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Koel/vriescombinatie voor professioneel gebruik 

De Liebherr GCv 4010 is een compacte koel/vriescombinatie gastronorm 2/3. De temperatuur in het koeldeel is digitaal 

instelbaar vanaf +1°C tot +15°C en de ventilator is apart schakelbaar. Het volledig gescheiden statische vriesdeel kent een 

temperatuurbereik vanaf -14°C tot -28°C. 

 

 

Geschikt voor invriezen en bewaren. 

4 sterren vriesvak 

Met links- of rechtsdraaiende deur. 

Wisselbare deurscharniering 

Deurrubber eenvoudig zelf te 

vervangen. 

Verwisselbaar deurrubber 

Hoorbare waarschuwing bij storing. 

Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Gelijkmatigere temperatuurverdeling. 

PowerCooling 

Eenvoudig te openen. 

Stanggreep 

Temperatuur eenvoudig af te lezen. 

Digitaal temperatuurdisplay 

Deur kan nooit ongemerkt open blijven. 

Akoestisch deuralarm 

 

 
 

Behuizing / Kleur deur Wit / Wit 

Materiaal deur/deksel Staal 

Materiaal zijwanden Staal 

Bruto inhoud totaal 361 l 

Netto inhoud totaal 345 l 

Netto inhoud koeldeel 240 l 

Netto inhoud vriesdeel 105 l 

Energieverbruik per jaar 529 kWh 

Energiekosten per jaar € 116,- 

Geluidsniveau 52 dB(A) 
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Afmetingen 

Hoogte 200,3 cm 

Breedte 59,7 cm 

Diepte (incl. wandafstand) 66,5 cm 

Diepte bij 90° geopende deur 119 cm 

Breedte bij 90° geopende deur 64 cm 

Tussenbouwbaar Ja 

Plaatsbaar tegen muur Ja 

Interieurhoogte 110,5 cm 

Interieurbreedte 44 cm 

Interieurdiepte 44,1 cm 

Interieurhoogte vriesdeel 597 mm 

Interieurbreedte vriesdeel 440 mm 

Interieurdiepte vriesdeel 435 mm 

Netto gewicht / Bruto gewicht 82 kg / 88 kg 

Hoogte verpakking  2017 mm 

Breedte verpakking 614 mm 

Diepte verpakking 703 mm 

 
Overige 

Soort Design HardLine 

Deurscharniering Rechts, wisselbaar 

Greep Stanggreep 

Verwisselbaar deurrubber Ja 

Lengte aansluitsnoer 200 cm 

Aantal draagplateaus 4 

daarvan in hoogte verstelbaar 3 

Materiaal draagplateau koeldeel Kunststof gecoat 

Materiaal draagplateau vriesdeel  Glas 

Display Digitaal temperatuurdisplay 

Soort bedieningspaneel Druktoets 

Positie bedieningspaneel Buitenzijde 

Positie display buitenzijde digitaal 

Positie display buitenzijde digitaal 

Temperatuuralarm Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Deuralarm koeldeel  Akoestisch deuralarm 

Draagvermogen plateau in kg   45 kg 
 Bruikbare diepte draagplateau in mm  409 mm 

Koeldeel 

Instelbereik temperatuur koelen 
 

+1°C tot +15°C 

Slot 

Materiaal interieur 

 Ja 

Kunststof wit 

Ontdooisysteem koeldeel 

Koelsysteem 

Automatisch  ontdooisysteem 

PowerCooling 

Stelpoten in hoogte verstelbaar 

Materiaal stelpoten 

 2 

Staal verzinkt 

Koelsysteem Dynamisch    

Mogelijkheid ventilator uit te schakelen Ja Accessoires   

  Rolrails 9592756  

Vriesdeel  Draagrooster kunststof gecoat 7113333  

Vriessysteem Statisch  

Ontdooisysteem vriesdeel Handmatig ontdooien 

Instelbereik temperatuur vriezen -14°C tot -28°C 

Aantal draagplateaus vriesgedeelte 3 

Belastbaarheid plateaus vriesdeel 24 kg 
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