
Chlazení a mražení

Truhlicové 
mrazničky 2021

Objevte naši novou generaci spotřebičů.
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EFL 4655

Ledově chladný profík.

⸺  
K poskytování prvotřídních služeb zá-
kazníkům v oblasti gastronomie je nutné 
neustále přesvědčovat mimořádnou kva-
litou. To platí i pro truhlové mrazničky 
Liebherr. Ty se vyznačují nepřetržitou 
spolehlivostí, efektivitou a hospodár-
ností. Výkonné součásti a vysoce kvalit-
ní materiály zaručují funkční bezpečnost 
a dlouhou životnost. A promyšlené detai-
ly Vám usnadní každodenní práci ve stra-
vovacích službách. Objevte inovativní 
technologie chlazení v novém provedení.
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Truhlicové mrazničky

Dokáže mnohé, potřebuje málo.

S truhlicovou mrazničkou Liebherr budete vždy připraveni 
na nápor hostů. Naše spotřebiče nabízejí mimořádně velký 
prostor pro zásoby a vše, co potřebujete k uspokojení potřeb 
Vašich zákazníků. Vyjímatelné koše zajišťují přehlednost 
a snadný přístup k uschovaným věcem. Kromě toho je velkou 
výhodou truhlicových mrazniček Liebherr určených pro 
gastronomickou oblast nízká spotřeba energie. 
Výjimečná energetická efektivita a dlouhá životnost činí 
z našich spotřebičů maximálně hospodárné a udržitelné 
řešení vyhovující vysokým nárokům.

Umístěte svou truhlicovou 
mrazničku kamkoli - 
díky technologii FrostProtect.

Truhlicové mrazničky si musí zachovat svou spolehlivost bez 
ohledu na to, zda je používáte v kuchyni plné horkých par či 
v chladných místnostech obklopených ledovými zdmi. Naše 
spotřebiče jsou vybaveny technologií FrostProtect a vyznačují 
se proto mimořádnou teplotní odolností až do –15 °C. I v pří-
padě, že teplota prostředí poklesne pod +10 °C, budou nadále 
efektivně pracovat. Truhlovou mrazničku tak můžete postavit, 
kam budete chtít – i do nevyhřívaných místností, jako jsou 
garáže či sklepy.

Všestranná použitelnost.

Pokud potřebujete více užitkové plochy, lze naše profesio-
nální truhlicové mrazničky na přání vybavit víkem z nerezové 
oceli. Volitelně je možné navíc nově získanou pracovní plochu 
zvýšit pomocí větších kol na 92 cm, abyste si tolik nenamá-
hali záda. Ať už se rozhodnete pro větší, či menší kola, obě 
stabilní provedení Vám zaručí maximální flexibilitu a komfort. 
Usnadní Vám čištění podlah pod spotřebičem a zjednoduší 
přepravu v případě, že budete potřebovat umístit spotřebič 
na jiné místo. Vnější zapuštěné úchopy přispívají k lepší 
ergonomii a ocelové plechy s novým povrstvením ve vnitřním 
prostoru zajišťují velkou robustnost, z níž se budete moci 
dlouho radovat.

Ideální mrazicí výkon pro 

nepřetržité použití. 

⸺  

Truhlicové mrazničky

Truhlicové mrazničky mají v gastronomii 
otevírací dobu od půlnoci do půlnoci. 
24 hodin denně musí zvládat extrémní 
zatížení a splňovat specifické nároky, 
jako například vysoké skladovací 
objemy při co nejmenší půdorysné 
náročnosti, nízká spotřeba energie 
nebo maximální flexibilita při volbě 
místa provozu a použití mrazničky jako 
doplňkové pracovní plochy. Naše nová 
generace spotřebičů disponuje ohro-
mujícím vybavením, které splní i ty 
nejvyšší nároky na provoz v gastrono-
mickém odvětví.
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EFL 6056

Truhlicové mrazničky

Přehled výhod.

⸺  

Truhlicové mrazničky

Ergonomický zapuštěný úchop
po celé délce k pohodlnému 
otevírání a zavírání.

Žádné energetické ztráty a optimální energetická efektivita díky 
vysoce účinné izolaci.

Vnitřní prostor z robustního 
povrstveného ocelového 
plechu pro dlouhou životnost 
a snadné čištění.

Větší bezpečnost skladování díky 
analogovému ukazateli teploty s 

přesností údajů na stupně, nastavit lze 
teplotu od –14 °C do –24 °C.

Maximální flexibilita ve volbě místa 
provozu díky rozšířenému rozsahu 

teplot prostředí od –15 °C do +43 °C.Optimální přehlednost 
díky LED osvětlení ve 
vnitřním prostoru.

Zabezpečení před neoprávněným přístupem 
pomocí robustního zámku.

Větší energetická efektivita a udržitelnost 
díky přírodnímu chladivu R 600a bez obsahu FKW

ve spojení s výkonnými kompresory.

Výparník zapěněný do vnějšího pláště k tichému 
provozu bez vibrací.

Žádná kondenzační voda ve vnitřním prostoru mrazničky a 
snadné čištění vnějších povrchů pro perfektní hygienické podmínky.

Zřídkavá nutnost odmrazování díky 
systému StopFrost zabraňujícímu vzniku 

námrazy ve vnitřním mrazicím prostoru a snadné 
opakované otevírání díky zamezení vzniku podtlaku.

Extrémně robustní, stabilní a proti zkrutu 
odolný korpus truhly pro intenzivní zatížení.

Větší přehlednost a flexibilita 
díky rozdělení zboží do 
stabilních závěsných 

drátěných košů.

Stabilní otočná kolečka usnadňují přepravu a 
umožňují pohodlné čištění pod truhlovou mrazničkou.

Snadno vyměnitelné těsnění víka truhlové mrazničky přispívá k zachování 
optimálních hygienických podmínek a prodlužuje životnost mrazničky.

Stabilní víko truhlové mrazničky 
(z nerezové oceli nebo bílé) lze použít také 
jako doplňkovou pracovní plochu. 
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Truhlicové mrazničky

Nízká spotřeba energie

I velké objemy lze mrazit úsporně: 
Výkonné kompresory a vysoce účinná 
izolace zaručuje truhlicovým mrazničkám
Liebherr tu nejvyšší energetickou 
efektivitu při maximálním užitečném 
objemu.

Víko z nerezové oceli

Přídavná pracovní plocha: Díky volitel-
nému víku z nerezové oceli lze truhlovou 
mrazničku Liebherr využít také jako 
pracovní plochu.

Vyměnitelné těsnění

Možnost výměny pro zachování ener-
getické účinnosti: Snadno vyměnitelné 
těsnění zajišťuje izolaci po celém obvodu 
truhlicové mrazničky a tím i nízkou spo-
třebu energie. Poškozené těsnění lze 
rychle a snadno vyměnit a předejít tak 
tepelným ztrátám.

LED osvětlení

Ušlechtilé osvětlení: Ve věcech uscho-
vaných v prostorném mrazicím oddílu 
máte vždy přehled nejen díky praktickému
organizačnímu systému, ale také díky 
kvalitnímu LED osvětlení.

Robustní zámek

Ochrana cenného zboží: Každý spotřebič 
je vybaven robustním zámkem chránícím 
uskladněné věci před neoprávněným 
přístupem.

FrostProtect

Garantovaná čerstvost vždy, když ji potřebujete: Díky technologii FrostProtect dokážou 
všechny truhlicové mrazničky Liebherr hluboce zmrazit uschované potraviny a lze je 
použít v prostředí s okolními od –15 °C do +43 °C.

Robustní provedení

Vyrobeno pro nepřetržitý provoz a pro 
celé generace gastronomů: Truhlicové 
mrazničky Liebherr se vyznačují maxi-
mální robustností a dlouhou životností 
ve všech oblastech od vnitřního prostoru 
z potaženého ocelového plechu přes 
práškově potažený ocelový vnější povrch 
až po robustní úchopy. 

Stabilní kolečka

Více pohodlí a flexibility: Pomocí koleček 
lze truhlicovou mrazničku Liebherr snadno 
přesunout a také bez námahy vyčistit 
podlahu pod ní. S volitelnými většími 
koly můžete truhlicovou mrazničku 
zvýšit na 92 cm, což oceníte zejména 
tehdy, když ji využíváte jako doplňkovou 
pracovní plochu.

Kvalita spočívá v detailech – dobré důvody, 

proč si vybrat truhlicovou mrazničku Liebherr.

⸺  

Truhlicové mrazničky
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1 V souladu s nařízením EU 2019/2016.
2 Měřeno při vypnutém osvětlení.
3 Udává okolní teplotu, při které lze zařízení bezpečně provozovat.
4 sestávající ze 2 válečků s brzdou, 2 válečků bez brzdy, montážního materiálu.

Truhlicové mrazničky Truhlicové mrazničky

Truhlicové mrazničky

Šířka
Obsah celkový
Vnější rozměry v mm (š / h / v)
Vnitřní rozměry v mm (š / h / v)

Třída energetické účinnosti ¹

Spotřeba energie za 365 dní 2
Klimatická třída
Teplota okolního prostředí ³
Chladivo
Hladina akustického výkonu
Třída emisí hluku
Jmenovitý výkon
Frekvence/napětí
Systém chlazení
Způsob odmrazování
Teplotní rozsah
Materiál víka
Materiál/barva skříně
Materiál vnitřního prostoru
Typ řízení
Ukazatel teploty
Vnitřní osvětlení
Počet košů
Maximální počet košů
Madlo
Zámek
Izolace
Odtok kondenzační vody
Hrubá/čistá hmotnost

Příslušenství
Košík 270 mm
Košík 210 mm
Sada válečků ⁴

EFL 6056

1885 mm
542 l
1885 / 720 / 825
1760 / 535 / 610

385 kWh
SN-T
−15 °C až +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220–240 V~
statický
ruční
−14 °C až −24 °C
nerezová ocel
Ocel/bílá
předběžně povrstvená ocel
mechanické řízení
vnější analogový
LED
3
8
zapuštěný úchop
ano
60 mm
ano
99/89 kg

7111045
7111047
9882600

EFL 6055

1885 mm
542 l
1885 / 720 / 825
1760 / 535 / 610

385 kWh
SN-T
−15 °C až +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
1,5 A / 200 W
50 Hz / 220–240 V~
statický
ruční
−14 °C až −24 °C
ocel
Ocel/bílá
předběžně povrstvená ocel
mechanické řízení
vnější analogový
LED
3
8
zapuštěný úchop
ano
60 mm
ano
99/89 kg

7111045
7111047
9882600

EFL 4656

1465 mm
404 l
1465/720/825
1340/535/610

331 kWh
SN-T
−15 °C až +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220–240 V~
statický
ruční
−14 °C až −24 °C
nerezová ocel
Ocel/bílá
předběžně povrstvená ocel
mechanické řízení
vnější analogový
LED
2
6
zapuštěný úchop
ano
60 mm
ano
90/81 kg

7111045
7111047
9882600

EFL 4655

1465 mm
404 l
1465/720/825
1340/535/610

331 kWh
SN-T
−15 °C až +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220–240 V~
statický
ruční
−14 °C až −24 °C
ocel
Ocel/bílá
předběžně povrstvená ocel
mechanické řízení
vnější analogový
LED
2
6
zapuštěný úchop
ano
60 mm
ano
90/81 kg

7111045
7111047
9882600

EFL 3056

1045 mm
266 l
1045/720/825
920/535/610

272 kWh
SN-T
−15 °C až +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220–240 V~
statický
ruční
−14 °C až −24 °C
nerezová ocel
Ocel/bílá
předběžně povrstvená ocel
mechanické řízení
vnější analogový
LED
2
4
zapuštěný úchop
ano
60 mm
ano
75/68 kg

7111045
7111047
9882600

EFL 3055

1045 mm
266 l
1045/720/825
920/535/610

272 kWh
SN-T
−15 °C až +43 °C
R 600a
33 dB(A)
B
1,5 A / 150 W
50 Hz / 220–240 V~
statický
ruční
−14 °C až −24 °C
ocel
Ocel/bílá
předběžně povrstvená ocel
mechanické řízení
vnější analogový
LED
2
4
zapuštěný úchop
ano
60 mm
ano
75/68 kg

7111045
7111047
9882600
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Katalog našeho programu

S komerčními spotřebiči Liebherr se setkáte všude tam, kde je kladen 
prvořadý důraz na servis a poradenství: u odborných prodejců!

Přehled dalších spotřebičů Liebherr naleznete v našich katalozích. 
Dostupné v prodejní síti nebo na adrese home.liebherr.com.

Okamžitá dostupnost údajů BIM
Díky spolupráci firem Liebherr-Hausgeräte a Specifi® mají 
prodejci a pracovníci provádějící plánování z celého světa 
přístup k digitální knihovně domácích spotřebičů Liebherr 
obsahující modely BIM pro oblast gastronomických 
služeb a vědeckých pracovišť. Kompatibilní se softwarem 
AutoCAD® a Revit. 
home.liebherr.com/bimdata

home.liebherr.com

Chlazení a mražení

Laboratoř &
Medicína

Chlazení a mražení

Profesionální 
použití


