Truhlicové mrazničky pro podporu prodeje
Ať v supermarketu, na benzínové stanici nebo v kiosku –
impulsní prodejní truhly Liebherr přispívají ve všech
oblastech samoobslužného prodeje k nákupním požadavkům. V prodejní truhle Liebherr je totiž zboží atraktiv-

ně, přehledně a lákavě prezentováno. Nejlepší předpoklad pro rychlá rozhodnutí o nákupu. Prodejní truhly
Liebherr vynikají i v ekonomickém hledisku. Nejmodernější
chladící technika zajišťuje příkladně nízkou spotřebu

se statickým chlazením

bez
HFC

energie. Vysoká kvalita zaručuje životnost a bezpečnou
funkci po dlouhá léta.

Skleněné posuvné víko a vnitřní osvětlení LED pro
účinnou a přesvědčivou prezentaci. Zámek
víka je k dispozici jako příslušenství.

Tvrzené bezpečnostní sklo z jednoho kusu
pro mimořádně velkou stabilitu v horní části truhly.

Jednodílný umělohmotný rám skla
s integrovanými madly zaručuje
stabilitu i při častém otevírání víka.

Jednodílný rám z ABS pro tvarovou stálost.
Zaoblené rohy pro ochranu obsluhy, atraktivní moderní design

Teflonové vložky v těsnících profilech
umožňují snadné otevírání a zavírání víka truhly.

Vytápění rámů horkým plynem
zabraňuje kondenzaci na skleněném víku pro
optimální prezentaci zboží.

Závěsné koše pro
přehlednou prezentaci zboží.

Analogový teploměr informuje na stupeň
přesně o teplotě nastavené ve vnitřním prostoru.

Variabilní teplotní rozsah nastavitelný podle
individuální potřeby v rozsahu -10°C až -24°C.

Možné umístění reklamy na přístroj
upoutává pozornost na něj a jeho obsah.

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

Pevná dvojitá rejdovací kolečka
pro ulehčení transportu, pokud musí truhly měnit častěji místo.
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Mražení

Povrch z ocelového plechu s práškovým povlakem
je proveden bez štěrbin a je tak velmi robustní a odolný nárazům.

Vysoce účinná izolace
pro nižší spotřebu energie a konstantní teplotu uvnitř přístroje.

bez
HFC

Bezfreonové chladící médium
ekologické, výkonné a energeticky účinné.

Nejvyšší kvalita
zajišťuje dlouhou životnost za všech podmínek použití.
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Truhlicové mrazničky

bez
HFC

Truhlicové mrazničky Liebherr jsou konstruovány pro
velké zatížení. Nejvyšší kvalita zajišťuje dlouhou životnost
při udržování velkého objemu zásob za všech podmínek.

Mražení

V širokém sortimentu prodejních truhlicových mrazniček
Liebherr najde každý provoz bezpečně přesně ten správný
přístroj pro svou potřebu.
Víko Flip-Flap
Dvoudílná uzamykatelná víka Flip-Flap jsou
spojena pevnými závěsy. Tak si víko zachovává i
při častém otevírání vždy svůj tvar a vždy se
těsně uzavírá, aby nemohlo unikat žádné teplo.
Izolace o tloušťce 30 mm je vysoce účinná
(GTE 1501).

Posuvné víko s vyklenutým sklem
Posuvná víka s vyklenutým sklem modelů GTI se
skládají z tvrzeného bezpečnostního skla, které je
uloženo v jednodílném plastovém rámu s integrovaným madlem. Speciálně vyvinuté teflonové
vložky v těsnících profilech a umělohmotné rámy
vytápěné horkým plynem umožňují snadný pohyb
a otevírání víka.

Extrémní nosnost
Spojovací kryt z hliníku a tvrdého PVC zaručuje obzvlášť velkou stabilitu v horní části přístroje. Jako
příslušenství lze dodat zásuvný zámek. Horní strana plného uzamykatelného posuvného víka je
opatřena hliníkovou pracovní plochou odolnou proti poškrábání.

Kolečka
V případě, že je zapotřebí mrazničky často
přemisťovat, znamenají pevná dvojitá otočná
kolečka ulehčení transportu.
Všechny modely GTE/GTI jsou vybaveny vysoce
kvalitními pogumovanými dvojitými kolečky s
možností rejdování.

StopFrost systém
Systém StopFrost modelů GTL nabízí dvě
rozhodující výhody: Namrzání mrazícího prostoru
a mražených potravin je podstatně sníženo. Tak
je odmražování nutné mnohem méně často. I po
otevření a zavření víka nevzniká žádný podtlak a
mrazničku lze snadno otevírat.
Zamykání
Madlo u modelů GTL je pro živnostenský provoz
provedeno obzvlášť robustně. Všechny přístroje
lze bezpečně uzamknout.
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Truhlicové mrazničky – přehled modelů

Účinná prezentace zboží
Truhlicové mrazničky na zmrzliny GTI lze nově
získat i se separátně zapínaným vnitřním LED
osvětlením. To je integrováno vodorovně do přední strany přístroje tak, aby neoslňovalo, a nabízí
tak perfektní osvětlení pro optimální prezentaci
jemných zmrzlin. Vedle obzvlášť velké stability
světelného výkonu a barvy světla se LED osvětlení vyznačuje extrémně velkou životností a
odolností proti účinkům rázů.

Model

Brutto/užitný
objem v l

Vnější rozměry v mm
(Š/H/V)

Vnitřní rozměry v mm
(Š/H/V)

Povrchová úprava víka

Vnitřní osvětlení Počet košů

GTI 5053 / GTI 5003

513/391 l

1512/665/901

1380/535/590

sklo

LED / –

4

GTI 4353 / GTI 4303

445/339 l

1342/665/901

1210/535/590

sklo

LED / –

4

GTI 3753 / GTI 3703

377/285 l

1172/665/901

1040/535/590

sklo

LED / –

3

GTI 3053 / GTI 3003

309/232 l

1002/665/901

870/535/590

sklo

LED / –

3

GTI 2453 / GTI 2403

240/179 l

832/665/901

700/535/590

sklo

LED / –

3

GTI 1853 / GTI 1803

172/126 l

660/665/901

530/535/590

sklo

LED / –

GTE 5000

510/450 l

1511/666/907

1380/535/650

hliník

GTE 5002

521/412 l

1511/666/896

1380/535/600

sklo

0

GTE 4300

443/389 l

1341/666/907

1210/535/650

hliník

0

GTE 4302

452/356 l

1341/666/896

1210/535/600

sklo

0

GTE 3700

375/329 l

1171/666/907

1040/535/650

hliník

0

GTE 3702

383/301 l

1171/666/896

1040/535/600

sklo

0

GTE 3000

307/269 l

1001/666/907

870/535/650

hliník

0

GTE 3002

313/245 l

1001/666/896

870/535/600

sklo

0

GTE 2400

239/209 l

831/666/907

700/535/650

hliník

0

GTE 2402

244/189 l

831/666/896

700/535/600

sklo

0

GTE 1501

146/139 l

640/547/895

535/442/693

hliník

0
3

3
0

GTL 6106

601/572 l

1647/776/908

1520/575/702

chromniklová ocel 304

GTL 6105

601/572 l

1647/776/917

1520/575/702

ocel

3

GTL 4906

485/461 l

1372/776/908

1245/575/702

chromniklová ocel 304

2

GTL 4905

485/461 l

1372/776/917

1245/575/702

ocel

2

GTL 3006

299/284 l

998/725/908

871/526/702

chromniklová ocel 304

2

GTL 3005

299/284 l

998/725/917

871/526/702

ocel

2
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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.
94

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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