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Mražení

Nejvyšší výkon při
mražení
Ve všech profesionálních oblastech, ve kterých je
čerstvost potravin těžištěm kvality, jsou na mrazící
zařízení kladeny obzvlášť velké požadavky. Liebherr
má proto speciální řadu výrobků, která je svou kvalitou chlazení a výběrem materiálů koncipován na nejvyšší požadavky. Profesionální přístroje Liebherr odolávají bez problémů častému otevírání dveří, ukládání
velkého množství potravin, jakož i vysokým teplotám
okolí. Kombinace vysokého chladícího výkonu, až do
detailu kvalitního zpracování a pro profesionální potřeby navržené výbavy nabízí „čerstvý“ výkon pro nejvyšší profesionální požadavky. V mrazničkách Liebherr
lze dlouhodobě a spolehlivě skladovat velké množství
hluboce zmražených potravin.
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Nové nápady pro životní prostředí
Ve všech oblastech komerčního použití, kde je hlavním
kvalitativním hlediskem čerstvost potravin, jsou na
mrazničky kladeny obzvlášť vysoké požadavky. A to v

Odpařování odtáté vody horkým plynem
pracuje spolehlivě a energeticky úsporně.

Velké plochy výparníku
pro vynikající kvalitu chlazení.

Vysoce efektivní ventilátory
snižují spotřebu energie.

Optický a akustický dveřní a teplotní alarm
upozorňují na nekontrolovaný nárůst teploty
a zbytečnou ztrátu chladu.
Vysoce jakostní těsnění dveří pro optimální
hygienické poměry – integrovaný systém drážek
umožňuje snadnou výměnu těsnění.
Izolační vrstva o tloušťce 83 mm s vysokou izolační
schopností pro nízkou spotřebu energie a pro maximální
udržování konstantní teploty ve vnitřním prostoru.
Možnost změny směru otevírání dveří usnadňuje
přizpůsobení přístroje ke každému individuálnímu
místu instalace.

kvalitě a top designem. Při výběru materiálů, koncipování chladících komponent nebo vývoji designu je hlavním

Mražení

kritériem dlouholeté bezproblémové používání našich
přístrojů pro podnikatele.

Výklopná a demontovatelná čelní stěna strojního prostoru
pro dobrý přístup k technickým chladícím dílům při servisu a čištění.

Chladící systém s vysokou účinností pro zřetelné
snížení spotřeby energie a provozních nákladů.

Chladící médium R290 je ekologické,
výkonné a energeticky efektivní.

oblasti chladícího výkonu tak při udržování hygieny při
denním provozu. Přístroje Liebherr pro profesionální
využití se vyznačují pokrokovými nápady ve špičkové

bez
HFC

bez
HFC

Precizní elektronika ve spojení s vysoce kvalitními chladícími
díly pro minimální spotřebu energie. Pro velmi snadné čištění a
vždy hygienické podmínky je elektronika integrována do
roviny s okolním povrchem.
Sériové bus rozhraní, bezpotenciálový kontakt a infračervené rozhraní
odpovídají požadavkům HACCP a umožňují zapojení do sítě s
centrálním dokumentačním a výstražným systémem.
Systém vedení vzduchu Liebherr pro optimální kvalitu chladu.

Vnitřní prostor bez výparníku pro minimální zvýšení
teploty při odmrazování a zvýšení hrubého objemu.
Vytápění rámů horkým plynem a odmrazování horkým plynem řízené podle potřeby
omezují zbytečnou dodatečnou spotřebu energie. Vysoce účinné odmrazování horkým
plynem zaručuje časy odmrazování kolem 10-ti minut. Tím je během odmrazování
minimalizován nárůst teploty ve vnitřním prostoru, což šetří energii a ochraňuje potraviny.

Funkce automatického vypnutí ventilátoru při otevření dveří
minimalizuje vnikání teplého vnějšího vzduchu dovnitř.
Tak zůstává chlad v přístroji a šetří se cenná energie.
Hlubokotažený chromniklový vnitřek s čistícím odtokem
zaručuje stabilitu, flexibilitu, jakož i hygienu a snadné čištění.

Chromniklový ocelový vnější povrch
s jednodílnými bočnicemi je proveden bez štěrbin
a je tak velmi hygienický a snadno ošetřovatelný.

Shoda s ROHS a WEEE docílená použitím
ekologických materiálů s optimální schopností recyklace.

Integrovaný nožní pedál podporuje snadné a
pohodlné otevírání dveří.

Samozavírací dveře zabraňují zbytečným ztrátám chladu a přispívají
tak ke snižování spotřeby energie. Ergonomická lišta madla vedená
po celé výšce dveří zaručuje obzvlášť komfortní otevírání dveří.

Sériové vybavení výškově nastavitelnými nohami
pro možnost snadného čištění podlahy pod přístrojem.

Údaje platné pro GGPv 6590 a GGPv 1490
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Mrazničky

bez
HFC

Mražení

Kvalita až do detailu
Přístroje ProfiPremiumline a ProfiLine od Liebherru poskytují všechny přednosti, které požadují profesionálové od
spolehlivých mrazniček. Vysoce jakostní materiály, výkon-

né chladící komponenty a precizní zpracování až do detailu zaručují vysokou kvalitu přístrojů Liebherr.

Funkční a elegantní – design
SwingLine
Dveře SwingLine lze ergonomicky a snadno otevírat pomocí madla integrovaného do dveří po
celé jejich výšce. Nejsou zde žádné dopředu
vyčnívající díly, které by omezovaly práci v okolním prostoru. Robustní dveře jsou přitom obzvlášť
snadno čistitelné.Těsnění dveří je vyměnitelné.
Dveře zůstávají při úhlu otevření 90° otevřené,
pod 75° jsou samozavírací. Integrovaný zámek je
obzvlášť robustní a chrání před nežádoucím přístupem. Směr otevírání dveří lze měnit.

Snadno čistitelné
V oborech, ve kterých se denně zpracovává velké
množství potravin, hraje hygiena obzvlášť velkou
roli. Všechny modely Profi Premium live a Profi
Line jsou vybaveny vnitřkem z chromniklové oceli
304 s integrovaným opěrným žebrováním. Vnitřek
lze proto obzvlášť jednoduše a lehce čistit i bez
demontáže opěrných lišt. V podlahové vaně
vyrobené s velkými rádiusy hlubokým tažením z
jednoho kusu se nachází praktický čistící odtok.

Maximální hygiena –
Nastavitelné nohy
Nohy z chromniklové oceli jsou výškově nastavitelné v rozsahu 150mm až 180mm. To umožňuje
snadné umývání podlahy pod přístroji.
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Přesné a komfortní –
elektronické ovládání
Přesné elektronické ovládání ve spojení s optimalizovanými chladícími komponenty zaručuje kvalitu chlazení pro profesionály. Ovládání je uživatelsky přívětivé a disponuje beznapěťovým kontaktem. To umožňuje připojení k centrálnímu bezpečnostnímu systému. Nežádoucí změny teploty
a neuzavřené dveře hlásí integrovaný dveřní a
teplotní alarm. Elektronika je umístěna hygienicky
za fólií.

Chladící výkon v profesionální
kvalitě
Chladící agregáty jsou ve spojení s dynamickým
chlazením a přesným elektronickým řízením
dimenzovány na nejvyšší požadavky. Speciálně
vyvinutým vedením proudění vzduchu ve vnitřním
prostoru je dosaženo optimálního rozdělení chladu v celém přístroji. I při častém otevírání dveří a
ukládání velkého množství čerstvých potravin
zaručuje efektivní výparník se systémem cirkulace vzduchu s dvojnásobnou ventilací vždy požadovaný chladící výkon. Při otevření dveří je ventilace zastavena. Chlad tak zůstává v přístroji –
cenná energie je tím ušetřena. Automatické
odtávání probíhá vysoce efektivně a energeticky
úsporně pomocí horkého plynu. Chladící komponenty jsou bezpečně a dobře přístupné v horní
části. Pro čištění nebo servis lze stěnu zakrývající kompresor snadno vyklopit nahoru, což zaručuje velmi dobrou přístupnost.

Flexibilní a normě odpovídající
– vnitřní prostor
Vnitřní stěny odpovídající normám jsou z vysoce
jakostní chromniklové oceli 304. To zaručuje stabilitu, flexibilitu, optimální hygienu a snadné čištění. Na žebrování vnitřku lze nasunout normované
gastronomické nádoby, stejně tak jako nosné
rošty. Vnitřní prostor z chromniklové oceli 304 je
konstruován pro gastronomickou normu 2/1.
Nosné rošty mají značnou nosnost – až 60 kg.
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Chlazení a mražení – GKPv, GGPv, BKPv a BGPv

Chlazení a mražení – GKv, GGv, BKv, GG, FKUv, GGU a TGS

Příslušenství

Infračervená přenosná paměť nebo konvertor počítačového rozhraní s dokumentačním software
Pomocí infračervené přenosné paměti mohou být pro dokumentování načtena přes počítačové rozhraní data o průběhu teploty. Centrální načtení teplot a
výstražných stavů je možné pomocí sériového rozhraní (RS 485) na přístroji, součástí dodávky je speciální konvertor pro počítačové rozhraní. Obě varianty jsou vybaveny příslušným software.
Vhodné pro modely GKPv ..90 a GGPv ..90.

Opěrné kolejničky tvaru U
Přídavné opěrné kolejničky tvaru U lze také
získat jako příslušenství.
Vhodné pro modely GKPv 14.. a GGPv 14..

Opěrné kolejničky tvaru L
Pro využití plechů podle pekařských norem lze
objednat další opěrné kolejničky tvaru L.
Vhodné pro modely BKPv a BGPv.

CNS rošty
CNS rošty Liebherr splňují nejvyšší hygienické
požadavky a jsou odolné kyselinám a jiným
chemikáliím. Mají nosnost až 60 kg.
Vhodné pro modely GKPv a GGPv.

Sokl s kolečky
Když mají chladničky měnit svou polohu, znamená sokl s kolečky s výškou 117 mm ulehčení transportu. Jeho vysoká kvalita zaručuje dlouhou životnost.
Vhodné pro modely BKv a TGS.

Opěrné kolejničky tvaru L
Pro využití plechů podle pekařských norem
(600x400 mm) lze objednat další opěrné kolejničky tvaru L
Vhodné pro model BKv 4000.

Sada koleček
Pevná kolečka o průměru 30 mm představují
usnadnění transportu. vysoká kvalita zaručuje
dlouhou životnost.
Vhodné pro modely GKv 43.., FKUv 16.., GG
40.. a GGU 15...

Univerzální opěrné kolejničky
Přídavné univerzální opěrné kolejničky pro
uložení nádob GN 1/1 nebo nádob podle
pekařské normy lze získat jako příslušenství.
Vhodné pro TGS 4000.

Panel pro změnu elektroniky,
aby bylo možné přestavit model na jinou elektroniku, lze objednat neutrální panel. Vhodné
pro GKv 64, GKv 57, a GG 52.

NTC-teplotní čidlo produktu
Pro záznam teplot produktu je k dispozici jako
příslušenství NTC teplotní čidlo produktu v
sadě pro dodatečnou montáž . Zaznamenané
teploty produktu mohou být buď snímány elektronikou nebo přenášeny pomocí rozhraní RS
485 do externího dokumentačního systému.
Vhodné pro modely GKPv..90 a GGPv..90.
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Přídavná sada koleček
Kolečka s průměrem 100 mm umožňují velkou
pohyblivost a snadné čištění podlahy. Vždy dvě
kolečka mají parkovací brzdu.
Vhodné pro modely GKPv, GGPv, BKPv a
BGPv.

Přídavná sada koleček
Kolečka umožňují velkou pohyblivost a snadné
čištění podlahy. Kolečka o průměru 80 mm
jsou přišroubována přímo k přístroji. Vždy dvě
kolečka mají parkovací brzdu.
Vhodné pro modely GKv 64, GKv 57, GG 52,
GGv 58 a GGv 50.

Otevírací nožní pedál
I když právě nejsou volné ruce, lze přístroj
pohodlně otevřít nožním pedálem, který lze
získat jako příslušenství.
Vhodné pro modely GKPv, GGPv, BKPv a
BGPv.
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Chladničky pro prodejní prezentaci a univerzální chladničky GKv, BCDv, FKDv,

Nastavitelné nohy
Kde má významnou roli denní hygiena prostoru, nabízí nastavitelné nohy dostatečnou výšku nad
podlahou a zaručují tak, že lze pod přístrojem snadno a pohodlně uklízet.
Vhodné pro modely GKv 43, GG 40, FKv(sl) Premium a FKS.

FKv(sl), FKS, FKSBv, FKUv, FKU, GG a GGU

Skluz na láhve
Na praktickém skluzu jsou 0,5l-láhve udržovány vždy vpředu připravené k odběru. Pro
doplňování lze celý skluz vytáhnout na teleskopických kolejničkách.
Vhodné pro modely FKS 18, 26, 36, FKU a
FKSBv 36.

Reklamní lišty
Na praktické reklamní lišty lze snadno umístit
štítky s cenami a skenovací kódy. Nasazují se
na přední stranu roštu. Tak má zákazník rychlý přehled o cenách.
Vhodné pro modely FKDv, BCDv, FKS, FKv(sl)
a FKSBv.

Ochranný rám s ochranou
displeje
Tento ochranný rám chrání i vysoký reklamní
displej. Ochrana displeje může být po instalaci
přístroje snadno vyklopena dozadu, takže při
častých transportech není nutná demontáž
ochranného rámu.
Vhodné pro modely FKDv 37.
Přídavná sada pojezdových koleček
Přídavná sada pojezdových koleček pro montáž napevno ulehčuje transport přístroje. Přídavná sada
obsahuje 4 kolečka a všechny pro montáž potřebné díly jako šrouby a podložky.
Vhodné pro modely FKS 18 a FKU 18.

Sada pro dodatečné vybavení –
standardní elektronika
Přístroje Premium lze pomocí přídavné sady
dovybavit standardní elektronikou s teplotním
alarmem.
Vhodné pro modely FKv(sl) Premium.
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Sokl s kolečky
Když mají chladničky měnit svou polohu, znamená sokl s kolečky ulehčení transportu. Jeho
vysoká kvalita zaručuje dlouhou životnost.
Vhodné pro modely FKS a FKv(sl) 26, 36
Premium.

Ochranný rám
Při transportu (větších) modelů FKS a FKv(sl)
– zajišťuje robustní ochranný rám to, že je kondenzátor na zadní straně přístroje chráněn proti
nárazům. Ideální například pro transport přístroje
pomocí dodávky.
Vhodné pro modely FKv(sl) 54, FKvsl 41, FKv(sl)
36, FKS 36 a FKS 50.

Zámek
Lze dodat zvláštní zamykání pro modely FKS,
FKSBv, FKUv 1610, FKUv 1612 a FKU.

Spojovací rámy
Spojovací rámy otevírají další možnosti využití.
Na jedné ploše lze s nimi docílit teplotní a
hygienické oddělení. Tak lze pomocí spojovacích rámů libovolně kombinovat následující
přístroje: Gastro mrazničku GGU 15, chladničku s cirkulací vzduchu FKUv 16 nebo chladničku s vysoce jakostními skleněnými dveřmi
FKUv 16.
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Truhlice – FT, GTE a GTI

Chladničky na víno – WT, WTUes, WK a WKUes

Zásuvný zámek
Pro zajištění obsahu truhlice mohou být všechny modely vybaveny zásuvným zámkem.
Vhodné pro všechny modely GTI-, GTE- a FT.

Závěsné koše
Pomocí závěsných košů lze zboží přehledně prezentovat.
Vhodné pro všechny modely GTE.
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Zámek s dálkovým řízením
Dálkově řízený zámek s vlastním napájením může být namontován na zadní
stranu truhlicové mrazničky GTI. Zámek je ovládán bezdrátovým dálkovým
ovládáním, které má dosah 20 až 30 metrů. Po 10 sekundách otevřeného
stavu se zámek automaticky opět zamkne. V případě výpadku elektrického
napájení lze použít nouzové ovládání. Dálkově řízený zámek lze dodat jako
příslušenství ve spojení s novou variantou truhlicové mrazničky nebo zvlášť
k dovybavení stávajících truhlicových mrazniček Liebherr GTI.
Vhodné pro všechny modely GTI.

Filtr s aktivním uhlím
Snadno vyměnitelný filtr s aktivním uhlím zajišťuje
optimální kvalitu vzduchu v každé přihrádce na
víno.
Vhodné pro všechny modely na víno.

Montážní souprava pro
vyrovnávací clonu
Pokud zasahují dveře sousední kuchyňské linky
níže než dveře přístrojů WTUes 1653 a WKUes
1753, lze u těchto modelů namontovat za pomoci
úhelníků, které lze získat jako příslušenství,
vyrovnávací clonu. Vyrovnávací clona musí být
vyrobena přesně podle individuální situace
zákazníkem (není součástí příslušenství).

Prezentační box
Prezentační box, který lze získat jako příslušenství, upozorňuje na vybraná vína nebo slouží k temperování již otevřených láhví. Pomocí flexibilního boxu lze vystavovat až 6 láhví vína. Za nimi nebo vedle
nich mohou být uskladněny ležící láhve vína.
Vhodné pro modely GrandCru WKt 55.., WKt 45.., WKes 45.. a modely Vinidor WTes 5872, WTes
5972.

Pevné dřevěné boxy
Ručně zhotovené boxy z přírodního dřeva jsou optimálně uzpůsobeny pro skladování láhví Bordeaux.
Pokud jsou láhve uloženy na výsuvných dřevěných boxech proti sobě, lze plně využít kapacitu přístroje.
Vhodné pro modely Vinothek (mimo WKb/r 18..) a GrandCru (mimo podstavbu).

Popisovací klipy
Flexibilní popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a uspořádaný přehled o zásobě vína. Zasouvací
kartičky, které lze popisovat, jsou snadno vyměnitelné.
Vhodné pro všechny modely na víno.
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