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

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

Komercyjne urządzenia Liebherr 
można znaleźć w ofercie profesjonalnych 
punktów sprzedaży

apps.home.liebherr.com

socialmedia.home. 

liebherr.com

Dowiedz się która 

aplikacja jest dostępna 

dla Twojego urządzenia 

i systemu operacyjnego 

(Apple, Android itd.).

Inteligentne systemy komunikacji

Na kanale Liebherr-Hausgerate YouTube znajduje 

się wiele interesujących i pomocnych fi lmów 

prezentujących funkcje urządzeń Liebherr.

Aktualności, informacje o nowościach i promocjach 

można znaleźć na blogu, Twitterze i Facebooku 

marki Liebherr.

Media app

W łatwy i szybki sposób pobierz wszystkie katalogi 

i video na swój tablet, aby mieć do nich dostęp 

w trybie offl  ine.

WineGuide app

Przegląd win typu Bordeaux i ich producentów oraz 

informacje na temat przechowywania.

Dowiedz się więcej 

na temat mediów 

społecznościowych.

Dystrybutor w Polsce: AGED Sp. z o.o.
Millennium Logistic Park; 05-800 Pruszków k / Warszawy, ul. 3 Maja 8.

tel. (22) 738-31-11 do 16. fax: (22) 738-31-19.
e-mail: aged@aged.com.pl, www.aged.com.pl; www.liebherr.aged.com.pl
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Wydajne i energooszczędne: 
zamrażarki firmy Liebherr
Ze względu na długotrwałe i intensywne użytkowanie 

profesjonalnych urządzeń mrożących, wszystkim zamrażarkom 

do przechowywania produktów spożywczych stawiane są 

wyjątkowo wysokie wymagania. Z tego względu już w fazie 

projektowania urządzeń, Liebehrr dba o najwyższą jakość i 

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać w ten 

sposób wszelkim oczekiwaniom klientów. Skuteczne materiały 

izolacyjne, wysokiej klasy kompresory, wydajne czynniki chłod-

nicze i optymalnie dobrane komponenty chłodnicze w połą-

czeniu z precyzyjnym modułem elektronicznym zapewniają 

wyjątkową wydajność chłodniczą, również w ekstremalnych 

warunkach. Urządzenia są również łatwe do utrzymania w 

czystości i wyjątkowo ekonomiczne w eksploatacji. Indywidu-

alny branding pozwala na stworzenie dodatkowej zachęty 

do zakupów. Firma Liebherr oferuje bogaty program urządzeń 

do profesjonalnych zastosowań. Nasze produkty wyróżniają 

się najwyższą jakością i atrakcyjnym designem oraz gwarantują 

wysoką wydajność i niezawodność przez 24 godziny na 

dobę, 365 dni w roku.

Zwiększ rozpoznawalność swojej marki     06

Zamrażarki skrzyniowe     08

Zamrażarki  z dynamicznym 
i statycznym chłodzeniem     22

Zamrażarki do prezentacji produktów, 
z chłodzeniem dynamicznym     30

Akcesoria     34

Spis treści
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Powody dla których warto wybrać 
markę Liebherr

Najwyższa wydajność

Zamrażarki firmy Liebherr przeznaczone 
do przechowywania lodów i mrożonek 
zapewniają wysoką wydajność chłod-
niczą, również w ekstremalnych warun-
kach klimatycznych. Zastosowanie 
najnowocześniejszych komponentów, 
wydajnych i przyjaznych dla środowi-
ska czynników chłodniczych oraz pre-
cyzyjnego sterowania elektronicznego 
gwarantuje zachowanie jakości i świeżo-
ści produktów, a także wysoką energo-
oszczędność urządzeń. 

Ekonomiczność 

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

Najwyższa jakość 

Urządzenia firmy Liebherr są zaprojekto-
wane z myślą o intensywnej eksploatacji, 
w związku z tym są bardzo solidnie 
wykonane – cechują się wysokiej 
jakości materiałami i wyjątkowo staran-
ną obróbką. Wzorową jakość urządzeń 
potwierdzają zaawansowane testy. 
Wszystkie komponenty elektroniczne i 
elementy układu chłodzenia są optymalnie 
do siebie dostosowane, aby zapewnić 
najwyższą funkcjonalność i wydajność, 
oczywiście w połączeniu z atrakcyjnym 
wzornictwem. 

Łatwość czyszczenia

W przypadku zastosowań komercyjnych, 
higiena urządzeń odgrywa szczególną 
rolę. Dlatego produkty marki Liebherr 
posiadają bezspoinowe, gładkie wnę-
trza, których czyszczenie jest łatwe i 
wygodne. Ruszty z regulacją wysokości 
można wyjąć i dokładnie wyczyścić. W 
zależności od modelu, kółka lub nóżki z 
regulowaną wysokością ułatwiają sprzą-
tanie powierzchni pod urządzeniami. 

Prezentacja produktów

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

Wygodne serwisowanie

Dzięki przemyślanej koncepcji i wysokiej 
jakości materiałom, urządzenia Liebherr 
oferują wygodne użytkowanie. Nasze 
chłodziarki i zamrażarki nie wymagają 
częstej konserwacji oraz są wyjątkowo 
łatwe w obsłudze, dzięki czemu spełnia-
ją wszelkie wymagania stawiane urzą-
dzeniom do zastosowań profesjonalnych. 
Zapewniają również wygodny dostęp 
do wszystkich komponentów wymagają-
cych regularnego serwisowania.
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Zwiększ rozpoznawalność 
swojej marki
Firma Liebherr oferuje liczne możliwości indywidualnego brandingu zamrażarek przeznaczonych do przechowywania lodów i 
mrożonek. Szeroki wybór urządzeń pozwala na dobranie odpowiedniej zamrażarki, spełniającej wszelkie oczekiwania danej branży. 
Na życzenie klientów opracowujemy indywidualne koncepcje urządzeń, które są zgodne z wizerunkiem i wymaganiami danej marki. 

Indywidualne okleiny

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

Okleina panelu, ścian bocznych oraz drzwi

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

Logo w technologii LED

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

Motywy 3D 

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

Indywidualna kolorystyka

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

Efekt 3D Druk lentikularny
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Przegląd zalet

Jednoczęściowa rama ABS o atrakcyjnym i nowoczesnym wzorze, posiada 

zaokrąglone narożniki i zapewnia stabilność podczas wyjmowania produktów.

Zgodność z dyrektywami ROHS i WEEE – dzięki zastosowaniu przyjaznych 

dla środowiska materiałów, które można poddać recyklingowi. 

Stabilne podwójne rolki samonastawne 

są dużym ułatwieniem szczególnie wtedy, 

gdy trzeba przestawić urządzenie, a także 

zapewniają możliwość wygodnego sprzątania 

podłogi pod zamrażarką.

Hartowane szkło jednowarstwowe jest odporne na 

pęknięcia i zadrapania oraz, gwarantuje szczególnie 

wysoką stabilność w górnej części zamrażarki skrzyniowej. 

Pokrywę można zdjąć w celu ułatwienia czyszczenia.

Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne LED zapewnia atrakcyjną 

prezentację produktów. Opcjonalnie dostępny jest zamek do pokryw.

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

w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznaczają się wysoką energooszczędnością.

Wnętrze z aluminium z zaokrąglonymi narożnikami 

jest łatwe do utrzymania w czystości, nierdzewne, 

odporne na zarysowania, gwarantuje maksymalną 

higienę i doskonale przewodzi zimno.

Forma i kolor pokrywy kompresora są dostosowane do wyglądu ramy z tworzywa sztucznego.

Obudowa ze stali powlekanej proszkowo jest pozbawiona szczelin, 

co zapewnia trwałość i odporność na wstrząsy. Zaokrąglone narożniki 

zmniejszają ryzyko powstania zadrapań i innych uszkodzeń.

W piance izolacyjnej, znajdującej się w obudowie zamrażarki, zatopiony jest skraplacz. Dzięki temu 

urządzenie pracuje cicho i bez wibracji. Obudowa nie jest zroszona, a jej powierzchnia jest łatwa do 

utrzymania w czystości, co pozwala zachować maksymalną higienę.

Zamrażarki skrzyniowe

Regulacja temperatury w zależności od indywidualnych potrzeb od -10°C do -24°C.

Skuteczna izolacja zapewnia stabilność 

temperatury i obniża zużycie energii.

Ogrzewanie gorącym gazem zapobiega skraplaniu 

się wody na szklanych pokrywach, zapewniając dobry 

przegląd zawartości i optymalną ekspozycję produktów.

Wkładki tefl onowe w profi lach uszczelniających umożliwiają 

łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy.

Stabilne kosze do zawieszenia umożliwiają przejrzystą ekspozycję towarów.

Analogowy wskaźnik informuje o ustawionej 

temperaturze we wnętrzu urządzenia z dokład-

nością co do stopnia.



1110  

Stabilność dzięki profi lowi.

Jednoczęściowa rama ABS z zaokrąglonymi rogami gwaran-

tuje stabilność w górnej części urządzenia.

Efektywna prezentacja towarów.

Zamrażarki skrzyniowe do lodów GTI dostępne są z osobno 

włączanym oświetleniem wewnętrznym LED. Jest ono zabudo-

wane poziomo bez rantu w przedniej części wnętrza. Stabilne 

kosze pozwalają na wygodne przechowywanie lodów. Dowolna 

aranżacja wnętrza zapewnia optymalne wykorzystanie pojem-

ności zamrażarki. Opcjonalnie dostępne są także praktyczne 

ścianki działowe.

Wnętrze z aluminium łatwe do utrzymania w czystości. 

Wnętrze z aluminium z zaokrąglonymi narożnikami jest łatwe do 

utrzymania w czystości, nierdzewne, odporne na zarysowania, a 

co więcej - doskonale przewodzi zimno.

Pokrywa izolowana.

Zespolona pokrywa z aluminium i winiduru w urządzeniach 

GTE..00 zapewnia wyjątkową wytrzymałość zamrażarki. Alu-

miniowa powierzchnia pokrywy odporna jest na zadrapania. 

Opcjonalnie dostępny jest zamek nasadowy. 

Pokrywy typu Flip-Flap.

W modelu GTE 1501 dwuczęściowe, zamykane pokrywy typu 

Flip-Flap z izolacją o grubości 30 mm połączone są wyjątkowo 

solidnymi zawiasami. Dzięki temu nawet przy częstym otwie-

raniu pokrywy zachowują kształt, nie dopuszczając w ten 

sposób do utraty zimna.

Cicha praca dzięki skraplaczowi zintegrowanemu w obudowie. 

Dzięki skraplaczowi zintegrowanemu w piance izolacyjnej, do 

lodów pracują cicho i bez wibracji, a obudowa jest łatwa do 

utrzymania w czystości i nie ulega zroszeniu.

Przeszklone pokrywy.

Przeszklone, rozsuwane, wypukłe pokrywy w zamrażarkach skrzy-

niowych wykonane zostały z hartowanego szkła. Wkładki tefl onowe 

w profi lach uszczelniających i ramy z tworzywa sztucznego pod-

grzewane gorącym gazem umożliwiają łatwe przesuwanie pokrywy. 

Stabilne rolki samonastawne. 

Szczególnie wtedy, gdy chłodziarki skrzyniowe trzeba często 

przestawiać, stabilne podwójne rolki samonastawne są dużym 

ułatwieniem w transporcie. Wszystkie modele GTE oraz GTI 

zostały wyposażone w podwójne, pokryte gumą, obrotowe 

kołka o średnicy 50 mm.

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

Zamrażarki skrzyniowe

rozsuwane pokrywy. W bogatym programie skrzyniowych zamrażarek komercyjnych firma Liebherr oferuje urządzenia spełniające 
różnorodne wymagania klientów. 
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* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

GTI 5053

513 / 391 l

1512 / 665 / 901

1380 / 535 / 590

3,698 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

LED

4

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

88 / 76 kg

SN (4)

52 dB(A)

R 290

3.0 A / 300 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 4353

445 / 339 l

1342 / 665 / 901

1210 / 535 / 590

3,625 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

LED

4

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

80 / 70 kg

SN (4)

52 dB(A)

R 290

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3753

377 / 285 l

1172 / 665 / 901

1040 / 535 / 590

2,205 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

LED

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

72 / 63 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

2.0 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 3053

309 / 232 l

1002 / 665 / 901

870 / 535 / 590

1,898 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

LED

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

66 / 58 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 2453

240 / 179 l

832 / 665 / 901

700 / 535 / 590

1,821 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

LED

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

56 / 49 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTI 1853

172 / 126 l

660 / 665 / 901

530 / 535 / 590

1,698 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

LED

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

50 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 130 W

50 Hz / 220 – 240V~

Skrzyniowe zamrażarki komercyjne Impuls

Skrzyniowe zamrażarki 
komercyjne Impuls

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin *

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał drzwi

Materiał obudowy / kolor

Materiał wnętrza

Kolor ramy

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Oświetlenie wewnętrzne

Ilość koszy

Rolki

Izolacja

Odpływ wody z odmrażania

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Dostępny również bez oświetlenia jako

Akcesoria

Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych

Kratka rozdzielająca

Zdalnie sterowany zamek

GTI 5003

7042845

7112977

9590267

GTI 4303

7042845

7112977

9590267

GTI 3703

7042845

7112977

9590267

GTI 3003

7042845

7112977

9590267

GTI 2403

7042845

7112977

9590267

GTI 1803

7042845

7112977

9590267
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GTE 5000

510 / 450 l

1511 / 666 / 907

1380 / 535 / 650

2,020 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

aluminium

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

4

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

77 / 65 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 220 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 5002

521 / 412 l

1511 / 666 / 896

1380 / 535 / 600

2,498 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

4

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

81 / 69 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 220 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4300

443 / 389 l

1341 / 666 / 907

1210 / 535 / 650

1,898 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

aluminium

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

4

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

71 / 61 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 4302

452 / 356 l

1341 / 666 / 896

1210 / 535 / 600

2,425 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

4

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

75 / 64 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3700

375 / 329 l

1171 / 666 / 907

1040 / 535 / 650

1,644 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

aluminium

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

61 / 52 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3702

383 / 301 l

1171 / 666 / 896

1040 / 535 / 600

2,009 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

66 / 55 kg

SN (4)

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 160 W

50 Hz / 220 – 240V~

Skrzyniowe zamrażarki komercyjne

Skrzyniowe zamrażarki 
komercyjne

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał drzwi

Materiał obudowy / kolor

Materiał wnętrza

Kolor ramy

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Ilość koszy w standardzie

Maksymalna ilość koszy

Rolki

Izolacja

Odpływ wody z odmrażania

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Akcesoria

Kosz mały

Kosz duży

Zamek nasadowy do pokryw piankowych

Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych

7112775

7112777

7042835

7112775

7112777

7042845

7112775

7112777

7042835

7112775

7112777

7042845

7112775

7112777

7042835

7112775

7112777

7042845
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GTE 3000

307 / 269 l

1001 / 666 / 907

870 / 535 / 650

1,498 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

aluminium

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

55 / 47 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 3002

313 / 245 l

1001 / 666 / 896

870 / 535 / 600

1,839 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

3

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

60 / 50 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 2400

239 / 209 l

831 / 666 / 907

700 / 535 / 650

1,298 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

aluminium

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

2

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

48 / 41 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 2402

244 / 189 l

831 / 666 / 896

700 / 535 / 600

1,633 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

szkło

stal / biały

aluminium

niebieski

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

2

rolki samonastawne

62 – 62 mm

tak

51 / 43 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTE 1501

146 / 139 l

640 / 547 / 895

535 / 442 / 693

1,298 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-10°C do -24°C

aluminium

stal / biały

aluminium

biały

sterowanie mechaniczne

wewnętrzny analogowy

0

1

rolki samonastawne

50 – 50 mm

tak

36 / 33 kg

SN (4)

42 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Skrzyniowe zamrażarki komercyjne

Skrzyniowe zamrażarki 
komercyjne

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał drzwi

Materiał obudowy / kolor

Materiał wnętrza

Kolor ramy

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Ilość koszy w standardzie

Maksymalna ilość koszy

Rolki

Izolacja

Odpływ wody z odmrażania

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Akcesoria

Kosz mały

Kosz duży

Zamek nasadowy do pokryw piankowych

Zamek nasadowy do przeszklonych pokryw rozsuwanych

7112775

7112777

7042835

7112775

7112777

7042845

7112775

7112777

7042835

7112775

7112777

7042845

7112775

7112777

7042835
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GTL 6106

Przegląd zalet

Solidny uchwyt ułatwia otwieranie pokrywy zamrażarki.

Skuteczna izolacja zapobiega utracie zimna i zapewnia 

wysoką efektywność energetyczną zamrażarek.

Wnętrze z aluminium z zaokrą-

glonymi narożnikami jest łatwe 

do utrzymania w czystości i speł-

nia wysokie wymagania w zakre-

sie higieny. Dzięki nierdzewnemu 

i odpornemu na zarysowania alu-

minium wysoką przewodzi zimno. 

Analogowy wskaźnik 

temperatury informuje 

o temperaturze panującej 

we wnętrzu urządzenia z 

dokładnością co do stopnia.

Regulacja temperatury w zależności od indywidualnych 

potrzeb od -14°C do -26°C.

Wydajne oświetlenie wnętrza 

zapewnia doskonały przegląd 

produktów.

Solidny zamek chroni przed niepożądanym dostępem.

Naturalny, wolny od HFC czynnik chłodniczy R 600a w połączeniu z wyso-

kowydajnymi kompresorami odznacza się wysoką energooszczędnością.

W piance izolacyjnej zatopiony jest skraplacz. Dzięki temu urządzenie pracuje cicho i 

bez wibracji. Obudowa nie jest zroszona, a jej powierzchnia jest łatwa do utrzymania 

w czystości, co pozwala zachować maksymalną higienę.

Obudowa ze stali powlekanej proszkowo jest pozbawiona szczelin 

i dzięki temu wyjątkowo trwała, odporna na zadrapania i uderzenia.

System StopFrost sprawia, że oszranianie wnętrza urządzenia 

oraz przechowywanych mrożonek jest znaczenie zredukowane. 

Dzięki temu rozmrażanie jest konieczne znacznie rzadziej. Po 

otwarciu i zamknięciu pokrywy skrzyni zamrażarka może zostać 

bez trudu ponownie otwarta, ponieważ nie powstaje podciśnienie.

Obudowy zamrażarek są bardzo solidne i stabilne. 

Dzięki temu urządzenia wytrzymują duże 

obciążenia i są odporne na odkształcenia.

Stabilne stalowe kosze pozwalają 

utrzymać porządek we wnętrzu zam-

rażarki i umożliwiają optymalne roz-

łożenie produktów.

Stop
Frost

Zamrażarki skrzyniowe
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Zamrażarki skrzyniowe

Zamrażarki skrzyniowe GTL 6106

601 / 572 l

1647 / 776 / 908

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -26°C

stal szlachetna

stal / biały

aluminium

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny analogowy

tak

3

6

profil aluminiowy

w wyposażeniu

60 – 60 mm

tak

90 / 76 kg

SN-T

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 6105

601 / 572 l

1647 / 776 / 917

1520 / 575 / 702

1,509 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -26°C

stal

stal / biały

aluminium

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny analogowy

tak

3

6

profil aluminiowy

w wyposażeniu

60 – 60 mm

tak

90 / 76 kg

SN-T

44 dB(A)

R 600a

1.5 A / 200 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4906

485 / 461 l

1372 / 776 / 908

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -26°C

stal szlachetna

stal / biały

aluminium

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny analogowy

tak

2

4

profil aluminiowy

w wyposażeniu

60 – 60 mm

tak

77 / 66 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 4905

485 / 461 l

1372 / 776 / 917

1245 / 575 / 702

1,254 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -26°C

stal

stal / biały

aluminium

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny analogowy

tak

2

4

profil aluminiowy

w wyposażeniu

60 – 60 mm

tak

79 / 67 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

1.2 A / 140 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3006

299 / 284 l

998 / 725 / 908

871 / 526 / 702

0,778 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -26°C

stal szlachetna

stal / biały

aluminium

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny analogowy

tak

2

3

profil aluminiowy

w wyposażeniu

60 – 60 mm

tak

59 / 49 kg

SN-T

42 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GTL 3005

299 / 284 l

998 / 725 / 917

871 / 526 / 702

0,778 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -26°C

stal

stal / biały

aluminium

sterowanie mechaniczne

zewnętrzny analogowy

tak

2

3

profil aluminiowy

w wyposażeniu

60 – 60 mm

tak

56 / 48 kg

SN-T

39 dB(A)

R 600a

0.5 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał drzwi

Materiał obudowy / kolor

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Oświetlenie

Ilość koszy w standardzie

Maksymalna ilość koszy

Uchwyt

Zamek

Izolacja

Odpływ wody z odmrażania

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Akcesoria

Kosz

Szyna rolkowa

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

7112727

9901627

7112725

9901629

7112725

9901629
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Przegląd zalet

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

w połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznaczają się wysoką energooszczędnością.

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty 

pozwalają na elastyczne wykorzystanie wnętrza 

i i wytrzymują obciążenie maksymalnie do 

60 kg, zapewniając bezpieczne przechowywanie 

produktów.

Urządzenia posiadają nóżki z stali szlachetnej. 

Wysokość nóżek można indywidualnie regulować - 

ułatwia to czyszczenie powierzchni pod urządze-

niami. Opcjonalnie dostępne są również kołka. 

Głęboko tłoczone prowadnice zapewniają sta-

bilność i bezpieczeństwo. Bezspoinowe i gładkie 

wnętrze, wykonane z polisterynu, jest bezzapachowe 

oraz łatwe do utrzymania w czystości, gwarantując 

w ten sposób najwyższy poziom higieny. 

Odszranianie gorącym gazem w urządzeniach GGv. Wysokowydajny 

gorący gaz odszrania urządzenie w ciągu ok. 10 minut. Dzięki temu 

wzrost temperatury we wnętrzu urządzenia jest w fazie odszraniania 

minimalny, co z kolei gwarantuje większą oszczędność energii.

Kierunek otwierania drzwi można zmienić, dopasowując w ten 

sposób urządzenie do miejsca ustawienia.

Solidny uchwyt drążkowy został zaprojektowany z myślą o inten-

sywnej eksploatacji. Jest wyjątkowo wygodny i ergonomiczny. 

Innowacyjny system elektroniczny oraz 

wysokowydajny układ chłodzenia zapewniają 

stabilny i równomierny rozkład temperatury we 

wnętrzu. Wyłączniki stykowe na drzwiach wy-

łączają wentylator, ograniczając utratę zimną w 

momencie otwarcia drzwi. Dzięki skraplaczowi 

na tylnej ściance system nie wymaga szczególnej 

konserwacji. 

Samozamykające się drzwi. Aby zapewnić wygodne wkładanie i 

wyjmowanie dużych ilości produktów, drzwi pozostają otwarte przy 

kącie 90°. Poniżej 60° drzwi zamykają się samoczynnie i szczelnie 

dzięki uszczelce magnetycznej. Zapobiega to utracie zimna i 

poprawia wydajność energetyczną. 

Precyzyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania posiada higie-

niczną klawiaturę membranową. Połączenie elektroniki w połączeniu z 

wysokiej jakości komponentami zapewnia najwyższą wydajność ener-

getyczną. Optyczny i akustyczny alarm ostrzega przed niekontrolowanym 

wzrostem temperatury i utratą zimna.

Specjalny odpływ umożliwia szybkie usunięcie brudnej wody po czyszczeniu.

Zamrażarki  z dynamicznym i statycznym chłodzeniem

30-minutowe 
odszranianie 
elektryczne

10-minutowe 
odszranianie 

gorącym gazem
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Solidne wnętrze z polistyrenu.

Bezspoinowe i gładkie wnętrze, wykonane z polisterynu, 

jest bezzapachowe oraz łatwe do utrzymania w czystości, 

gwarantując w ten sposób najwyższy poziom higieny. 

Łatwy w obsłudze moduł elektroniczny. 

Precyzyjny moduł z elektronicznym wskaźnikiem temperatury i 

klawiaturą pokrytą folią, pozwala na łatwą obsługę i gwarantu-

je higieniczną czystość. Funkcja blokady klawiszy chroni przed 

przypadkową zmianą nastawionych wartości. Optyczny i aku-

styczny alarm ostrzega przy odchyleniach temperatury, spowo-

dowanych np. długotrwałym otwarciem drzwi.

Nóżki ze stali szlachetnej.

Wybrane urządzenia posiadają fabrycznie zamontowane nóżki. 

Gwarantują one łatwe i wygodne sprzątanie pod urządzeniem. 

Opcjonalnie dostępne są kółka.

Zawór wyrównawczy. 

Podczas wielokrotnego otwierania drzwi w chłodziarkach i 

zamrażarkach powstaje podciśnienie, w wyniku czego 

ponowne otwarcie drzwi jest trudniejsze. Dzięki zaworowi 

wyrównawczemu podciśnienie zostaje wyrównane w szybki 

i automatyczny sposób, a drzwi można ponownie łatwo 

otworzyć.

Dynamiczny układ chłodzenia (w urządzeniach NoFrost GGv).

Wydajny i dynamiczny układ chłodzenia zapewnia szybkie 

schłodzenie świeżo włożonych produktów i dba o równomierny 

rozkład temperatury w całym wnętrzu. W razie potrzeby, poziom 

wilgotności powietrza można zwiększyć. Regulowane ruszty 

zapewniają dowolną aranżację wnętrza, przydatną podczas 

wkładania dużych opakowań.

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

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

Urządzenia z koszami.

Zamrażarki z chłodzeniem statycznym pozwalają na bezpieczne 

zamrażanie i przechowywanie dużych ilości produktów spożywczych. 

Urządzenia te są energooszczędne i przekonują niskimi kosztami 

eksploatacji. Stabilne i łatwo wyjmowane kosze zapewniają 

wygodny przegląd i szybki dostęp do mrożonek.

Efektywne energetycznie odszranianie gorącym gazem.

Odszraniaj rzadziej i szybciej: urządzenia są odszraniane tylko 

w razie potrzeby, ponieważ sterowanie elektroniczne oblicza 

optymalne cykle odszraniania na podstawie czasu pracy kom-

presora. Wydajny energetycznie gorący gaz skraca czas od-

szraniania z ok. 30 do tylko ok. 10 minut – przy nieznacznym 

wzroście temperatury. Dzięki temu produktów spożywczych 

nie trzeba wyjmować podczas odszraniania, ponieważ nie są 

one narażone na niepotrzebne wahania temperatury.

Zamrażarki  z dynamicznym i statycznym chłodzeniem

Zalety odszraniania gorącym gazem
Okres wzrostu temperatury zostaje skrócony

30-minutowe 
odszranianie 
elektryczne

10-minutowe 
odszranianie 

gorącym gazem
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GGv 5860

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

118 / 110 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5810

547 / 490 l

750 / 750 / 2064

610 / 500 / 1395

2,411 kWh

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

5

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

122 / 113 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5060

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

111 / 103 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

GGv 5010

478 / 421 l

750 / 750 / 1864

610 / 500 / 1225

1,996 kWh

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-14°C do -28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

60 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

150 – 180 mm

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

70 – 70 mm

112 / 104 kg

SN-T (5)

55 dB(A)

R 290

3.0 A / 400 W

50 Hz / 220 – 240V~

Zamrażarki NoFrost z dynamicznym chłodzeniem

Zamrażarki NoFrost 
z dynamicznym chłodzeniem

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Euronorm

Gastronorm

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Uchwyt

Wysokość nóżek

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Izolacja

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Dostępny również z kółkami

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Biały ruszt

tak

9086457

7113475

tak

9086457

7113475

tak

9086457

7113475

tak

9086457

7113475
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Zamrażarki o szerokości 75 cm, z chłodzeniem statycznym  Zamrażarki o szerokości 60 cm, z chłodzeniem statycznym

Zamrażarki o szerokości 75 cm, 
z chłodzeniem statycznym 

GG 5260

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

14

7

płyty parownika

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

115 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 5210

513 / 472 l

750 / 750 / 1864

607 / 560 / 1510

1,147 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

14

7

płyty parownika

60 kg

6 x 187, 1 x 237

150 – 180 mm

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

116 / 108 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

G 5216

513 / 472 l

750 / 750 / 1725

607 / 560 / 1510

1,051 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

z regulacją w zależności od ilości

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

14

0

7

płyty parownika

60 kg

6 x 187, 1 x 237

uchwyt drążkowy z wbudowaną 

mechaniką otwierania drzwi

prawe przestawne

110 / 104 kg

SN-ST

45 dB(A)

R 600a

1.5 A / 150 W

50 Hz / 220 – 240V~

Zamrażarki o szerokości 60 cm, 
z chłodzeniem statycznym 

GG 4060

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal szlachetna / stal szlachetna

stal szlachetna

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

3

7

płyty parownika

60 kg

6 x 224, 1 x 240

uchwyt drążkowy ze stali szlachetnej

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

89 / 83 kg

SN-ST (4+)

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

GG 4010

382 / 348 l

600 / 680 / 1900

457 / 480 / 1686

1,211 kWh

statyczny

odszranianie ręczne

-14°C do -28°C

stal / biały

stal

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

optyczny i dźwiękowy

0

3

7

płyty parownika

60 kg

6 x 224, 1 x 240

ergonomiczny uchwyt drążkowy

w wyposażeniu

tak

prawe przestawne

92 / 85 kg

SN-ST (4+)

45 dB(A)

R 600a

1.0 A / 120 W

50 Hz / 220 – 240V~

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

SuperFrost

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Szufl ady

Ilość koszy

Półki w komorze zamrażania

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość szufl ady w mm

Wysokość nóżek

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Szufl ady

Ilość koszy

Półki w komorze zamrażania

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Wysokość szufl ady w mm

Uchwyt

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

Akcesoria

Nóżki

Kosz

9086527

9141693

9086527

9141693Dostępny również z kółkami

Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe – rolki

Szufl ady / szufl ady krótkie

Kosz / krótki kosz

tak

9086457

9792795 / 9792797

tak

9086457

9792795 / 9792797

9141791 / 7112423
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FDv 4613

Przegląd zalet
Wysokowydajne odszranianie gorącym gazem skraca czas odszraniania do ok. 

10 minut przy znacznie zmniejszonym wzroście temperatury. Dzięki temu produkty 

spożywcze dłużej zachowują wysoką jakość i nie trzeba ich wyjmować podczas od-

szraniania, ponieważ nie są one narażone na niepotrzebne wahania temperatury.

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

Naturalny i przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R 290 jest wolny od HFC i w 

połączeniu z wysokowydajnymi kompresorami odznacza się wysoką energooszczędnością.

Wydajny i dynamiczny układ chłodzenia zapewnia szybkie 

schłodzenie świeżo włożonych produktów i dba o równomierny 

rozkład temperatury w całym wnętrzu.

Stabilne, powlekane tworzywem sztucznym ruszty mogą być 

obciążone maksymalnie do 50 kg. Kąt otwarcia drzwi wynoszący 

90° zapewnia wygodne wyjmowanie produktów.

Solidny zamek chroni przed niepożądanym dostępem.

Głęboko tłoczone prowadnice zapewniają stabilność i bezpieczeństwo. 

Bezspoinowe i gładkie wnętrze, wykonane z polisterynu, jest bezzapachowe 

oraz łatwe do utrzymania w czystości, gwarantując w ten sposób najwyż-

szy poziom higieny. 

Aby zapewnić komfort obsługi, szklane drzwi z ramą aluminiową pozostają 

otwarte przy kącie otwarcia wynoszącym 90°. Umożliwia to wygodne wkładanie 

lub wyjmowanie większych ilości produktów. Dzięki uszczelce magnetycznej, poniżej 

60° drzwi zamykają się samoczynnie, aby zapobiec utracie zimna.

Podgrzewane elektrycznie, potrójnie przeszklone 

drzwi zapobiegają utracie zimna oraz skraplaniu.

Umieszczone po obu stronach pionowe kolumny oświetleniowe LED zapewniają 

idealne oświetlenie wnętrza i atrakcyjną prezentację produktów, zachęcając w ten 

sposób do zakupów.

Zamrażarki do prezentacji produktów, z chłodzeniem dynamicznym

Panel podświetlany energooszczędnymi diodami LED przyciąga 

uwagę klientów. Pole wyświetlacza można dostosować do indywidualnych 

potrzeb. Panel włącza się wraz z oświetleniem wnętrza.

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

Indywidualne opcje brandingu na panelu (FDv), obudowie i ramie drzwi to 

idealny sposób na atrakcyjną prezentację marki.

Cyfrowy wskaźnik temperatury informuje o nastawionej temperaturze we wnętrzu urządzenia z dokładnością co do stopnia. 

Precyzyjny moduł elektroniczny umożliwia nastawienie temperatury w zakresie od -10°C do -25°C. 

Osłona podstawy zapobiega gromadzeniu się brudu i kurzu na kompresorze 

i stanowi eleganckie wykończenie dolnej części urządzenia.  

30-minutowe 
odszranianie 
elektryczne

10-minutowe 
odszranianie 

gorącym gazem
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* Pomiar przy wyłączonym oświetleniu

Zamrażarki NoFrost z dynamicznym chłodzeniem

Zamrażarki NoFrost 
z dynamicznym chłodzeniem

FDv 4613

461 / 307 l

670 / 730 / 1999

532 / 568 / 1275

7,752 kWh

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-10°C do -25°C

stal / biały

drzwi ze szkła izolacyjnego

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

LED

optyczny i dźwiękowy

4

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

50 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu

w wyposażeniu

tak

prawe na stałe

67 – 67 mm

154 / 141 kg

SN-ST (7)

42 dB(A)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~

Fv 3613

365 / 231 l

670 / 730 / 1659

532 / 568 / 969

7,612 kWh

dynamiczny

odszranianie automatyczne

-10°C do -25°C

stal / biały

drzwi ze szkła izolacyjnego

tworzywo sztuczne w kolorze białym

sterowanie elektroniczne

zewnętrzny cyfrowy

LED

optyczny i dźwiękowy

3

ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego

50 kg

ergonomiczny uchwyt drążkowy

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu

w wyposażeniu

tak

prawe na stałe

67 – 67 mm

136 / 125 kg

SN-ST (7)

42 dB(A)

R 290

4.4 A / 775 W

50 Hz / 220 – 240V~

Pojemność brutto / pojemność użytkowa

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W)

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W)

Zużycie energii w ciągu 24 godzin *

Dane ogólne

Układ chłodzenia

Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Materiał obudowy / kolor

Materiał drzwi

Materiał wnętrza

Rodzaj sterowania

Wskaźnik temperatury

Oświetlenie wewnętrzne

Awaria: sygnał ostrzegawczy

Regulowane półki

Materiał półek

Maksymalne obciążenie półek

Uchwyt

Rolki

Zamek

Drzwi samoczynnie zamykane

Kierunek otwierania drzwi

Izolacja

Ciężar brutto / netto

Klasa klimatyczna

Poziom szumu

Czynnik chłodniczy

Moc znamionowa

Częstotliwość / napięcie

FDv 4613, wersja A03

7111754

7111755

7111758

7111759

7443779

7438722

7438721

Fv 3613, wersja A03

7111754

7111755

7111758

7111759

7443779

7438722

7438721

Dostępne również z zawiasami po lewej stronie

Akcesoria

Kosz 42 litrów

Kratka rozdzielająca do kosza 42 litry

Kosz 30 litrów

Kratka rozdzielająca do kosza 30 litry

Listwa na etykiety 525 mm

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Dolna półka powlekana tworzywem sztucznym

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

Obustronne oświetlenie LED.

Wyjątkowy wygląd promujący sprzedaż: umieszczone po obu 

stronach pionowe kolumny oświetleniowe LED zapewniają 

doskonałe oświetlenie wnętrza i dobry przegląd produktów na 

wszystkich półkach. 

Niezakłócony widok: podgrzewane szklane drzwi.

Podgrzewane elektrycznie, potrójnie przeszklone drzwi 

zapobiegają utracie zimna i skraplaniu. Zapewniają 

doskonały przegląd produktów.
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Akcesoria

Rozdział: Zamrażarki skrzyniowe

Rozdział: Zamrażarki  z dynamicznym i statycznym chłodzeniem

Kratki rozdzielające

Zamek ze zdalnym sterowaniem

Kosze do zawieszenia

Zamek nasadowy do pokryw piankowych

Zamek nasadowy do przeszklonych rozsuwanych pokryw

Kółka jako wyposażenie dodatkowe

Ruszty

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

modeli GTI.

Zdalnie sterowany zamek można zamontować z tyłu zamrażarek skrzyniowych GTI. Obsługa zamka odbywa się za pomocą zdalnego 

sterowania o zasięgu maks. 30 metrów. Po 25 sekundach zamek automatycznie zamyka otwartą zamrażarkę. W przypadku zaniku prądu 

możliwe jest awaryjne zablokowanie urządzenia. Zdalnie sterowany zamek może zostać opcjonalnie dostarczony wraz z nowym modelem 

zamrażarki lub zostać zamówiony osobno dla zakupionych już urządzeń GTI. Do wszystkich modeli GTI.

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

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

Do wszystkich modeli GTE.

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

Do wszystkich modeli GTI i GTE.

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

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

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

symalnie do 60 kg. Do modelu GGv.

Szuflady

Kosze

Kosz 30, 42 litry

Kratka rozdzielająca do kosza

Listwa na etykiety o długości 525 mm

Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego

Dolna półka powlekana tworzywem sztucznym

Kratki rozdzielające do koszy pozwalają na optymalną ekspozycję produktów i pomagają wygodnie podzielić wnętrze. Dla modeli 

FDv 4613 i Fv 3613.

Podwieszane kosze umożliwiają przejrzystą ekspozycję produktów. Dla modeli GG 4060, GG 4010 i G 5216.

Stabilny kosz ma pojemność 30/42 litry. Dla modeli FDv 4613 i Fv 3613.

Rozdział: Zamrażarki do prezentacji produktów, z chłodzeniem dynamicznym

Zamknięte ze wszystkich stron szufl ady mają wyjątkowo stabilną konstrukcję. Idealnie nadają się do wygodnego przechowywania 

nawet najmniejszych mrożonek. Dla modeli GG 5260 i GG 5210.

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

produktu. Listwa nasadzana jest na przednią część rusztów, tak aby etykiety były widoczne dla klienta. Dla modeli FDv 4613 i Fv 3613.

Powlekane tworzywem sztucznym ruszty z regulacją wysokości pozwalają na elastyczne wykorzystanie wnętrza do przechowywa-

nia różnych mrożonek. Gęste ruszty mogą być obciążone dużym ciężarem i gwarantują bezpieczne przechowywanie produktów. 

Dla modeli FDv 4613 i Fv 3613.

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

Półka chroni wnętrze przed uszkodzeniami i pozwala na bezpieczne przechowywanie produktów. Dla modeli FDv 4613 i Fv 3613.


