


A HIBER mottóját  - „Future of chilling” - a hűtés jövõje” -  a cég minõség és  gazdaságosság  
iránti elkötelezettsége miatt választotta.  

A termékválasztékban a legmodernebb technológiák jelennek meg. A HIBER kutató- és fejlesztõ 
mérnökeinek munkája nyomán az elérhetõ teljes termékpaletta úgy lett kifejlesztve, hogy 
messzemenõkig eleget tegyen a felhasználók igényeinek, valamint az energiahatékonysági, 
környezetvédelmi és higiéniai (HACCP) elõírásoknak. 

Az általános felhasználásra (GN) szánt gyorshûtõ termékpalettán kívül a HIBER speciálisan 
fagylaltkészítésre, és a pék- és cukrász-sütemények hûtésére is fejlesztett gyorshûtõket.

Minden egyes HIBER termékre a legapróbb részletekig a precizitás és a tökéletességre történõ 
törekvés jellemzõ.

Fűtött maghőmérőő 

A T sorozat cellája 4 

maghőmérőő elhelyezését 

teszi lehetővé a cella 

különböző pontjain, amelyek 

fűthetőek. Az időzített fűtés

gyors és problémamentes 

eltávolítást tesz lehetővé. 
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Minőség 

A termék jól megőrzi 
eredeti tulajdonságait 
(szín, illat, íz, állag, súly) 

Biztonságos, higiénikus  
tárolást tesz lehetővé 

Szélesebb termékválaszték 
(pl. többféle ételt tartalmazó 
étlap) fenntartását teszi 
lehetővé 

Szervezés, logisztika  

Kisüzemek, vendéglátóipari 
egységek munkája jobban  
szervezhető (kevesebb munka  
és kevesebb túlóra) 

A termelékenység (raktárra 
vagy eladásra) könnyen  
megnövelhető, jól szervezhető 
és könnyen tervezhető 

Alapanyag, félkész és 
késztermékek tervezett 
igényekhez igazítható 
készletezése 

Gazdaságosság 

Kevesebb hulladék keletkezik 

A jobban szervezhető munka 
miatt kevesebb az 
üzemeltető bérköltsége 

Az alapanyagok nagybani 
beszerzésével mennyiségi 
engedményekhez juthatunk 

Megtakarítást eredményez a 
fuvarköltségben és ráfordított 
munkában 

A készülékeket két fõ csoportra oszthatjuk:
 Gyorshûtõk vagy Blast Chiller-ek
 Gyorsfagyasztók más néven Blast Freezer-ek.  

A gyorshűtõk mûködési tartománya maximum +90°C 
betárolt áru hõmérsékletrõl +3°C-ra való lehűtést tesznek 
lehetõvé. A névleges hûtési idõ 90 perc. (+90°C › +3°C) Ez 
az idõ természetesen függ a betárolt áru mennyiségétõl, 
fajhõjétõl és a rendelkezésre álló hõ átadó felülettõl is. Az így 
elõállított fõtt ételek megfelelõ hõmérsékleten, és higiéniai 
feltételek betartása mellett 5-7 napig eltarthatóak  és 
megõrzik frissességüket. 

A gyorsfagyasztók névleges fajlagos teljesítménye  270 
perc (+90°C › -18°C). A gyorsfagyasztás valós idõtartama a 
betárolt áru pontos mennyiségének és termodinamikai 
paramétereinek függvényében változhat. A gyors fagyasztási 
idõ garantálja, hogy a termékben a jégkristályok képzõdése 
gyors és egyenletes lesz. A termékben sok-sok apró 
jégkristály keletkezik, nem pedig néhány nagy. A nagy 
jégkristályok károsítanák a sejtfalakat, így az élelmiszer 
tartását szerkezetét. 

A gyorsfagyasztók egyben alkalmasak a gyorshűtési
funkció teljes értékû ellátására is.    



A kis gyorshûtõ és gyorsfagyasztó berendezések kivitelüket tekintve GN tálcák fogadására alkalmas 
készülékek. 
A legkisebb ABM023S kivételével lábon álló kivitelûek.  Az ABM023S asztalra, vagy állványra 
helyezhetõ típus. 
A berendezések a vendéglátó iparban szabványos méretû tálcákkal használhatóak (GN x/y). 
Alapfelszereltség a beépített léghûtéses aggregát és a  vezérlõ automatika.
Rendelhetõ tartozék a vízhûtéses kondenzátor (léghûtéses helyett), illetve külön kondenzátor, kültéri 
vagy gépházi elhelyezéshez.
A típusjel végén található betû „S” vagy „T” két különbözõ kivitelt jelent. A különbség elsõsorban a 
vezérlõ automatika tudásában van. Az „S” a standard kivitel, a „T” pedig a bõvített funkciókkal 
rendelkezõ változat. A „T” képes akár  4 maghõmérõt is kezelni, van riasztókimenete, és memóriában 
õrzi a riasztásokat (HACCP), el lehet menteni gyakori hûtési programokat, és az alapfelszereltség 
részeként jár hozzá egy STERILOX készülék.  

Tálcák 
száma/típusa 

Modell Dimenzió 
(mm) 

Funkció* Mag 
hőmérséklet 
°C 

Tápfeszültség Felvett 
Telj. 
(W) 

Kapacitás 
(Kg H/F) 

3 x GN 2/3 ABM023S 560x595x520 M +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 960 8/5 

4 x GN 1/1 RCR041S 790x700x800 H +90+3 230 V 50 HZ 800 10 

4 x GN 1/1 RCM041S 790x700x800 M +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 1000 10/7 

5 x GN 1/1 RDR051S 790x700x850 H +90+3 230 V 50 HZ 1000 12 

5 x GN 1/1 RDM051S 790x700x850 M +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 1200 12/8 

5 x GN 1/1 RCR051S 790x700x850 H +90+3 230 V 50 HZ 1200 18 

5 x GN 1/1 RCM051S 790x700x850 M +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 1400 18/12 

8 X GN 1/1 RCR081S 790x700x1320 H +90+3 230 V 50 HZ 1550 25 

8 X GN 1/1 RCM081S 790x700x1320 M +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 2100 25/16 

8 X GN 1/1 RCR081T 790x700x1320 H +90+3 230 V 50 HZ 1550 25 

8 X GN 1/1 RCM081T 790x700x1320 M +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 2100 25/16 

  * Funkció: H: Hûtés, F: Fagyasztás, M Mindkettõ



 

Tálcák 
száma/típusa 

Modell Dimenzió 
(mm) 

Funkció* Mag 
hőmérséklet 
°C 

Tápfeszültség Felvett 
Telj. 
(W) 

Kapacitás 
(Kg H/F)  

* Funkció: H: Hûtés, F: Fagyasztás, M Mindkettõ



A nagykapacitású gyorshûtõ/fagyasztó berendezéseket nem tálcák, hanem tálcatartó görgõs kocsik 
fogadására tervezték. Kivitelét tekintve már nem szekrény, hanem hûtõkamra formájú 
berendezések.  
Ezeknél a berendezésnél alapfelszereltség a „T” kivitel, melynek jellemzõi:

- 4 maghõmérõt képes kezelni 
- riasztó kimenete van és memóriában õrzi a riasztásokat (HACCP)
-  el lehet menteni a gyakori hûtési programokat 
- alapfelszereltség részeként jár hozzá egy STERILOX ózonos sterilizáló készülék

Tekintettel a berendezések teljesítménytartományára, a léghûtéses aggregát nincs a berendezésbe 
építve, hanem külön kerül leszállításra kültéri kivitelben. 
A méretükre való tekintettel, a gazdaságos és egyszerûbb szállítás érdekében a berendezések 
lapra szerelten kerülnek szállításra. 



(kocsi (db) x 
tálca (db)  

tálca méret 

Modell Dimenzió 
külső (m) 

Dimenzió 
belső (m) 

Funkció* Mag 
hőmérséklet 

°C 

Tápfeszülts
ég 

Felvett 
Telj (kW) 

Kapacitás 
Kg 

* Funkció: H: Hűtés, F: Fagyasztás, M Mindkettõ



STERILOX Ózonos sterilizáló készülék 
A „T” verzióban alapfelszereltség, de különállóan is 

megrendelhetőő. A hűtőőtér  és az evaporátor 

sterilizálására használható. A szerkezet ózont  (O3) 

termel, és akár más berendezések  sterilizálására is 

alkalmazható. A kábeles csatlakozásnak köszönhetően

könnyen a kívánt pozícióba helyezhetőő. 

Az általános célú gyorsfagyasztó és  gyorshűtő termékpalettán kívül a 
HIBER két speciális szériát kínál, melybõl az egyik a 
fagylaltkészítéshez, míg a másik a pék- és cukrászsütemények 
gyártásához külön, az adott termékkör  igényeihez és kiszereléséhez 
célzottan kifejlesztett és optimalizált gyorshûtõket és 
gyorsfagyasztókat jelent.      



A HIBER sokkolók 
fagylaltkészítéshez 
fejlesztett szériája 
kifejezetten a 
szabványos 5 literes 
(360x165x120) 
fagylalttégelyek 
befogadására lett 
optimalizálva. A 
fagylalthûtõ 
termékskálában 
értelem-szerûen csak 
fagyasztós üzemmódú 
berendezéseket 
találunk. A fagylaltos 
tégelyeket tartó rács 
szériatartozék.  
A berendezések „S” 
standard kivitelben 
elérhetõek.  

Fagylalt 
tégelyek 
száma (5 
l.) 

Modell Dimenzió 
(mm) 

Funkció* Tápfeszültség Felvett 
Teljesítmény 
(W) 

Fagyasztó 
kapacitás 
(tégely) 

2 x (5 lit.) ABM023S 560x595x520 F (M) 230 V 50 HZ 960 2 

6 x (5 lit.) GDM006S 790x700x850 F (M) 230 V 50 HZ 1200 6 

6 x (5 lit.) GCM006S 790x700x850 F (M) 230 V 50 HZ 1400 6 

12 x (5 
lit.) 

GCM012S 790x800x1320 F (M) 230 V 50 HZ 2100 12 

15 x (5 
lit.) 

GCM015S 790x800x1800 F (M) 3 ~ 400 V 50 
HZ 

3500 15 

21 x (5 
lit.) 

GDM021S 790x800x1950 F (M) 3 ~ 400 V 50 
HZ 

3600 21 

21 x (5 
lit.) 

GCM021S 790x800x1950 F (M) 3 ~ 400 V 50 
HZ 

5100 21 

* Funkció: H: Hűtés, F: Fagyasztás, M Mindkettõ



A pék- és cukrászsütemények gyorshűtésére és 
fagyasztására ajánlott széria sajátossága, hogy a 
használható tálcák mérete a cukrászatok és pékségek 
által használt tepsikhez és tálcákhoz igazodik. A tálcák 
külön rendelhetõek.   

Tálcák 
száma 
mérete 

Modell Dimenzió 
(mm) 

Funkció* Mag 
hőmérséklet 
°C 

Tápfeszültség Felvett 
Telj. (W) 

Kapacitás 
(fagyasztó) 
Kg 

3 x 
(325x176)  

ABM023S 560x595x520 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 960 5 

4 x 
(600x400) 

PCM041S 790x700x800 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 1000 8 

5 x 
(600x400) 

PDM051S 790x700x850 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 1200 10 

5 x 
(600x400) 

PCM051S 790x700x850 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 1400 15 

8 x 
(600x400) 

PCM081S 790x700x1320 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 2100 24 

8 x 
(600x400) 

PCM081T 790x700x1320 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 2100 24 

12 x 
(600x400) 

PDM121S 790x800x1800 F (M) +90+3 / +90 -18 230 V 50 HZ 2100 24 

12 x 
(600x400) 

PCM121S 790x800x1800 F (M) +90+3 / +90 -18 3~ 400 V 50 Hz 3500 36 

12 x 
(600x400) 

PCM121T 790x800x1800 F (M) +90+3 / +90 -18 3~ 400 V 50 Hz 3500 36 

16 x 
(600x400) 

PDM161S 790x800x1950 F (M) +90+3 / +90 -18 3~ 400 V 50 Hz 3600 36 

16 x 
(600x400) 

PCM161S 790x800x1950 F (M) +90+3 / +90 -18 3~ 400 V 50 Hz 5100 56 

16 x 
(600x400) 

PCM161T 790x800x1950 F (M) +90+3 / +90 -18 3~ 400 V 50 Hz 5100 56 

* Funkció: H: Hűtés, F: Fagyasztás, M Mindkettő



kocsi(db) x 
tálca(db) x 
tálca méret 

Modell Dimenzió 
külső (m) 

Dimenzió 
belső (m) 

Funkció* Mag 
hőmérséklet 

°C 

Tápfeszültség Felvett 
Telj 

(kW) 

Kapacitás 
(fagyasztó) 

Kg 

* Funkció: H: Hûtés, F: Fagyasztás, M Mindkettő



www.equinoxe.hu

 

Központ - Szakáruház, raktár

1097 , Gubacsi u. 24.

Telefon: (1) 273-3204
E-mail: equinoxe@equinoxe.hu 

Budapest


