907

1245 / 575 / 702

484 kWh

+10 °C do +40 °C

R 290

42 dB(A)

1.5 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −26 °C

jeklo

jeklo / belo

aluminij

mehansko krmiljenje

zunaj analogno

LED

2

4

aluminijev profil

na voljo

60 mm

da

74 / 63 kg

7112727

GTL 3006

297 / 283 l

998 / 725 / 898

871 / 526 / 702

284 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −26 °C

nerjavno jeklo

jeklo / belo

aluminij

mehansko krmiljenje

zunaj analogno

LED

2

3

aluminijev profil

na voljo

60 mm

da

57 / 48 kg

7112725

GTL 3005

297 / 283 l

998 / 725 / 907

871 / 526 / 702

284 kWh

+10 °C do +40 °C

R 600a

42 dB(A)

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

ročno

−14 °C do −26 °C

jeklo

jeklo / belo

aluminij

mehansko krmiljenje

zunaj analogno

LED

2

3

aluminijev profil

na voljo

60 mm

da

56 / 47 kg

7112725

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material pokrova

Material / barva ohišja

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Število košar

Maksimalno število košar

Ročaj

Ključavnica

Izolacija

Odtok odtajane vode

Bruto / neto teža

Pribor

Košara
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Pregled prednosti
Izredno učinkovit sistem za odmrzovanje na vroč plin skrajšuje čas odmrzovanja 

na pribl. 10 minut, kar učinkovito preprečuje dvig temperature v aparatu. Kako-

vost živil se dlje časa ohranja, ker živil ni potrebno odstranjevati med potekom 

odmrzovanja in tako niso izpostavljena nepotrebnim nihanjem temperature.

Naravno in okolju prijazno hladilno sredstvo R 290 ne vsebuje CFC-jev in je skupaj 

z izredno učinkovitimi kompresorji tudi energijsko izredno varčno.

Izjemno učinkovit dinamični hladilni sistem zelo hitro 

ohlaja živila in zagotavlja enakomerno temperaturo 

hlajenja po vsej notranjosti aparata.

Visoko vzdržljive žične police so prevlečene s plastiko in 

lahko nosijo do 50 kg. Enostavno praznjenje aparata pri 

kotu odpiranja vrat 90°.

Trden, enostavno oblikovan ročaj je ergonomski, 

omogoča dober prijem in je preprost za čiščenje.

Plošča za preusmerjanje zraka, ki se nahaja v spodnjem delu notranje 

obloge, usmerja tok hladnega zraka stran od steklenih vrat in tako 

preprečuje tvorjenje kondenza na zunanji strani vrat. Izboljšana izolacija 

steklenih vrat pripomore k zmanjšanju nastajanja kondenza na vratih in 

tako omogoča optimalno predstavitev izdelkov.

Robustna ključavnica preprečuje nepooblaščeni dostop.

Posebna folija za preprečevanje rošenja občutno zakasni rošenje na notranji strani vrat 

po odpiranju in zapiranju ter dosledno zagotavlja optimalno vidljivost shranjenih izdelkov.

Ulita notranja obloga, izdelana iz polistirola, ki ni škodljiv 

za hrano, je brez vonja, zelo trdna in vzdržljiva. Omogoča 

vrhunsko higieno, zahvaljujoč zelo široko zaobljenim, 

za čiščenje enostavnim vogalom.

Steklena vrata s trdnim aluminijastim ogrodjem s položajem 

ustavitve na 90° omogočajo enostavno vlaganje in odstranjevanje 

večjih količin živil. Pri kotu, manjšem od 60°, se vrata samodejno 

zaprejo, da preprečijo izgubo hladnega zraka.

Tridelna steklena vrata znižujejo porabo energije in 

nastajanje kondenza na zunanji površini vrat.

Navpična LED razsvetljava na obeh straneh zagotavlja izredno 

osvetljenost notranjosti in njene vsebine. Vgrajeni razprševalci 

svetlobe ustvarjajo prijeten svetlobni učinek, s svetlostjo in 

dobro vidljivostjo pa je poudarjena opaznost znamk izdelkov.

Zamrzovalniki s prisiljenim hlajenjem s prikazovalniki

Prikazovalnik, ki ga osvetljuje energijsko varčna LED razsvetljava, 

vzbuja zanimanje kupcev za aparat in njegovo vsebino. Ploščo 

prikazovalnika je mogoče prilagajati in vključevati ali izključevati 

hkrati z notranjo razsvetljavo. Dodatno specifi čne blagovne oznake 

pritegnejo pozornost kupcev na blagovno znamko ali na izdelke. 

Za ohišje in za okvir vrat je na voljo širok izbor najrazličnejših barv.

Modul NoFrost je nameščen za prikazovalnikom in omogoča kar najboljšo izkoriščenost notranjosti.

Možnosti prilagojenih blagovnih oznak na prikazovalniku (FDv), na ohišju in na ogrodju vrat privabljajo 

pozornost in zanimanje za blagovne znamke ali podjetje in podpirajo spodbujanje prodaje.

Digitalni prikazovalnik temperature obvešča uporabnika o natančni nastavljeni notranji temperaturi.

Temperaturni razpon je z uporabo preciznega elektronskega regulatorja mogoče nastaviti od - 10 °C do - 25 °C.

30 min
Električnega odtajanja

10 min
Odtajanj z vročim plinom

Sl
ad

ol
ed



 129128  

Optimalna predstavitev 
zamrznjenih živil
Privlačna predstavitev izdelkov je ključnega pomena za vzbujanje zanimanja kupcev za izdelke. Ta sodobna steklena vrata 
zamrzovalnikov v privlačnem antracitnem-aluminijastem dizajnu omogočajo resnične prednosti za pospeševanje prodaje: 
Notranjost je opremljena z dvojno, na stranski steni montirano, navpično LED razsvetljavo, ki omogoča izredno osvetljenost 
znotraj omare. Steklena vrata so opremljena s posebno folijo za preprečevanje rošenja, ki pri odpiranju vrat pomembno 
zakasni nastanek meglice na njihovi notranji strani in tako omogoča vedno jasen pogled na razstavljena živila. Nova vgra-
jena plošča za preusmerjanje zraka, skupaj z izboljšano izolacijo steklenih vrat, preprečuje tvorjenje kondenza na zunanji 
strani vrat in tako vedno jamči za odlično vidljivost razstavljenih izdelkov.

Folijo za preprečevanje rošenja za izboljšano vidljivost 

izdelkov

Posebna folija za preprečevanje rošenja občutno zakasni 

rošenje na notranji strani vrat po odpiranju in zapiranju ter 

dosledno zagotavlja optimalno vidljivost shranjenih izdelkov.

Nižja poraba energije

Zahvaljujoč izboljšani izolaciji steklenih vrat je poraba 

energije nižja. Tridelna steklena plošča znatno prispeva 

k odlični energijski učinkovitosti zamrzovalnika.

Brez nastajanja kondenza

Plošča za preusmerjanje zraka (FDv 4643), ki se nahaja v 

spodnjem delu notranje obloge, usmerja tok hladnega zraka 

stran od steklenih vrat in tako preprečuje tvorjenje kondenza-

ta na zunanji strani vrat. Izboljšana izolacija steklenih vrat 

pripomore tudi k zmanjšanju nastajanja kondenzata na 

vratih in tako omogoča optimalno predstavitev izdelkov.

Zamrzovalniki s prisiljenim hlajenjem s prikazovalniki

1 Merjeno pri izključeni osvetlitvi
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Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje FDv 4643

461 / 307 l

670 / 730 / 1957

532 / 568 / 1275

1453 kWh

+10 °C do +30 °C

R 290

62 dB(A)

4.4 A / 166,66 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −25 °C

jeklo / belo

steklo

umetna snov, bela

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

LED

optični in zvočni

4

rešetke z oblogo iz umetne snovi

50 kg

ergonomičen paličasti ročaj

2 kolesa in 2 fiksni kolesi

na voljo

da

desno zamenljivo

67 mm

154 / 141 kg

7111758

7111759

7443779

7438722

Fv 913
Premium

93 / 66 l

497 / 558 / 816

377 / 371 / 611

1008 kWh

+10 °C do +30 °C

R 290

60 dB(A)

1.5 A / 250 W

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

avtomatsko

−10 °C do −25 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

jeklo

elektronsko krmiljenje

zunaj digitalno

LED svetilni steber desno

optični in zvočni

2

rešetke z oblogo iz umetne snovi

30 kg

prijemna vdolbina

na voljo

da

desno zamenljivo

60 mm

48,9 / 46,4 kg

7444051

7113033

9875023

9875025

F 913

93 / 77 l

497 / 558 / 816

377 / 430 / 611

811 kWh

+10 °C do +30 °C

R 290

50 dB(A)

1.5 A / 240 W

50 Hz / 200 – 240V~

statičen

ročno

−10 °C do −25 °C

jeklo / srebrno

izolirna steklena vrata

jeklo

mehansko krmiljenje

znotraj analogno

LED svetilni steber desno

2

rešetke z oblogo iz umetne snovi

30 kg

prijemna vdolbina

na voljo

da

desno zamenljivo

60 mm

47,8 / 45,3 kg

7444051

7113035

9875023

9875025

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba energije v 365 dneh ¹

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Postopek odtajanja

Temperaturno območje

Material / barva ohišja

Material vrat

Material notranje posode

Vrsta krmiljenja

Prikaz temperature

Notranja osvetlitev

Motnja: opozorilni signal

Nastavljive odlagalne površine

Material odlagalnih površin

Nosilnost odlagalne površine

Ročaj

Kolesa

Ključavnica

Vrata na samodejno zapiranje

Odpiranje vrat

Izolacija

Bruto / neto teža

Pribor

Košara s 30 litri

Ločilna rešetka za košaro z 30 litri

Letvica za odčitavanje cen

Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi

Komplet povezovalnih elementov za levo stran

Komplet povezovalnih elementov za desno stran
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Pribor

Poglavje: Zamrzovalne skrinje

Predelna mreža

Žična košara za banjice za sladoled

Viseče košare

Vtična ključavnica za pokrove iz pene

Vtična ključavnica za steklene drsne pokrove

Predelne mreže za košare so v pomoč pri predstavitvi izdelkov in omogočajo prilagodljivost razporeditve v notranjosti.

Trdne žične košare za banjice za sladoled so posebej zasnovane za EFI/EFE zamrzovalne skrinje. Banjice je mogoče optimalno 

razporediti v žičnih košarah, tako da je sladoled odlično predstavljen in prikladno nameščen za prodajo z zajemanjem kepic.

Izdelke lahko s pomočjo visečih košar predstavite jasno urejene in ustrezno razvrščene.

Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za pokrove iz pene pri-

merna za vse modele EFE.

Za zavarovanje vsebine v skrinji lahko na vse modele namestite vtične ključavnice. Vtična ključavnica za steklene drsne pok-

rove je primerna za vse modele EFI in EFE.

Košara

Predelna mreža za košare

Letvica za odčitavanje cen

Oporna rešetka

Predelne mreže za košare omogočajo optimalno predstavitev izdelkov in prilagodljivost njihove razporeditve v notranjosti.

Te izredno vzdržljive košare imajo prostornino 30 litrov.

Poglavje: Zamrzovalniki za spodbujanje prodaje z dinamičnim hlajenjem

Branje listkov s cenami in kod za skeniranje je enostavno s pomočjo praktične letvice za odčitavanje cen, ki je pritrjeno na 

sprednjo stran polic. Letvico za odčitavanje cen preprosto namestite na sprednjo stran rešetk!

Mrežne police s plastičnim premazom so nastavljive po višini in omogočajo uporabo notranjosti za različne vrste zamrznjenih 

živil. Police z gosto mrežo imajo izredno visoko zmogljivost obremenitve in zagotavljajo varno postavitev živil.

Zunanji regulacijski gumb za termostat

Zunanji regulacijski gumb na skrinji olajša dostop do termostata za preprostejše nastavljanje temperature. Na voljo je v šes-

tih barvnih različicah.

Banjice za sladoled

Te banjice za sladoled iz nerjavnega jekla imajo prostornino 5 litrov, so robustne in še posebej enostavne za čiščenje. Zago-

tavljajo popolno higieno in se z lahkoto prilegajo v žične košare zamrzovalnih skrinj za sladoled Liebherr.

Steklena oprema

Robustna steklena oprema, izdelana iz kaljenega zaščitnega stekla, preprečuje kontaminacijo sladoleda pri prodaji in pripo-

more, da je sladoled predstavljen na privlačen način. Posebej globok sprednji del steklene opreme zagotavlja odlično vidlji-

vost izdelkov, zato imajo kupci vedno dober pogled na razstavljeno blago z vseh zornih kotov. LED notranja luč v aparatih 

EFI 4853 in EFI 3553 prav tako pripomore k temu. Za posode za vodo, prtičke in drug običajen pribor za uporabo s slado-

ledom je na voljo prikladen raven predel police.

Da bi optimalno izkoristili razpoložljivi prostor za postavitev, lahko hladilnike ali zamrzovalnike Countertop s povezovalnimi ele-

menti postavite enega na drugega.

Komplet povezovalnih elementov
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Ko gre za vina, so prave temperature vedno ključnega pomena. Od temperature zraka, ki 

omogoča zadovoljivo rast in zorenje grozdja, do temperature, ki regulira postopek staranja 

med proizvodnjo, do uravnotežene temperature za shranjevanje vina. Predvsem temperatura 

določa okus in aromo vina – temperatura vina ob postrežbi odločilno vpliva na to, kako ga 

okušamo in uživamo v njem.

Popolna klima za 
odlična vina
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Popolnoma iztegljiva polica se premika po 

teleskopskih vodilih in zagotavlja prostor za 

30 pokončno postavljenih steklenic. Odlična 

je za prodajo odprtega vina po kozarcih in 

za predstavitev vrhunskih vin. Nosilce za 

steklenice je mogoče prilagajati v skladu 

z dimenzijami posameznih steklenic.

Dva izredno učinkovita ventilatorja znižujeta porabo energije in prek prezračevalnega 

sistema zagotavljata enakomerno razporeditev hladilnega zraka.

LED razsvetljava je vgrajena ploskoma 

v površino in je lahko neprekinjeno 

vključena v aparatih s steklenimi 

vrati. Prav tako zagotavlja dosledno 

razsvetljenost notranjosti vitrine.

Lesena polica na teleskopskih vodilih 

za enostaven dostop in preglednost nad 

vsebino police. Ročno izdelane police 

iz netretiranega lesa so idealne za 

shranjevanje buteljk z bordojcem.

Vitrine za shranjevanje vina so opremljene 

z enostavno zamenljivim fi ltrom iz aktivne-

ga oglja FreshAir, ki zagotavlja optimalno 

kakovost zraka v vitrini za vino.

Ergonomični, elegantno oblikovan enostaven ročaj 

vrat iz nerjavnega jekla poudarja prefi njen dizajn.

Samozapiralna vrata z elektromagnetnimi tesnili, ki jih je enostavno zamenjati, 

se zapirajo še posebej tesno in preprečujejo nepotrebno izgubo hladnega zraka.

Ključavnica preprečuje neželeni dostop. Pri samostojno stoječih vinskih 

vitrinah je ključavnica standardno vgrajena v stranski predel vrat.

Tečaje vrat je mogoče premestiti in obrniti brez uporabe dodatnih komponent, 

zato je mogoče aparate enostavno prilagoditi glede na prostor za postavitev.

Obenem z zanesljivo zaščito pred UV žarki omogočajo 

obarvana izolirana steklena vrata tudi popoln pogled na vina.

Inovativna elektronika na dotik z LC prikazovalnikom zagotavlja 

dosledno ohranjanje izbranih temperatur v posameznih predelih 

za vino. Digitalni prikazovalnik temperature prikazuje nastavljene 

vrednosti v stopinjah. Rahlo dotikanje vmesnika omogoča 

enostavno in izredno praktično prilagajanje funkcij.

Vitrine za vino za popolnost postreženega vina

Pregled prednosti
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Serija Vinidor
Serija Vinidor zagotavlja neprekosljivo prilagodljivost in združuje prednosti vitrin za 

shranjevanje vina in vinskih vitrin z različnimi temperaturami v enem samem aparatu. 

Aparati v seriji so opremljeni bodisi z dvema ali tremi temperaturnimi območji, ki jih 

je mogoče nastaviti ločeno na želeno temperaturo v razponu od +5 °C do +20 °C. 

Tako lahko aparat s tremi temperaturnimi območji hkrati hrani rdeče vino, belo vino 

in šampanjec, vse tri z optimalnimi temperaturami za postrežbo. Aparati Vinidor 

zagotavljajo tudi popolne klimatske pogoje za dolgotrajno shranjevanje vina. 

Z različnimi velikostmi temperaturnih območij, skupaj s popolnoma nastavljivimi 

krmilniki za temperaturo, so ti aparati primerni za prav vse vrste vin.

Vitrine za vino z nastavitvijo različnih temperatur serije Vinothek omogočajo vsestransko 

shranjevanje različnih vrst vin, vsake na popolni temperaturi za uživanje. Inovativna teh-

nologija zagotavljanja klime, ki jo uporabljamo, omogoča stopnjevanje temperature 

znotraj aparata. Zato je mogoče rdeče vino hraniti v zgornjem predelu pri +18 °C; 

v spodnjem predelu je temperatura +5 °C idealna za shranjevanje penečih vin ali 

šampanjca; na sredini med obema pa je temperatura popolna za belo vino.

Vitrine za 
shranjevanje vina
Vitrine za shranjevanje vina omogočajo podobne pogoje kot vinska klet. Zato so 

z zagotavljanjem vedno popolne temperature za postrežbo vina popolna izbira 

za dolgotrajno hrambo kot tudi za shranjevanje velikih zalog vina. Temperaturo, 

ki je vedno enakomerna in konstantna po celotni notranjosti aparata, je mogoče 

ustrezno prilagajati v razponu med +5 °C in +20 °C.
+5°C do +20°C

+5°C do +20°C

+5°C do +20°C

+5°C do +20°C

+5°C

+18°C

Vitrine za vino z nastavitvi-
jo različnih temperatur

Stran 138

Stran 142

Stran 144

Stran 140

Vitrine za vino: Najpomembnejše značilnosti

Idealna temperatura shranjevanja za vino
Z dviganjem temperature se kinetična energija vinskih molekul zvišuje, to pa pospešuje postopek staranja vina, ki povzroča 
kvarjenje vina. Zato so za shranjevanje vina v daljšem časovnem obdobju priporočene temperature med +10 °C in +12 °C. 
Najpomembnejše je ohranjanje konstantne temperature, saj nihanja med skladiščenjem poslabšajo kakovost vina. Prav tako 
temperatura vina, pri kateri vino zaužijemo, igra ključno vlogo pri tem, kako vino okusimo.

Elektronski LC-prikazovalnik je inovativna značilnost dizajna. 

Pomikanje po preglednem meniju in krmilni sistem Touch-

-electronic zagotavljata še dodatne informacije za po meri 

prilagojeno shranjevanje vina. Digitalni prikazovalnik tempe-

rature je mogoče odčitavati z zunanje strani aparatov s ste-

klenimi vrati. Navigacijski sistem Touchelectronic omogoča 

hitro izbiranje in uporabo številnih nadzornih funkcij.

Aparati Vinidor so opremljeni s polnimi lesenimi policami na 

teleskopskih vodilih. Ročno izdelane police iz netretiranega 

lesa so idealne za varno shranjevanje vinskih buteljk in zago-

tavljajo neoviran pogled in enostaven dostop. Postavitev 

steklenic menjaje v nasprotnih smereh omogoča popolno 

izkoriščenost prostornine. Sistem označevanja s priponkami 

zagotavlja hiter in jasen vpogled v zalogo vina.

Praktična predstavitvena polica izpolnjuje obe funkciji, funkcijo 

shranjevanja steklenic kot tudi funkcijo predstavitve vina. 

Steklenice je mogoče položiti vodoravno v zadnji del vitrine.

Ti modeli so namenjeni izključno shranjevanju vina.

Najvišja zmogljivost shranjevanje buteljk standarda DIN (0,75 l) v skladu s standardom NF H 35-124 

(V: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Podatek o porabi energije

Pri temperaturi okolice +25 °C, ugasnjeni notranji razsvetljavi in pri temperaturi notranjosti aparata +12 °C.

Delegirana uredba Komisije (EU) EN 153:2006

Podnebna klasifikacija:

SN +10 °C do +32 °C ST +16 °C do +38 °C

N +16 °C do +32 °C T +16 °C do +43 °C

Izredno nizka poraba energijew

Liebherr je vselej predan varčevanju z energi-
jo, ki igra ključno vlogo vse od zasnove dalje.

Natančni elektronski krmilniki skupaj z opti-
miziranimi hladilnimi komponentami, izredni-
mi izolacijskimi materiali in zelo učinkovitimi 
kompresorji zagotavljajo, da so naši aparati 
izjemno energijsko učinkoviti.

Kot že omenjeno, zavzema Liebherr vodilno 
mesto s svojim trenutnim razponom hladilni-
kov in zamrzovalnikov, ki vključuje privlačen 
izbor aparatov znotraj razredov energijske 
učinkovitosti od A+ do A+++/-20%.

Popolna ponudba za ljubitelje vin
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Serija Vinidor

1 Celoten razpon razredov energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a. 

Serija Vinidor 
Krmiljenje temperature in shranjevanje
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WTes 5872 Vinidor

578 / 496 l

178

700 / 742 / 1920

560 / 520 / 1695

A

180 / 0,493 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

38 dB(A)

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

3 / 3

+5 °C do +20 °C

izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

nerjavno jeklo

LCD-prikazovalnik / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da / da

lesene police

13

10

1

HardLine

da

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

143 / 134 kg

9881291

7112043

9094559

8409030

8409022

WTes 5972 Vinidor

593 / 516 l

211

700 / 742 / 1920

560 / 520 / 1695

A

182 / 0,498 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

38 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

2 / 2

+5 °C do +20 °C

izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

nerjavno jeklo

LCD-prikazovalnik / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da / da

lesene police

10

8

1

HardLine

da

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

132 / 123 kg

9881291

7112043

9094559

8409030

8409022

WTpes 5972 Vinidor

593 / 516 l

155

700 / 742 / 1920

560 / 520 / 1695

A

182 / 0,498 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

38 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

2 / 2

+5 °C do +20 °C

izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

nerjavno jeklo

LCD-prikazovalnik / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da / da

lesene police

6

5

2

HardLine

paličasti ročaj iz nerjavnega jekla

na voljo

desno zamenljivo

da

132 / 123 kg

9881291

9094559

8409030

8409022

WTes 1672 Vinidor

123 / 95 l

34

598 / 575 / 822

510 / 440 / 550

A

137 / 0,375 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

38 dB(A)

1.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

2 / 2

+5 °C do +20 °C

izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

nerjavno jeklo

MagicEye / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da / da

lesene police

5

3

HardLine

Aluminijast ročaj

na voljo

desno zamenljivo

da

60 / 56 kg

9881289

9094397

8409030

8409022

9901071

Bruto / neto prostornina

Št. steklenic Bordeaux 0,75l.

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba Energije Leto / 24h

Klimatski razred / Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Upravljanje zračne vlage z

Temperaturne cone / Ločeno nastavljiv hladilni krog

Temperaturni razpon

Vrata

Ohišje

Vrsta krmiljenja / prikazovalnik

Motnja: opozorilni signal

Odprta vrata: Opozorilni signal

Otroška varovalna ključavnica

Notranja osvetlitev

Trajno aktivirano / možna zatemnitev

Material odlagalnih površin

Police

Na teleskopskih vodilih

Predstavitvena polica

Izvlečna polica za steklenice

Dizajn

SoftSystem

Ročaj

Ključavnica

Odpiranje vrat

Zamenljivo tesnilo na vratih

Bruto / neto teža

Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)

Sistem označevanja s priponkami

Loščilo za nerjavno jeklo

Čistilo za nerjavno jeklo

Držalo iz nerjavnega jekla za podpultno vinsko vitrino
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Vitrine za shranjevanje vina GrandCru

1 Celoten razpon razredov energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a. 

Vitrine za shranjevanje vina 
GrandCru

WKt 6451
GrandCru

666 / 625 l

312

747 / 759 / 1930

615 / 560 / 1700

n

118 / 0,323 kWh

SN-T / +10 °C do +43 °C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

polna vrata, terra

terra

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

lesene police

7

da

SwingLine

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno 

mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

94 / 86 kg

9881291

9094559

WKt 5552
GrandCru

573 / 525 l

253

700 / 742 / 1920

578 / 585 / 1640

m

140 / 0,382 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

steklena vrata, okvir terra

terra

MagicEye / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da

lesene police

7

da

HardLine

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno 

mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

108 / 99 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

WKt 5551
GrandCru

547 / 499 l

253

700 / 742 / 1920

578 / 560 / 1640

n

111 / 0,302 kWh

SN-T / +10 °C do +43 °C

R 600a

39 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

polna vrata, terra

terra

MagicEye / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

lesene police

7

da

HardLine

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno 

mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

96 / 87 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

WKes 4552
GrandCru

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

578 / 585 / 1370

m

133 / 0,364 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

izolirna steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla

nerjavno jeklo

MagicEye / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da

lesene police

6

da

HardLine

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno 

mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

95 / 87 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

8409030

8409022

WKt 4552
GrandCru

478 / 435 l

201

700 / 742 / 1650

578 / 585 / 1370

m

133 / 0,364 kWh

SN-ST / +10 °C do +38 °C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

steklena vrata, okvir terra

terra

MagicEye / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da

lesene police

6

da

HardLine

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno 

mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

96 / 88 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

WKt 4551
GrandCru

456 / 413 l

201

700 / 742 / 1650

578 / 560 / 1370

n

106 / 0,288 kWh

SN-T / +10 °C do +43 °C

R 600a

39 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

polna vrata, terra

terra

MagicEye / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

lesene police

6

da

HardLine

masivni aluminijev ročaj z vgrajeno 

mehaniko za odpiranje

na voljo

desno zamenljivo

da

86 / 79 kg

9881291

9881261

7113619

9094559

7436193

Bruto / neto prostornina

Št. steklenic Bordeaux 0,75l.

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba Energije Leto / 24h

Klimatski razred / Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Upravljanje zračne vlage z

Temperaturne cone

Ločeno nastavljiv hladilni krog

Temperaturni razpon

Vrata

Ohišje

Vrsta krmiljenja / prikazovalnik

Motnja: opozorilni signal

Odprta vrata: Opozorilni signal

Otroška varovalna ključavnica

Notranja osvetlitev

Trajno vključena notranja osvetlitev

Material odlagalnih površin

Police

Po višini nastavljive police

Dizajn

Ročaj

Ključavnica

Odpiranje vrat

Zamenljivo tesnilo na vratih

Bruto / neto teža

Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Lesena polica

Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)

Sistem označevanja s priponkami

Nosilec steklenic

Loščilo za nerjavno jeklo

Čistilo za nerjavno jeklo
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Vitrine za shranjevanje vina Vinothek

1 Celoten razpon razredov energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a. 

Vitrine za shranjevanje vina 
Vinothek

WKb 4212 Vinothek

427 / 395 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

A

168 / 0,458 kWh

SN-ST

+10 °C do +38 °C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

steklena vrata, črni okvir

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

da

lesene police

6

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

85 / 79 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKr 4211 Vinothek

409 / 377 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

n

103 / 0,282 kWh

SN-T

+10 °C do +43 °C

R 600a

39 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

polna vrata, bordo

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

lesene police

6

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

72 / 67 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKb 3212 Vinothek

336 / 309 l

164

600 / 739 / 1350

500 / 560 / 1166

A

161 / 0,441 kWh

SN-ST

+10 °C do +38 °C

R 600a

39 dB(A)

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

steklena vrata, črni okvir

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

da

lesene police

4

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

70 / 65 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKr 3211 Vinothek

322 / 295 l

164

600 / 739 / 1350

500 / 560 / 1166

n

99 / 0,269 kWh

SN-T

+10 °C do +43 °C

R 600a

39 dB(A)

0.8 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

polna vrata, bordo

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

lesene police

4

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

58 / 53 kg

9881291

9881263

9094559

9094443

WKb 1812 Vinothek

145 / 134 l

66

600 / 613 / 890

500 / 440 / 710

m

113 / 0,307 kWh

SN-ST

+10 °C do +38 °C

R 600a

38 dB(A)

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

steklena vrata, črni okvir

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

da

rešetke, pocinkane

3

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

45 / 41 kg

9881291

7112035

9086723

9094443

WKr 1811 Vinothek

145 / 128 l

66

600 / 613 / 890

500 / 440 / 710

m

113 / 0,308 kWh

SN-T

+10 °C do +43 °C

R 600a

38 dB(A)

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

polna vrata, bordo

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

rešetke, pocinkane

3

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

39 / 36 kg

9881291

7112035

9086723

9094443

Bruto / neto prostornina

Št. steklenic Bordeaux 0,75l.

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba Energije Leto / 24h

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Upravljanje zračne vlage z

Temperaturne cone

Ločeno nastavljiv hladilni krog

Temperaturni razpon

Vrata

Ohišje

Vrsta krmiljenja / prikazovalnik

Motnja: opozorilni signal

Odprta vrata: Opozorilni signal

Otroška varovalna ključavnica

Trajno vključena notranja osvetlitev

Material odlagalnih površin

Police

Po višini nastavljive police

Dizajn

Ročaj

Odpiranje vrat

Zamenljivo tesnilo na vratih

Bruto / neto teža

Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Lesena polica

Galvanizirana odlagalna rešetka

Sistem označevanja s priponkami

Ključavnica
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Vitrine za shranjevanje vina 
Vinothek

Vitrine za vino z nastavitvijo različnih temperatur Vinothek

Obarvano zaščitno steklo v vinskih vitrinah Liebherr zagotavlja 

za vaša izbrana vina osnovno zaščito pred UV žarki. Elegantno 

oblikovan ročaj vrat v črni barvi je estetsko privlačen in 

ergonomično zasnovan za lažje odpiranje.

Aparati s steklenimi vrati so opremljeni z notranjo razsvetljavo 

z ločenim stikalom, ki omogoča popolno predstavitev vaših 

najboljših vin.

Idealna vlažnost z lava kamnom. Vlažnost v modelih vitrin 

Vinothek je mogoče zvišati s pomočjo lava kamna.

Vitrine za vino so opremljene z natančnim elektronskim krmilnim 

sistemom z digitalnim prikazovalnikom temperature. Ti aparati 

vsebujejo poseben sistem za upravljanje klime, ki omogoča 

stopnjevanje temperatur. V zgornjem območju lahko na primer 

hranite rdeče vino pri +16 °C do +18 °C, spodnje območje pa 

omogoča nastavitev temperature od +5 °C do +7 °C.

1 Celoten razpon razredov energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a. 

 Kakovost na vseh ravneh
Vitrine za vino z nastavitvijo različnih temperatur serije Vinothek omogočajo vsestransko shranjevanje različnih vrst vin, vsako 
na popolni temperaturi za uživanje. Inovativna tehnologija zagotavljanja klime, ki jo uporabljamo, ustvarja stopnjevanje tempe-
rature znotraj aparata. Zato je mogoče rdeče vino hraniti v zgornjem predelu pri +18 °C; v spodnjem predelu je temperatura 
+5 °C idealna za shranjevanje penečih vin ali šampanjca; na sredini med obema pa je temperatura popolna za belo vino.

WTb 4212 Vinothek

427 / 395 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

A

168 / 0,460 kWh

SN-ST

+10 °C do +38 °C

R 600a

41 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

da

Lava kamen

6

1

+5 °C do +18 °C

steklena vrata, črni okvir

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

da

lesene police

6

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

86 / 78 kg

9881291

9591517

9881263

9094559

9094443

WTr 4211 Vinothek

409 / 377 l

200

600 / 739 / 1650

500 / 560 / 1466

A

167 / 0,457 kWh

SN-ST

+10 °C do +38 °C

R 600a

40 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

statičen

da

Lava kamen

6

1

+5 °C do +18 °C

polna vrata, bordo

črna

MagicEye / zunaj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

lesene police

6

da

HardLine

črni paličasti ročaj

desno zamenljivo

da

73 / 68 kg

9881291

9591517

9881263

9094559

9094443

Bruto / neto prostornina

Št. steklenic Bordeaux 0,75l.

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba Energije Leto / 24h

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Upravljanje zračne vlage z

Temperaturne cone

Ločeno nastavljiv hladilni krog

Temperaturni razpon

Vrata

Ohišje

Vrsta krmiljenja / prikazovalnik

Motnja: opozorilni signal

Odprta vrata: Opozorilni signal

Otroška varovalna ključavnica

Trajno vključena notranja osvetlitev

Material odlagalnih površin

Police

Po višini nastavljive police

Dizajn

Ročaj

Odpiranje vrat

Zamenljivo tesnilo na vratih

Bruto / neto teža

Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Komplet lava kamnov za naknadno vgradnjo

Lesena polica

Sistem označevanja s priponkami

Ključavnica
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Vinska klimatska vitrina GrandCru Design and Lifestyle

HumidorVinska klimatska vitrina 
GrandCru

1 Celoten razpon razredov energijske učinkovitosti je naveden na strani 09. V skladu z (EU) 2017/1369 6a. 

Za optimalno predstavitev vrhunskih 

vin je aparat WKes 653 opremljen z 

LED-osvetlitvijo, ki jo je mogoče indivi-

dualno vključiti in zatemniti. Ker LED-

-diode proizvajajo le minimalno toplo-

tno sevanje in ne ustvarjajo UV-sevanja, 

je mogoče vina tudi za daljše obdob-

je postaviti v pravi luči, ne da bi jim to 

škodovalo.

Idealna temperatura za hrambo vrhun-

skih vin daljše časovno obdobje je 

med +8 °C in +12 °C. Za bela vina, 

ki morajo imeti pravilno temperaturo 

za postrežbo, je idealna temperatu-

ra shranjevanja pod +10 °C, za rdeča 

vina pa do +18 °C. Zato je s pomočjo 

prikladne elektronike na dotik (Touch-

-Electronics) mogoče temperaturo na-

tančno regulirati med +5 °C in +20 °C.

Dva predstavitvena zabojčka različnih 

dimenzija služita tudi kot shramba za 

cigare. Zabojčka sta narejena iz špan-

ske cedre in jih je enostavno izvleči.

V integrirani shranjevalnik za vodo se 

natoči liter destilirane vode. Senzor 

vlage uravnava potrebno zračno vlago 

in zagotavlja nastavljivo vlažnost med 

68 % in 75 %. Optični zaslon pravočas-

no sporoči, kdaj je treba napolniti vodo.

WKes 653 GrandCru

56 / 38 l

12

425 / 478 / 612

350 / 310 / 370

n

75 / 0,205 kWh

SN

+10 °C do +32 °C

R 600a

40 dB(A)

1.0 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+5 °C do +20 °C

steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla/SmartSteel

nerjavno jeklo s SmartSteel

LCD-prikazovalnik / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da / da

lesene police

3

1

HardLine

na voljo

desno nezamenljivo

da

33 / 29 kg

9881287

9094559

9590519

ZKes 453 Humidor

43 / 39 l

425 / 478 / 612

300 / 274 / 340

162 / 0,443 kWh

+16 °C do +32 °C

R 600a

40 dB(A)

0.5 A

50 Hz / 220 – 240V~

dinamičen

da

preklopno prezračevanje

1

1

+16 °C do +20 °C

68% do 75%

steklena vrata z okvirjem iz nerjavnega jekla/SmartSteel

nerjavno jeklo s SmartSteel

LCD-prikazovalnik / znotraj digitalno

optični in zvočni

zvočni

da

LED

da / da

les španske cedre

2

2

HardLine

na voljo

desno nezamenljivo

34 / 30 kg

9881287

9590519

Bruto / neto prostornina

Št. steklenic Bordeaux 0,75l.

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Energijska učinkovitost ¹

Poraba Energije Leto / 24h

Klimatski razred

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Upravljanje zračne vlage z

Temperaturne cone

Ločeno nastavljiv hladilni krog

Temperaturni razpon

Vrata

Ohišje

Vrsta krmiljenja / prikazovalnik

Motnja: opozorilni signal

Odprta vrata: Opozorilni signal

Otroška varovalna ključavnica

Notranja osvetlitev

Trajno aktivirano / možna zatemnitev

Material odlagalnih površin

Police

Predali za pripomočke

Dizajn

Ključavnica

Odpiranje vrat

Zamenljivo tesnilo na vratih

Bruto / neto teža

Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Sistem označevanja s priponkami

Spodnji pokrov pri montaži na steno

Bruto / neto prostornina

Zunanje mere v mm (š / g / v)

Notranje mere v mm (š / g / v)

Poraba Energije Leto / 24h

Temperature okolice

Hladilno sredstvo

Moč zvoka hrupa

Priključna moč

Frekvenca / napetost

Hladilni sistem

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Upravljanje zračne vlage z

Temperaturne cone

Ločeno nastavljiv hladilni krog

Temperaturni razpon

Vlažnost

Vrata

Ohišje

Vrsta krmiljenja / prikazovalnik

Motnja: opozorilni signal

Odprta vrata: Opozorilni signal

Otroška varovalna ključavnica

Notranja osvetlitev

Trajno aktivirano / možna zatemnitev

Material odlagalnih površin

Police

Predstavitvene škatle

Dizajn

Ključavnica

Odpiranje vrat

Bruto / neto teža

Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Spodnji pokrov pri montaži na steno
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Pribor

Filter z aktivnim ogljem FreshAir

Komplet nadomestnih magmatskih kamnin

Sponke za označevanje

Čistilo za nerjavno jeklo

Vonji iz okolice lahko pri daljšem shranjevanju negativno vplivajo na vina. Dovod svežega zraka je zagotovljen prek eno-

stavno izmenljivega fi ltra z aktivnim ogljem FreshAir. ki zagotavlja optimalno kakovost zraka. Priporočamo, da fi lter menjate 

enkrat letno.

Pri vinskih temperirnih vitrinah Vinothek lahko zračno vlago po potrebi povečate z uporabo magmatskih kamnin.

Sistem s sponkami za označevanje zagotavlja hiter in jasen vpogled v zalogo vina. Označevalne kartončke z lahkoto vstavite 

v priponke, ki jih pritrdite glede na potrebe.

Čistilo za nerjavno jeklo učinkovito in nežno odstrani prstne odtise, lise in madeže s površin iz nerjavnega jekla. (Ni primerno za 

SmartSteel sprednje površine, uporabljajte samo za sprednje strani/okvirje iz nerjavnega jekla.)

Ključavnica

Ročaj za podpultne modele

Za optimalno prilagoditev aparata na želeni prostor v kuhinji je mogoče trden robustni aluminijasti ročaj zamenjati z ožjim dol-

gim ročajem. Ta je iz premišljeno oblikovanega, brušenega nerjavnega jekla, ki vzbuja pozornost s svojim privlačnim videzom 

in otipom.

Ključavnica preprečuje neželeni dostop. Samostojna vinska vitrina GrandCru ima serijsko nameščeno vtično ključavnico, ki je 

integrirana v stran vrat. Če sta dve vinski vitrini postavljeni ena poleg druge, je uporaba bočne ključavnice omejena. V tem pri-

meru je mogoče namestiti dodatno ključavnico s spodnje strani.

Praktični nosilec omogoča, da shranite še celo več steklenic.

Pokriva spodnjo stran in omogoča, da kompaktne aparate na privlačen način montirate na steno brez vidne spodnje strani.

Nosilec steklenic

Spodnji pokrov za montažo na steno

Za loščenje površin iz nerjavnega jekla po čiščenju (ne uporabljajte na SmartSteel).

Negovalno sredstvo za nerjavno jeklo

Galvanizirana rešetka

Rešetka za dodatne posebne zahteve.

Lesena polica

Predstavitvena polica (lesena zložljiva polica)

Ročno izdelana polica iz naravnega lesa je popoln dodatek za varno shranjevanje vinskih buteljk. Postavitev steklenic menjaje 

v nasprotnih smereh omogoča popolno izkoriščenost zmogljivosti police.

Polico lahko uporabljate za predstavitev izbranih vin ali za varno shranjevanje že odprtih steklenic.



Aparate Liebherr za poslovno rabo najdete povsod 
tam, kjer pripisujejo storitvam in svetovanju zelo velik 
pomen: v specializirani prodajalni!

Pregled vseh aparatov Liebherr najdete v naših glavnih katalogih. 
Na voljo so v trgovinah ali na home.liebherr.com.

„Pametna“ komunikacija na vseh pročeljih
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Raziskujte svet Liebherr aparatov 
z najnovejšimi zanimivimi novicami, 
zgodbami, dragocenimi nasveti in 
triki glede shranjevanja hrane.

Izvedite katera aplikacija je primerna 
za vaš pametni telefon ali tablico 
(apple, Android etc.) in za tip naprave.
apps.home.liebherr.com

Proučite trenutne socialne medije.
socialmedia.home. liebherr.com

Kliknite na povezavo za neposreden dostop do naših kanalov 
družabnih medijev: socialmedia.home.liebherr.com

BIM podatki so takoj na voljo
Sodelovanje med podjetjema Liebherr-Hausgeräte in 
Specifi ® omogoča projektantom in prodajalcem po 
vsem svetu dostop do digitalne knjižnice podjetja 
Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za področje 
živilskih storitev in znanosti. Združljivo z AutoCAD® 
in Revit. home.liebherr.com/bimdata

 
Poseben Vino

2020
Kakovost, Dizajn in Inovativnost

Hladilni in zamrzovalni aparati
Laboratorij in farmac

Kakovost, Dizajn in Inovativnost

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Straße 1 · 9900 Lienz

Tel.: 00800 5080 9000
e-mail: sales-si.lwl@liebherr.com · service-si.lwl@liebherr.com

GarantiePLUS
Z nakupom hladilnika ali zamrzovalne omare znamke
Liebherr si pridobite brezplačno dodatno 3-letno
podaljšanje garancije proizvajalca. Zagotovite si
garancijo zdaj: home.liebherr.si/warranty23

LETA
GARANCIJE




