
THE WORLD’S FINEST PORTABLE FRIDGES AND FREEZERS!
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INFORMACJIE O - ABOUT

PRODUKTACH - PRODUCTS
ENGEL - od dziesięcioleci lider rynku mobilnych urządzeń chłodniczych
Nazwa ENGEL oznacza aktywność, solidność i przygodę na całym świecie, ale także niezrównaną niezawodność. 
Dzięki nowym sprężarkom oscylacyjnym ta tradycyjna marka ponownie wyznacza międzynarodowe standardy.

Od ponad 60 lat ENGEL jest niekwestionowanym liderem na rynku mobilnych urządzeń chłodniczych. Nic dziwne-
go, gdyż wyjątkowa niezawodność tej marki jest przysłowiowa. Od 1962 roku na całym świecie sprzedano ponad 
8,5 miliona urządzeń chłodniczych ENGEL. Tysiące chłodziarek działa do dziś - po 30, a nawet 40 latach!

Nazwa ENGEL cieszy się szczególnie wysoką renomą w zastosowaniach morskich, gdzie agregaty chłodnicze mus-
zą wytrzymać ekstremalne warunki. Nie bez powodu oryginalne wyposażenie Fairliner, Sealine, Elegance, Bandi-
do i wielu innych pochodzi w przeważającej mierze od ENGEL.

Od Australii po Afrykę i Ameryki po Europę - ludzie na całym świecie polegają na urządzeniach ENGEL dzięki ich 
solidnej konstrukcji i stałej wydajności chłodzenia. Kompromisy mogą być dla innych, ale na pewno nie dla ENGEL. 
Dlatego również zadowolenie klienta jest dla nas najwyższym priorytetem. ENGEL nie tylko oferuje swoim klientom 
serwis na całym świecie za pośrednictwem międzynarodowych partnerów, ale także jako jedyny producent oferuje 
trzyletnią gwarancję na wszystkie urządzenia chłodnicze z swing kompresorem, a na nową serię V nawet pięcioletnią!

A na dawanie gwarancji mogą sobie pozwolić tylko ci, którzy są pewni siebie!

ENGEL – the market leader in mobile fridges and freezers for many years
All over the world ENGEL is associated with activity, robustness and adventure. The brand also stands for 
unrivalled reliability. With its new Swing Motor compressor, the traditional brand is once again setting inter-
national standards.

For more than 60 years, ENGEL has been the undisputable market leader in mobile refrigerators and freezers. No 
wonder! This brand’s outstanding reliability borders on the proverbial. Since 1962, more than 8.5 million ENGEL 
refrigerators and freezers have been sold all over the world. Thousands of portable fridges are still operating 
today – after 30 or even 40 years!

Especially in maritime use, where fridges and freezers are exposed to extreme conditions, the ENGEL brand has 
an excellent reputation. It is not without good reason that most of the initial equipment you can find in Fairline, 
Sealine, Elegance, Bandido and other boats was produced by ENGEL.

From Australia to Africa and America and as far as Europe – people all around the globe rely on ENGEL appliances, 
thanks to their robust construction and their ability to hold a steady temperature. Compromises may be okay for 
others, but certainly not for ENGEL. This is why here at ENGEL we take customer satisfaction very seriously. ENGEL 
not only offers its customers worldwide support through its international partners, it is also the only producer to 
offer 3-years guarantee with all of its Swing Motor compressor refrigerators, the new 2021 Series V even has a 
5-year guarantee!

And let’s face it: Only those, who feel confident, can afford to offer guarantees!



…, BO FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE! 
•	 ekstremalnie	niskie	zużycie	prądu	(32W)
•	 wytrzymuje	30%	dłużej,	przy	jednakowym	źródle	prądu,	jak	 
	 porównywalny	sprzęt
•	 nie	ma	podwyższonego	zużycia	prądu	przy	włączaniu	(rozruchu)
•	 nie	występuje	podwyższone	zużycie	prądu	nawet	przy	ekstremalnych	 
	 temperaturach	zewnętrznych
•	 maksymalny	spadek	temperatury	pomiędzy	cyklami	ON/OFF	do	1-2°C	 
	 (niezależnie	od	temperatury	zewnętrznej)
• szczególnie	przydatne	w	branży	medycznej,	farmaceutycznej	i	laboratoriach
•	 legendarna	długość	użycia	-	30	lat	i	dłużej
•	 szczególnie	przydatne	przy	używaniu	baterii	słonecznych
•	 100%	bezobsługowy
•	 izolacja	PU-wolne	od	CFC/PFC
•	 dzięki	gładkim	powierzchniom	łatwe	do	utrzymania	w	czystości
•	 niewrażliwe	na	wstrząsy,	uderzenia	i	położenie
• 1/3	większa	pojemność	przez	zewnętrzne	zamocowanie	agregatu	chłodzenia
• pełna	funkcjonalność	również	przy	temperaturach	zewnętrznych	powyżej	50°C
• 3 lata gwarancji, 5 lat na serię ENGEL MT-V

Dlaczego wybrałbym akurat
sprzęt firmy ENGEL?

Why you should choose  
an ENGEL device?

BECAUSE THESE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES! 

• Extreme low power consumption (32 W)
• Lasts 30% longer on same power source than similar appliances
• No high starting currents
• No high current consumption on extreme ambient temperatures and operations
• Maximum temperature drop between the ON / OFF cycles of 1 - 2 degrees 
 (regardless of the outside temperature)           
• Particularly suitable for medical, pharmaceutical and labour operations
• Legendary 30 years and longer durability
• Especially useable for solar operations
• 100% maintenance free
• PU-Isolation CFC/PFC-free
• Smooth surface for easy cleaning
• Resistant to vibrations, impacts and slanting positions
• 1/3 more space because cooling unit is placed outside of the refrigeration compartment 
• Full function even at outdoor temperatures of 50°C and higher
• 3 years warranty, 5 years on the ENGEL MT-V series



THE ENGEL SWING MOTORS

For more than 50 Years the Japanese company Sawa-
fuji Electric Co. Ltd has been producing and distribu-
ting an unique product:

The SWING MOTOR

The newest generation of these ENGEL-Swing Motors 
are quieter, more efficient and have an even lower  
power consumption.

The ENGEL compressor is the only one on the market 
which was exclusively developed for mobile use. 

Its low starting current especially comes to full  
advantage in battery mode. 

This causes a longer operation durability and  
outstanding performance compared to similar  
compressor types in normal operation (temperature 
range of +5°C) when used with same batteries.

Sprężyna 
Resonance Spring

Tłok 
Piston

ENGEL SWING KOMPRESOR
Już od ponad 50 lat japońska firma Sawafuji Electric Co. Ltd.produkuje i prowadzi 
dystrybucję jednego, jedynego produktu:

SWING MOTOR.

Najnowsza generacja kompresorów ENGEL jest jeszcze cichsza, jeszcze   
efektywniejsza i oszczędniejsza w użyciu prądu (seria platynowa).

Kompresor ten jako jedyny na rynku został wynaleziony i dostosowany do  
mobilnych zadań.

Szczególnie przy pracy na akumulatorze wyraźnie widać zalety niskiego zużycia 
prądu.

Powyższe sprawia, ze przy identycznym użyciu, bateriach i normalnym  
chłodzeniu w zakresie +5°C, otrzymujemy dłuższy czas używania w porównaniu z 
innymi kompresorami.

Trwały magnes 
Permanent Magnet

Rdzeń cewki 
Core Pole

Cewka 
Coil

3

Jarzmo 
Yoke

Sprężyna zaworu 
Valve Spring

• MARINE • CARAVAN • CAMPING •  
• TRUCK • EXPEDITIONS • 

• JOB & FUN • BARBECUES • BEACH •
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Nr. artykułu: SB30F-N-W

Głębokie ciało bez kompresora: 611 mm

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 440 x 250 x 716 mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 340 x 170 x 475 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Objętość: 30 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Czarny

Waga: 19 kg

Zakres temperatury: +10°C do -8°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Zakres dostawy: DC-Kabel, Instrukcja obsługi

Unit can be installed 1.5m away with 
extension cable SAW169902300X0

Urządzenie może być zamontowane w odległości 
1,5m z opcjonalnym kablowym SAW169902300X0

Installation brackets and extension 
cables

Uchwyty montażowe i przedłużacze

Stainless steel runners

Szyna jezdna ze stali nierdzewnej 

Energy saving LED light

Ekonomiczne oświetlenie LED 

SB30F-N-W

Art.No.: SB30F-N-W

Body Deep w/o compressor: 611 mm

Dimensions (WxHxD): 440 x 250 x 716 mm

Internal dimensions (WxHxD): 340 x 170 x 475 mm

Sheet steel enamelled: 12/24 Volt

Volume: 30 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Black

Weight: 19 kg

Temperature range: +10°C to -8°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Included in delivery: DC-cable, Manual

Szczeliny wentylacyjne do wymiany ciepła
Louver for air exchange

Miejsce na np. 35  
puszek o pojemności 0,33 litra 
Space for e.g. 35 0.33 litre cans

 
+10°C

  
-8°C 12/24V30L

Nowy kompresor -
cichszy, lżejszy, miara wszystkiego... zawsze był! 
Szuflada chłodnicza ENGEL SB30F-N-W wyposażona jest w najnowszą 
innowacyjną technologię Swing kompresor ENGEL.
Wymiary odpowiadają standardowym szufladom dostępnym na rynku. 
Tylny zespół sprężarki może być zamontowany w odległości do 1,5m 
od szuflady w innym miejscu. Zoptymalizowany system wentylacji  
zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła.
Idealny do utrzymywania napojów i jedzenia w chłodzie.

New compressor - quieter, lighter, pure ENGEL quality!
The ENGEL SB30F-N-W comes with the newest innovation ENGEL swing 
compressor technology.
The dimensions correspond to the standard drawers on the market. 
The rear compressor unit can be installed up to 1.5m from the drawer. 
An optimized ventilation system ensures optimal heat dissipation. 
Perfect for keeping your drinks and food cool.

CZYSTA EFEKTYWNOŚĆ!!!

Akcesoria opcjonalne: 
Ta płyta nierdzewna pozwala  
stworzyć dwie komory w Twojej  
lodówce szufladowej ENGEL  
(Nr. artykułu: ENGESB30).

This stainless steel plate can  
seperate the drawer fridge in two  
compartments (Art.no.: ENGESB30).

NOWE!



CH
ES

T 
O

PE
N

Bigger freezer and smaller fridge

Duża komora zamrażarki i mała
Komora chłodziarki

Smaller freezer and bigger fridge

Mała komora zamrażarki i duża
Komora chłodziarki

Digital temperature control and 
battery protection

Cyfrowe sterowanie temperaturą w 
zestawie. Monitor baterii

Energy saving LED light

Ekonomiczne oświetlenie LED

MD45F-CD-P

CHŁODNICA KOMBI O POJEMNOŚCI 40 LITRÓW!

40 LITRE COMBI-BOX!

Nr. artykułu: MD45F-CD-P

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 647 x 508 x 364 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Treść:

-) Strefa 40 litrów lub 
-) Combi: 39 litrów (Normalna komora lodówki:     
    22 litrów + Komora zamrażarki 17 litrów) lub 
-) Combi: 39 litrów (Normalna komora chłodziarki:  
    17 litrów + Komora zamrażarki 22 litrów)

Napięcie: 12/24 Wolt

Waga: 24 kg

Moc: 32 Wat

Zakres temperatury: -) Strefa: +10°C do -10°C lub                                                               
-) Combi: +10°C do -15°C

Kolor: Platinum

Material: Blacha stalowa emaliowana

Sterowanie cyfrowe: 

Monitor baterii: 

Światło: 

Zakres dostawy: DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
instrukcja obsługi

Art.No.: MD45F-CD-P

Dimensions (WxHxD): 647 x 508 x 364 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Volume:

-) one Zone: 40 litres or
-) Combi: 39 litres (Fridge: 22 litres +     
   freezer 17 litres) or
-) Combi: 39 litres (Fridge: 17 litres +  
   freezer 22 litres)

Voltage: 12/24 Volt

Weight: 24 kg

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Temperature range: -) one Zone: +10°C to -10°C or
-) Combi: +10°C to  -15°C

Colour: Platinum

Material: Sheet steel enamelled

Digital Control: 

Battery monitoring: 

Light: 

Included in delivery: DC-cable, handles w/screws, Manual

PURE EFFICIENCY!!!Dwie strefy o pojemności  
22 + 17 litrów
Two zones with 22 + 17 litres

 
+10°C

  
-15°C 12/24V40L

Enjoy pure ENGEL quality
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Digital temperature control and  
battery protection

Cyfrowa kontrola temperatury wraz 
z monitorem baterii

Robust handles

Wzmocnione uchwyty

Lockable stainless steel latch

Nowy zamykany zamek ze stali 
nierdzewnej

Robust corner protector

Wzmocniona ochrona narożników

Nr. artykułu: MT35F-V

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 647 x 408 x 364 mm 
Szerokość z uchwytami: +2x 50mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 380 x 270 x 270 mm

Treść: 32 Litrów

Napięcie: 12/24/230 Wolt

Klasa efektywności: F

Moc: 32 Wat

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Kolor: Antracyt

Material: Blacha stalowa

Waga: 22 kg

Zakres dostawy: AC-Kabel, DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami, 
Instrukcja obsługi

PROVEN COMPRESSOR - MORE EQUIPMENT

PRZYZNANY KOMPRESOR - WIĘCEJ SPRZĘTU

CZYSTA EFEKTYWNOŚĆ!!!

Art.No.: MT35F-V

Dimensions (WxHxD): 647 x 408 x 364 mm 
Width with handles: +2x 50mm

Internal dimensions: (WxHxD): 380 x 270 x 270 mm

Volume: 32 litre

Voltage: 12/24/230 Volt

Energy class: F

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Temperature range: +10°C to -18°C, continuously adjustable

Colour: Gunmetal

Material: stove-enamelled sheet steel

Weight: 22 kg

Included in delivery: AC-cable, DC-cable, handles w/screws, 
Manual

Miejsce na np. 12x1 litrowych butelek stojących  
pionowo lub 9x1,5 litrowych butelek leżących
Space for e.g. 12x1 litre bottles upright or

9x1.5 litre bottles horizontal

MT35F-V

NOWE!

 
+10°C

  
-18°C 12/24V12/24V 230V32L
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Automatic priority circuit

Automatyczne przełączanie

Energy saving LED light with
ON/OFF contact switch

Ekonomiczne, przełączane światło LED

Robust basket

Wzmocniony kosz na wkłady

Allround vaporizer - without
loss refrigerate or freeze

Parownik uniwersalny - chłodzenie  
lub głębokie mrożenie bez strat

MT45F-V

PRZYZNANY KOMPRESOR - WIĘCEJ SPRZĘTU

PROVEN COMPRESSOR - MORE EQUIPMENT

Enjoy pure ENGEL quality

NEW!

Nr. artykułu: MT45F-V

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 647 x 508 x 364 mm 
Szerokość z uchwytami: +2x 50mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 380 x 370 x 270 mm

Treść: 40 Litrów

Napięcie: 12/24/230 Wolt

Klasa efektywności: F

Moc: 32 Wat

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Kolor: Antracyt

Material: Blacha stalowa

Waga: 24 kg

Zakres dostawy: AC-Kabel, DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami, 
Instrukcja obsługi

PURE EFFICIENCY!!!

Art.No.: MT45F-V

Dimensions (WxHxD): 647 x 508 x 364 mm 
Width with handles: +2x 50mm

Internal dimensions: (WxHxD): 380 x 370 x 270 mm

Volume: 40 litre

Voltage: 12/24/230 Volt

Energy class: F

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Temperature range: +10°C to -18°C, continuously adjustable

Colour: Gunmetal

Material: stove-enamelled sheet steel

Weight: 24 kg

Included in delivery: AC-cable, DC-cable, handles w/screws, 
Manual

Miejsce na np. 12x1,5 litrowych  
butelek w pozycji pionowej

Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright

 
+10°C

  
-18°C 12/24V12/24V 230V40L
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Small additional lid

Mała dodatkowa pokrywa 

Controller with control light

Kontroler z lampką kontrolną

12V connections

Połączenie 12V

Practical carrying strap

Praktyczny pasek do noszenia

Small but nice
You already have an ENGEL refrigerator and still need a small freezer - 
the Little ENGEL is the right one for you.

Particularly suitable for the transport of medicinal products. 
ENGEL devices are so versatile, you can take the portable fridges with 
you wherever you like and use them wherever you like.

Mały, ale wspanialy
Posiadasz już lodówkę ENGEL i potrzebujesz jeszcze małej komory 
zamrażarki - wtedy Mały ENGEL jest w sam raz.

Szczególnie nadaje się do transportu leków.
Dzięki poręczności urządzeń ENGEL, z chłodziarek można korzystać 
praktycznie wszędzie lub zabrać je ze sobą.

Nr. artykułu: MD14F

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 442 x 395 x 284 mm

Napięcie: 12 Wolt

Treść: 14 Litrów

Material: ABS

Kolor: Korpus jasnoszary, pokrywa ciemnoszara

Waga: 11,5 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Zakres dostawy: DC-Kabel, Pasek do przenoszenia,  
Instrukcja obsługi

LITTLE

MD14F

Art.No.: MD14F

External dimensions (WxHxD): 442 x 395 x 284 mm

Voltage: 12 Volt

Capacity: 14 litres

Material: ABS

Colour: Body light grey, lid dark grey

Weight: 11,5 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Included in delivery: DC-cable, carrying strap, Manual

 
+10°C

  
-18°C 12V14L

testo Datalogger - odpowiedni do  
transportu surowicy szczepionkowej i leków  

(więcej informacji na stronie 24)
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Controller with control light

Sterowanie z lampką kontrolną 

Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Space for e.g. 12x0.5 litre bottles 
upright

Miejsce na np. 12x0,5 litrowych  
butelek w pozycji pionowej

MD17F

Enjoy pure ENGEL quality

Compact and light
Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust 
plastic exterior, these two models not only have fans on country roads.
The smaller model MD17 is perfect for one to two people for a whole 
weekend. Families will prefer the MD27.

Kompaktowy i lekki
Kompaktowe i lekkie zarazem - stabilne dzięki solidnej obudowie z 
tworzywa sztucznego - te dwa modele mają swoich fanów nie tylko na 
wiejskich drogach.
Mniejszy model MD17 jest idealny dla jednej lub dwóch osób na cały 
weekend. Rodziny najczęściej wybierają MD27.

Nr. artykułu: MD17F

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 549 x 364 x 307 mm 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 15 Litrów

Material: ABS

Kolor: Korpus jasnoszary, pokrywa ciemnoszara

Waga: 16 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Ø - Okres eksploatacji: Przy 20°C tu = 15%, przy 30°C tu = 20% 

Zakres dostawy: DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
Instrukcja obsługi

Art.No.: MD17F

External dimensions (WxHxD): 549 x 364 x 307 mm 
Width with handles: +2x 40mm

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 15 litres

Material: ABS

Colour: Body light grey, lid dark grey

Weight: 16 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Ø – Operating period: at 20°C a.t. = 15%, at 30°C a.t. = 20% 

Included in delivery: DC-cable, handles w/screws, Manual

 
+10°C

  
-18°C 12/24V15L
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Controller with control light

Sterowanie z lampką kontrolną 

Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Space for e.g. 6x1.5 litre bottles 
upright

Miejsce na np. 6x1,5 litrowych  
butelek w pozycji pionowej

MD27F

Kompaktowy i lekki
Kompaktowe i lekkie zarazem - stabilne dzięki solidnej obudowie z 
tworzywa sztucznego - te dwa modele mają swoich fanów nie tylko na 
wiejskich drogach. 
Mniejszy model MD17 jest idealny dla jednej lub dwóch osób na cały 
weekend. Rodziny najczęście.

Nr. artykułu: MD27F

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 549 x 465 x 307 mm 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 21 Litrów

Material: ABS

Kolor: Korpus jasnoszary, pokrywa ciemnoszara

Waga: 17 kg

Zakres temperatury: +10°C do -12°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Ø - Okres eksploatacji: Przy 20°C tu = 20%, przy 30°C tu = 30% 

Zakres dostawy: DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
Instrukcja obsługi

Art.No.: MD27F

External dimensions (WxHxD): 549 x 465 x 307 mm 
Width with handles: +2x 40mm

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 21 litres

Material: ABS

Colour: Body light grey, lid dark grey

Weight: 17 kg

Temperature range: +10°C up to -12°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Ø – Operating period: at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30% 

Included in delivery: DC-cable, handles w/screws, Manual

 
+10°C

  
-12°C 12/24V21L

Compact and light
Compact and light at the same time and sturdy thanks to their robust 
plastic exterior, these two models not only have fans on country roads.
The smaller model MD17 is perfect for one to two people for a whole 
weekend. Families will prefer the MD27. 
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Controller with control light

Sterowanie z lampką kontrolną 

Automatic priority circuit

Automatyczne przełączanie zasilania 

Door swing changeable

Możliwość zmiany zamka drzwi

Door swing changeable

Możliwość zmiany zamka drzwi

MR040F

Enjoy pure ENGEL quality

MODEL PROMOCYJNY

PROMOTION MODEL

Nr. artykułu: MR040F

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 630 x 470 x 394 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 67mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 382 x 370 x 264 mm

Napięcie: 12/24/230 Wolt

Treść: 40 Litrów

Material: Plastikowa obudowa

Kolor: Szary z czerwonym

Klasa efektywności: F

Waga: 22 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Zakres dostawy: AC-Kabel, DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami, 
Instrukcja obsługi

Miejsce na np. 12 x 1,5 l butelek
Space for e.g. 12x1.5 litre bottles upright

Art.No.: MR040F

Dimensions (WxHxD): 630 x 470 x 394 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 67mm

Internal dimensions 
(WxHxD): 382 x 370 x 264 mm

Voltage: 12/24/230 Volt

Volume: 40 litres

Material: Plastic case

Colour: grey and red

Energy class: F

Weight: 22 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Included in delivery: AC-cable, DC-cable, handles w/screws, Manual
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Controller with control light and 
digital display

Kontroler z diodą i wyświetlacz 
cyfrowy

Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Automatic priority 
circuit

Automatyczne przełączanie zasilania 

Space for e.g. 12x1 litre bottles up-
right or 9x1.5 litre bottles horizontal

Miejsce na np. 12x1 litrowych butelek 
lub 9x1,5 litrowych butelek na stojaco

MT35F-S

Pure elegance
The classics are now even more attractive.
The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of 
their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed 
digital display that tells you the exact interior temperature.

Czysta elegancja
Również klasyki mogą stać się odrobinę eleganckie. Seria cyfrowa 
MT35 i MT45 błyszczy nie tylko dzięki wielu warstwom metalicznego 
lakieru, ale również przez cyfrowy ekran, który wskazuje temperaturę 
wewnętrzną.

Nr. artykułu: MT35F-S

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 647 x 408 x 364 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 380 x 270 x 270 mm

Napięcie: 12/24/230 Wolt

Treść: 32 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Srebrny metalic

Klasa efektywności: F

Waga: 21 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Ø Okres eksploatacji: Przy 20°C tu = 20 %, przy 30°C tu = 30%

Podgląd: Przez termometr cyfrowy

Zakres dostawy: AC-Kabel, DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami, 
Instrukcja obsługi

Art.No.: MT35F-S

External dimensions 
(WxHxD):

647 x 408 x 364 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Internal dimensions 
(WxHxD): 380 x 270 x 270 mm

Voltage: 12/24/230 Volt

Capacity: 32 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Silver metallic

Energy class: F

Weight: 21 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Ø operating time: at 20°C a.t. = 20%, at 30°C a.t. = 30%

Monitoring: with digital thermometer

Included in delivery: AC-cable, DC-cable, handles w/screws, Manual

ELEGANCKI - NOWOCZESNY - WYDAJNY
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Controller with control light and 
digital display

Kontroler z diodą i wyświetlacz
cyfrowy

Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Automatic priority 
circuit

Automatyczne przełączanie zasilania 

Space for e.g. 12x1.5 litre bottles 
upright

Miejsce na np. 12x1,5 litrowych 
butelek

MT45F-S

Pure elegance
The classics are now even more attractive.
The MT35 and the MT45 of the digital series not only gleam because of 
their silver metallic multi-coat finish, but also because of the installed 
digital display that tells you the exact interior temperature. 
Bring your fresh fish catch home safely and deep-frozen.

Czysta elegancja
Również klasyki mogą stać się odrobinę eleganckie. Seria cyfrowa 
MT35 i MT45 błyszczy nie tylko dzięki wielu warstwom metalicznego 
lakieru, ale również przez cyfrowy ekran, który wskazuje temperaturę 
wewnętrzną. 
Dostarczcie bezpiecznie swój świeży, zamrożony połów do domu.

IDEALNE NA POŁOWY W NORWEGII

FOR NORWAY FISHERMEN

Nr. artykułu: MT45F-S

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 647 x 508 x 364 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 380 x 370 x 270 mm

Napięcie: 12/24/230 Wolt

Treść: 40 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Srebrny metalic

Klasa efektywności: F

Waga: 24 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 32 Wat

Ø Okres eksploatacji: Przy 20°C tu = 25%, przy 30°C tu = 40%

Podgląd: Przez termometr cyfrowy

Zakres dostawy: AC-Kabel, DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami, 
Instrukcja obsługi

Art.No.: MT45F-S

External dimensions 
(WxHxD):

647 x 508 x 364 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Internal dimensions 
(WxHxD): 380 x 370 x 270 mm

Voltage: 12/24/230 Volt

Capacity: 40 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Silver metallic

Energy class: F

Weight: 24 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Ø operating time: at 20°C a.t. = 25%, at 30°C a.t. = 40%

Monitoring: with digital thermometer

Included in delivery: AC-cable, DC-cable, handles w/screws, Manual

Elegant - modern - efficient

Enjoy pure ENGEL quality
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Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Practical handles

Praktyczne uchwyty

Included basket

W tym kosz na wkładkę

Space for e.g. 24x1 litre bottles 
upright

Miejsce na np. 24x1 litrowych 
butelek

MD60F

And it gets bigger
They have come to be known as man’s best friend.
These models have a huge capacity and are still easy to carry. 
A genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended  
touring. You can fully rely on ENGEL.

I mogą być jeszcze większe 
Nazywamy je najlepszymi przyjaciółmi.
Te modele, mimo ogromnej pojemności są łatwe w transporcie.  
Rewelacyjne dla grup wycieczkowych, rejsów połowowych, badź  
rajdów. Możecie w 100% polegać na ENGEL.

Nr. artykułu: MD60F

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 790 x 441 x 490 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 510 x 310 x 390 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 60 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Korpus jasnoszary, pokrywa ciemnoszara

Waga: 32 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 52 Wat

Zakres dostawy: 2x DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
Instrukcja obsługi

Art.No.: MD60F

External dimensions (WxHxD): 790 x 441 x 490 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Internal dimensions (WxHxD): 510 x 310 x 390 mm

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 60 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Body light grey, lid dark grey

Weight: 32 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 52 Watt

Included in delivery: 2x DC-cable, handles w/screws, Manual
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Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Practical handles

Praktyczne uchwyty

Thermostat controlled circulating fan

Wentylator obiegowy sterowany
termostatem

Normal fridge and separate freezer

Chłodziarka i zamrażarka 

MD60F-C

And it gets bigger
They have come to be known as man’s best friend.
These models have a huge capacity and are still easy to carry. A  
genuine sensation for group excursions, fishing trips or extended  
touring. You can fully rely on ENGEL.
The ENGEL MD60F-C is a Combi device with normal fridge compartment 
(30 litres) and separate freezer compartment (27 litres). The tempera-
ture in the freezer compartment can be adjusted by the thermostat. The  
normal fridge compartment is cooled down at the same time.I mogą być jeszcze większe

Nazywamy je najlepszymi przyjaciółmi. 
Te modele, mimo ogromnej pojemności są łatwe w transporcie. 
Rewelacyjne dla grup wycieczkowych, rejsów połowowych, badź  
rajdów. Możecie w 100% polegać na ENGEL.
ENGEL MD60FC to dwufunkcyjny model z chłodziarką (30 l) i  
zamrażarka (27 l). Temperaturę w zamrażarce można regulować  
termostatem, a jednocześnie schładza się chłodziarka.

Nr. artykułu: MD60F-C

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 790 x 441 x 490 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 510 x 310 x 390 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Chłodziarka: 30 Litrów

Zamrażarka: 27 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Korpus jasnoszary, pokrywa ciemnoszara

Waga: 33 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 52 Wat

Podgląd: Przez termometr cyfrowy

Zakres dostawy: 2x DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
Instrukcja obsługi

Enjoy pure ENGEL quality
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Art.No.: MD60F-C

External dimensions (WxHxD): 790 x 441 x 490 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Internal dimensions (WxHxD): 510 x 310 x 390 mm

Voltage: 12/24 Volt

Normal fridge compartment: 30 litres

Separate freezer compartment: 27 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Body light grey, lid dark grey

Weight: 33 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 52 Watt

Monitoring: with digital thermometer

Included in delivery: 2x DC-cable, handles w/screws, Manual
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Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Practical handles

Praktyczne uchwyty

Included basket

W tym kosz na wkładkę

Space for e.g. 24x1.5 litre bottles 
upright

Miejsce na np. 24x1,5 litrowych 
butelek

MD80F-S

We grow and grow
Not only is our technology being continuously improved – the com-
pressors now are even more efficient, quieter and save more electricity 
than ever thanks to the new Swing Motor technology – the units’ cubic  
capacity is growing too. The biggest units in the range of ENGEL offer 
33% more capacity without any increase in power consumption.

My rośniemy i rośniemy
Nie tylko technologia jest nieustannie ulepszana - kompresory stają 
się efektywniejsze, cichsze i energooszczedniejsze, rośnie także ich  
pojemność.
O 33% więcej pojemności oferuje największy z ENGEL nie zwiekszając 
przy tym zużycia prądu.

Nr. artykułu: MD80F-S

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 790 x 561 x 490 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 510 x 430 x 390 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 80 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Srebrny metalic

Waga: 39 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 52 Wat

Podgląd: Przez termometr cyfrowy

Zakres dostawy: 2x DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
Instrukcja obsługi

Art.No.: MD80F-S

External dimensions (WxHxD): 790 x 561 x 490 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Internal dimensions (WxHxD): 510 x 430 x 390 mm

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 80 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Silver metallic

Weight: 39 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 52 Watt

Monitoring: with digital thermometer

Included in delivery: 2x DC-cable, handles w/screws, Manual
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Stainless steel latch

Zamknięcie ze stali nierdzewnej

Practical handles

Praktyczne uchwyty

Thermostat controlled circulating fan

Wentylator obiegowy sterowany
termostatem

Normal fridge and separate freezer

Chłodziarka i zamrażarka 

MD80F-C-S

We grow and grow
The ENGEL MD80F-C-S is a Combi device with normal fridge compart-
ment (40 litres) and separate freezer compartment (37 litres). The tem-
perature in the freezer compartment can be adjusted by the thermost-
at. The normal fridge compartment is cooled down at the same time.

My rośniemy i rośniemy
Nie tylko technologia jest nieustannie ulepszana - kompresory stają 
się efektywniejsze, cichsze i energooszczedniejsze, rośnie także ich  
pojemność. O 33% więcej pojemności oferuje największy z ENGEL nie 
zwiekszając przy tym zużycia prądu.

Enjoy pure ENGEL quality

Nr. artykułu: MD80F-C-S

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 790 x 561 x 490 mm (Bez uchwytu) 
Szerokość z uchwytami: +2x 40mm

Wymiary wewnętrzne (SxWxG): 510 x 430 x 390 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Chłodziarka: 40 Litrów

Zamrażarka: 37 Litrów

Material: Blacha stalowa emaliowana

Kolor: Srebrny metalic

Waga: 40 kg

Zakres temperatury: +10°C do -18°C, dowolna regulacja

Moc: 52 Wat

Podgląd: Przez termometr cyfrowy

Zakres dostawy: 2x DC-Kabel, Uchwyty z wkrętami,  
Instrukcja obsługi

Art.No.: MD80F-C-S

External dimensions (WxHxD): 790 x 561 x 490 mm (without handle) 
Width with handles: +2x 40mm

Internal dimensions (WxHxD): 510 x 430 x 390 mm

Voltage: 12/24 Volt

Normal fridge compartment: 40 litres

Separate freezer compartment: 37 litres

Material: Sheet steel enamelled

Colour: Silver metallic

Weight: 40 kg

Temperature range: +10°C up to -18°C, continuously adjustable

Power consumption (12 Volt): 52 Watt

Monitoring: with digital thermometer

Included in delivery: 2x DC-cable, handles w/screws, Manual
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Art.No.: SB47F-E-T

Installation dimensions (WxHxD): 385 x 520 x 450 mm

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 40 litres + 2.5 litres freezer

Material: Metalbody, polyurethane hard-foam 
body

Colour: Door teakwood finish

Weight: 18 kg

Temperature range: +10°C up to >-2°C, electronic thermostat

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Front finish: interchangeable

Door hinge: Left/right changeable

Included in delivery: DC-cable, Manual
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Controller with control light

Sterowanie z lampką kontrolną  

Connection cable with fuse

Kabel łączący z zabezpieczeniem

CK47: SB47F-E-T

Built-in or free-standing
These two new fridges were specifically designed for very cramped 
conditions.
The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and 
the temperature can be easily controlled from the outside. The devices 
can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have 
even been used on railway vehicles. They are also in usage on boats 
and in caravans.

The ENGEL CK47 can be used as substitute for CK45 (SRBD047). Substi-
tute for NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.W zabudowie lub wolnostojąca

Dwie z nowych lodówek są szczególnie przeznaczone do małych  
powierzchni. Agregat chłodzacy jest osadzony po boku tylnej strony 
korpusu, jest możliwość regulacji temperatury z zewnątrz. Lodówki 
są przeznaczone do montażu w zabudowie badź wolnostojace. Te  
lodówki Engel są montowane w lokomotywach i pociągach, jak 
również na łodziach i camperach.

Model ENGEL CK47 może zastąpić CK45 (SRBD047). Budowa ta sama 
co NORCOLD DC/DE/EV 0040/0740.

Nr. artykułu: SB47F-E-T

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 385 x 520 x 450 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 40 Litrów + 2,5 Litrów Zamrażarka

Material: Obudowa metalowa, pianka poliuretanowa

Kolor: Drzwi teakowe

Waga: 18 kg

Zakres temperatury: +10°C do > -2°C, elektroniczny termostat

Moc: 32 Wat

Przód: Wymienny

Zawias drzwiowy: Lewa / prawo zmienny

Zakres dostawy: DC-Kabel, Instrukcja obsługi
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CK57: SB70F

Built-in or free-standing
These two new fridges were specifically designed for very cramped 
conditions.
The cooling aggregate is located in the back at the side of the body and 
the temperature can be easily controlled from the outside. The devices 
can be used either built-in or free-standing. These ENGEL fridges have 
even been used on railway vehicle. They are also in usage on boats and 
in caravans.

The ENGEL CK57 can be used as substitute for CK65 (SR65) and CK62 
(ST68). Substitute for NORCOLD DC/DE/EV 0051/0751 and NORCOLD 
DC/DE/EV 351/451.

W zabudowie lub wolnostojąca
Dwie z nowych lodówek są szczególnie przeznaczone do małych  
powierzchni. Agregat chłodzacy jest osadzony po boku tylnej strony 
korpusu, jest możliwość regulacji temperatury z zewnątrz. Lodówki 
są przeznaczone do montażu w zabudowie badź wolnostojace. Te  
lodówki Engel są montowane w lokomotywach i pociągach, jak 
również na łodziach i camperach.

Model ENGEL CK57 może zastąpić CK65 (SR65) i CK62 (ST68).
Budowa ta sama co NORCOLD DC / DE / EV 0051/0751 i NORCOLD  
DC / DE / EV 351/451.

Nr. artykułu: SB70F

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 465 x 525 x 520 mm

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 55 Litrów + 2,5 Litrów Zamrażarka

Material: Obudowa metalowa, pianka poliuretanowa

Kolor: Obudowie szkliwione na szaro, drzwi lśniące
na czarno

Waga: 20 kg

Zakres temperatury: +10°C do > -2°C, elektroniczny termostat

Moc: 32 Wat

Przód: Wymienny

Zawias drzwiowy: Lewa / prawo zmienny

Zakres dostawy: DC-Kabel, Instrukcja obsługi

Art.No.: SB70F

Installation dimensions (WxHxD): 465 x 525 x 520 mm

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 55 litres + 2.5 litres freezer

Material: Metalbody, polyurethane hard-foam body

Colour: Door glossy black

Weight: 20 kg

Temperature range: +10°C up to >-2°C, electronic thermostat

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Front finish: interchangeable

Door hinge: Left/right changeable

Included in delivery: DC-cable, Manual

Controller with control light

Sterowanie z lampką kontrolną  

Connection cable with fuse

Kabel łączący z zabezpieczeniem

Enjoy pure ENGEL quality
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Compact design

Kompaktowa obudowa

Connection cable with fuse

Kabel łączący z zabezpieczeniem

CK100: SD90F-D-B

So versatile – so flexible
FREE STANDING or BUILT-IN – ideal for professional shipping, large 
campers, yachts or simply for your holiday home.

If you have enough space available, you can install your fridge quickly, 
conveniently and easily accessible. With optional installation frame as 
accessory you can use this fridge also as built-in refrigerator. Substitu-
te for NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Tak wielostronny - tak elastyczny
Wolnostojący lub pod zabudowe- idealny dla żeglugi dalekomorskiej, 
dużych camperow, jachtow lub po prostu do domków letniskowych.
Kto ma wystarczająco dużo miejsca, ten z łatwością, szybko i łatwo
może zamontować swoją lodówkę.
Dostępna jest rama (jako dodatek) umożliwiająca montaż pod  
zabudowę. Budowa identyczna z NORCOLD DC/DE/EV 0788/390/490.

Nr. artykułu: SD90F-D-B

Wymiary zewnętrzne (SxWxG): 520 x 780 x 548 mm (bez dzwiach 505 mm)

Napięcie: 12/24 Wolt

Treść: 80 Litrów + 12 Litrów **Zamrażarka

Material: Obudowa metalowa, pianka poliuretanowa

Obudowa: Blacha stalowa, Drzwi z magnetyczne zamknięcie

Kolor: Obudowie szkliwione na szaro,  
drzwi lśniące na czarno

Waga: 28 kg

Zakres temperatury: +10°C do > -2°C, elektroniczny termostat

Zamrażarka: ** Gwiazdy

Moc: 32 Wat

Przód: Wymienny

Zawias drzwiowy: Lewa / prawo zmienny

Zakres dostawy: DC-Kabel, Instrukcja obsługi

Art.No.: SD90F-D-B

Installation dimensions (WxHxD): 520 x 780 x 548 mm (without door 505 mm)

Voltage: 12/24 Volt

Capacity: 80 litres + 12 litres **freezer

Material: Metalbody, polyurethane hard-foam body

Corpus sheet: Steel, door with magnetic lock

Colour: Frame enamelled grey, door glossy black

Weight: 28 kg

Temperature range: +10°C up to >-2°C, electronic thermostat

Freezer compartment: ** Star

Power consumption (12 Volt): 32 Watt

Front finish: interchangeable

Door hinge: Left/right changeable

Included in delivery: DC-cable, Manual

Akcesoria opcjonalne: 
Z optymalną ramą (Artykul nr
169902000X0) Engel CK100  
może być użyty jako następca  
CK85 (SR90).

With optional installation frame  
(Article code: SAW169902000X0)  
the ENGEL CK100 can be used  
as substitute for CK85 (SR90).

 
+10°C

  
-2°C 12/24V80L 12L
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Nr. artykułu: ENGSOLARSET3X45W

Moc maksymalna (Pmax): 135 Wat

Napięcie obwodu otwartego (Voc): 26,2 Wolt

Napięcie maksymalne (Vmp): 22,3 Wolt

Prąd zwarciowy (Isc): 6,42 Ampery

Maksymalny prąd (Imp): 6,05 Ampery

Wydajność komórek: 22.40 %

Maksymalne napięcie systemowe: 100 VDC (IEC)

Moc współczynnika temperatury: -0,43 % / °C

Napięcie współczynnika temperatury: -0,34 % / °C

Współczynnik temperaturowy prądu: 0,05 % / °C

Tolerancja mocy: ±3 %

Temperatura pracy: -10~60 °C

Wymiary po rozłożeniu: 1525 x 560 x 4 mm

Wymiary po złożeniu: 560 x 440 x 20 mm

Waga: 2,7 kg

Puszka przyłączeniowa: IP67

Kontroler ładowania: 12 Wolt

Zakres dostawy:

4m z krokodylkami, 4m z 8mm konek-
torami oczkowymi, 4m z wtyczką XT60, 
4m z wtyczką do zapalniczki, 1m z 12V 
wtyczką

Art.No.: ENGSOLARSET3X45W

Maximum power (Pmax): 135 Watt

Open-circuit voltage (Voc): 26,2 Volt

Voltage at Pmax (Vmp): 22,3 Volt

Short-circuit current (Isc): 6,42 Ampere

Current at Pmax (Imp): 6,05 Ampere

Cells Efficiency (%): 22.40 %

Maximum system voltage: 100 VDC (IEC)

Power temperature coefficient: -0,43 % / °C

Voltage temperature coefficient: -0,34 % / °C

Current temperature coefficient: 0,05 % / °C

Output power tolerance: ±3 %

Operating Temperature: -10~60 °C

Unfold size: 1525 x 560 x 4 mm

Folded size: 560 x 440 x 20 mm

Weight: 2,7 kg

Waterproof junction box: IP67

Controller: 12 Volt

Included in delivery:

4m with alligator clips, 4m with 8mm 
eyelet terminal, 4m with XT60 plug,  
4m with cigrette lighter, 1m with 12V 
plug

Przenośny panel słoneczny 135W
ENGEL Solar 3x45W to jeden z najnowszych modeli i jednocześnie  
jeden z najmocniejszych składanych modułów słonecznych dostępnych 
obecnie na rynku. Jest składany z 3 stron i można go szybko i łatwo po-
dłączyć do kontrolera ładowania i akumulatora ładującego. Ten regula-
tor napięcia może być używany do ładowania akumulatorów litowych.
Doskonała do zastosowania na kempingu, w czasie wypraw lub w  
pojazdach i łodziach bez stałego systemu solarnego.

Portable 135W Solar module
The ENGEL Solar 3x45W is one of the newest models and at the same 
time one of the most powerful, foldable solar panel currently available. 
It has a 3-sided structure and you can quickly and easily establish a 
connection to the charge controller and the battery to be charged. The 
controller can be used to charge lithium batteries.
Excellent for use in camping, expeditions, or for vehicles and boats  
without a fixed solar installation.

Controller and extensive connection 
options

Kontroler ładowania i szerokie  
możliwości podłączenia

3-sided foldable - easy transport

3-stronnie składany - łatwy transport

Solar Set 3x45W
135W 12V 2.7kg6A

Enjoy pure ENGEL quality

NOWE!



Nr. artykułu: TES05721843

Zakres pomiarowy: -35 do +70 °C

Dokładność: ±0,5 °C

Uchwała: 0,1 °C

Cykl pomiarowy: 1 min do 24 h

Waga: 44 g

Wymiary (SxWxG): 97 x 12 x 40 mm

Materiał produktu/obudowy: ABS

Klasa ochrony: IP67

Kolor produktu: Biały

Typ baterii: Bateria litowa 3V CR2450 (w dostawie)

Art.No.: TES05721843

Measuring range: -35 to +70 °C

Accuracy: ±0,5 °C

Resolution: 0,1 °C

Measuring rate: 1 min to 24 h

Weight: 44 g

Dimensions (LxWxH): 97 x 12 x 40 mm

Material: ABS

Protection class: IP67

Color: White

Battery: Lithium-Batterie 3V CR2450 (im Zakres dostawy)

Temperature Data Logger
With the testo 184 T3 temperature data logger, you can monitor 
the transport of sensitive products, such as pharmaceuticals, food or  
electronic items, both safely and conveniently. A start and stop button 
means the temperature data logger guarantees really easy operation 
for data recording. At the destination, a glance at the display or the 
LEDs tells you whether the configured limit values have been adhered 
to during transport.

• Easy programming and reporting without additional software 
• Measurement data memory for up to 40,000 readings
• Battery life up to 500 days
• Easy-to-change battery
• Professional software for programming the logger and data analysis
• Convenient Excel export functions

Rejestrator danych temperaturowych 
do monitorowania transportu
Dzięki rejestratorowi danych temperatu-
rowych testo 184 T3 można bezpiecznie i 
wygodnie monitorować transport wrażli-
wych produktów, takich jak farmaceutyki, 
żywność lub elektronika.
Rejestrator danych temperatury gwaran-
tuje łatwą obsługę podczas zapisu danych 
dzięki przyciskom start i stop. W miejs-
cu przeznaczenia na wyświetlaczu lub na  
diodach LED widać na pierwszy rzut oka, 
czy podczas transportu przestrzegane były 
skonfigurowane wartości graniczne.

• Proste programowanie i raportowanie bez dodatkowego oprogramowania
• Pamięć danych pomiarowych do 40 000 wartości pomiarowych
• Żywotność baterii do 500 dni
• Łatwa wymiana baterii
• Profesjonalne oprogramowanie do programowania loggerów i     
   analizy danych
• Wygodne funkcje eksportu do programu Excel

Nr. artykułu: ENGEDTHERMWIRELESS 
ENGEL Termometr radiowy
Opis: Termometr radiowy firmy ENGEL pokazuje war-
tości, na które należy zwracać uwagę. Na pierwszy rzut 
oka widać, czy towar jest schłodzony, czy też ryba jest  
zamrożona.

Akcesorium ENGEL ma zasięg do 30 m przy dobrej  
widoczności i posiada duży wyświetlacz LCD, który  
pokazuje temperaturę wewnątrz i na zewnątrz. Smukły i 
stylowy !(Baterie nie są dołączone)

Art.No.: ENGEDTHERMWIRELESS
ENGEL Wireless Thermometer
Description: ENGELs Wireless Thermometer has all the 
features you need to keep an eye on your fridge tempera-
tures ensuring your food stays fresh or frozen.

The ENGEL Wireless Thermometer has a line of sight  
rating of 30m, and features a large LCD display, inside 
and outside temperatures, and a low battery indicator in 
a sleek stylish design. 
(batteries are not included)

DODATKI - ACCESSORIES
Nasze akcesoria oferują liczne możliwości zastosowania i ulepszenia oraz chronią Twój ENGEL.
Our Accessories offer a huge range of use and improvement options and protects your ENGEL.

Nr. artykułu: SAW62400053009
Termometr do MT35/45D, zasilany bateriami
Opis: Wskaźnik temperatury wewnętrznej 
urządzeń ENGEL serii MT35/45D

Art.No.: SAW62400053009
Thermometer for MT35/45D, battery powered
Description: Display for indication of the  
internal temperature of MT35/45D series

NOWE!
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POŁĄCZENIE - CONNECTION

Nr. artykułu: HW1310
Engel prostownik 12V/230V/10A
Opis: do podłączenia sprzętu 12V do prądu o
napięciu 230V.
Maksymalny prąd wyjściowy 10A.

Art.No.: HW1310
ENGEL converter 12V/230V/10A
Description: For connection of your 12V device 
on 230V electricity.  
Max. current: 10 Amps

Nr. artykułu: ENGPPAN
Wtyczka do kabla Engel z woltomierz
Opis: Wtyczka do podlączenia w pojeździe
oryginalnym kablem 12V lub 24 V.
 
Art.No.: ENGPPAN
Surface mount connection for ENGEL cable 
including Voltmeter
Description: Surface mount plug for safety
connection of your original ENGEL cable.
12V or 24V.

Nr. artykułu: HW-824 
Zasilacz 100W do chłodziarek
Opis: do podłączenia sprzętu 24V do prądu o
napięciu 230V z przełącznikiem.

Art.No.: HW-824
Power supply 100W for refrigerator
Description: For connection of your 24V  
device on 230V electricity with priority circuit.

Nr. artykułu: HW-824A
12V zabezpieczenie akumulatora
Opis: Zapobiega całkowitemu rozładowaniu
akumulatora przez chłodziarkę. 
12,8V napięcie rozruchowe
11,6 V automatyczne odcięcie napięcia

Art.No.: HW-824A
12V battery protection
Description: Protects the battery of discharging. 
Switch on voltage: 12.8V 
Cut off voltage: 11.6V

Nr. artykułu: ENG19121822KV
Przedłużenie kabla
Opis: Kabel adapterowy do bezpośredniego 
podłączenia odbiorników 12 V. 

Art.No.: ENG19121822KV
Cable extension
Description: Adapter cable for direct connecti-
on for 12 volt application.

Nr. artykułu: SAW190010200X9
Gniazdko z wyłącznikiem do chłodziarek serii 
MT
Opis: Gniazdko umożliwia połączenie z
akumulatorem pojazdu, przez co uzyskujemy
łącze do oryginalnego kabla Engel
 
Art.No.: SAW190010200X9
Installation socket with switch for MT-refrige-
rator series
Description: The installation socket is connec-
ted to the vehicle battery and so you have 
a connection socket for your ENGEL original 
cable inside your vehicle.

Nr. artykułu: SAW191218500
Gniazdo kabla DC 12V/24V ok. 50cm
Opis: Do tego gniazda można podłączyć  
oryginalny kabel DC ENGEL. Kabel jest 
przykręcany i dzięki temu zapewnia stałe 
połączenie.

Art.No.: SAW191218500
DC cable socket 12V/24V approx. 50cm
Description: You can connect the original  
ENGEL DC cable to this socket. The cable  
is firmly connected to this socket.

NOWE!

NOWE! Art.Nr.: ENGMPAN2
Gniazdo ENGEL do zabudowy
Opis: Gniazdo do bezpiecznego podłączenia 
za pomocą oryginalnego przewodu ENGEL – 
wersja do zabudowy.

Art.No.: ENGMPAN2
Built-in connection for ENGEL
Description: Built-in plug for safety connection 
of your original ENGEL cable. 12V or 24V.

Nr. artykułu: SAW160300200
Bezpiecznik 12 V
Opis: Bezpiecznik chroni sprzęt Engel przed
przegrzaniem 

Art.No.: SAW160300200
Thermal fuse 12V
Description: The thermal fuse protects your 
ENGEL device not only against overheating 
also for polarity reversal.

NOWE!



Nr. artykułu: ENG1912DCKAB
Engel DC kabel bez bezpiecznika
Opis: Engel DC kabel z wtyczką 3 PIN bez
bezpiecznika.
 
Art.No.: ENG1912DCKAB
ENGEL DC connection cable without thermal 
fuse
Description: ENGEL DC connection lead  
with 3-pin plug, without thermal fuse.

Nr. artykułu: ENGTSLECLKIT
Transitlock adapter MR040
Opis: Adapter - komplet do zamontowania 
Engel MR040 chlodziarki na platformie  
TSL530/540EX (do kupienia osobno).

Art.No.: ENGTSLECLKIT
Transitlock adapter MR040
Description: Adapter for ENGEL MR040 to  
fix it with the transit lock TSL530/540EX  
(sold separately).

Nr. artykułu: SAW191240400X9
Engel orginalny 12V DC kabel z  
bezpiecznikiem
Opis: Engel 12V kabel z wtyczką 3 PIN.

Art.No.: SAW191240400X9
ENGEL genuine 12V DC connection cable incl. 
thermal fuse
Description: ENGEL 12V connection lead with 
3-pin plug incl. thermal fuse.

Nr. artykułu: SAW191240700X9
Engel orginalny 230V AC kabel z bezpiecznikiem
Opis: Engel 230V kabel z wtyczką 3 PIN.

Art.No.: SAW191240700X9
ENGEL 230V AC connection cable
Description: ENGEL 230V connection lead with 
3-pin plug.

Nr. artykułu: SAW412030301X9
Nakładki zabezpieczające na narożniki MR040
Opis: Podkładki umożliwiają ochronę od spodu
państwa chłodziarki.

Art.No.: SAW412030301X9
Cushion for MR040 corners
Description: With these pads under the corner 
protector of ENGEL MR040 you get feet under 
your cool box.

Nr. artykułu: ENGCCORD
Engel 12v dc kabel do serii A
Opis: Engel 12V kabel z wtyczką 4 PIN do
chłodziarek serii A.
 
Art.No.: ENGCCORD
ENGEL 12V DC connection cable for A-series
Description: ENGEL 12V connection lead with 
4-pin plug for boxes of  A-series.

Nr. artykułu: ENGHCORD
Engel 230V AC kabel do serii A, wtyczka 
australijska
Opis: Engel 12V kabel z wtyczką 3 PIN do
chłodziarek serii A, wtyczka australijska.
 
Art.No.: ENGHCORD
ENGEL 230V AC connection cable for A-series
Description: ENGEL 230V connection lead with 
3-pin plug for boxes of A-series.  
Australian plug

Nr. artykułu: SAW169902300X0
ENGEL SB30 zestaw przedłużaczy 1m
Opis: Zestaw przewodów specjalnie do  
montażu sprężarki odłączonej od obudowy.
 
Art.No.: SAW169902300X0
ENGEL SB30 extension cable Set 1m
Description: Cable set especially to be able to 
mount the compressor from the housing.

KABEL - CABLE

Nr. artykułu: ENGTSLFEET
Stopki do transitlock
Opis: Zapasowe stopki do Engel transitlock.

Art.No.: ENGTSLFEET
Transit lock feet
Description: Spare feet for ENGEL transit lock.
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Nr. artykułu: ENGSB35
Kosz horyzontalny do chłodziarki MT35 en 
MT45
Opis: dla wygodnego podziału wnętrza
chłodziarki.

Art.No.: ENGSB35
Horizontal basket separator for MT35 & MT45
Description: For comfortable horizontal sepa-
ration of the box content.

Nr. artykułu: ENG35BSF
Kratka pionowa dzieląca wnętrze MT35 i MR45
Opis: dla wygodnego podziału wnętrza 
chłodziarki.

Art.No.: ENG35BSF
Vertical basket separator for MT35 & MT45
Description: For comfortable vertical  
separation of the box content.

Nr. artykułu: ENGSB40N
Kosz wkładany do podziałki poziomej MR040
Opis: Do wygodnego poziomego podziału 
zawartości chłodziarki MR040.

Art.No.: ENGSB40N
Horizontal basket separator for MR040
Description: For comfortable horizontal  
separation of the MR040 box content.

KOSZYK - BASKET

Nr. artykułu: ENGSB560
Kosz poziomy do chłodziarki MD60 / MD80 of 
MT60 / MT80
Opis: Dla wygodnego podziału wnętrza
chłodziarki MD60 / MD80 of MT60 / MT80.

Art.No.: ENGSB560
Horizontal basket separator for MD60/80 or 
MT60/80
Description: For comfortable horizontal  
separation of the box content.

Nr. artykułu: SAW169902000X0
Rama pod zabudowę do SD90F (CK85-conversie)
Opis: Z rama pod zabudowę Engel SD90F może 
być użyty jako sprzęt pod zabudowę. Poza 
tym Engel SD90F ma identyczną budowę jak  
poprzednie modele: CK85, SR90 i SRBT5108 co  
oznacza, że można użyć jej jako zamiennika.

Art.No.: SAW169902000X0
Installation frame for SD90F (CK85 conversion)
Description: With the installation frame you 
can use the SD90F as a built-in model. In ad-
dition the ENGEL SD90F with installation fra-
me is identical to the previous models CK85, 
SR90 and SRBT5108 and can easily be used as  
replacement model.

Nr. artykułu: SAW160935620X9 
Blokada pokrywy seria MT-V
Opis: Zamykana migawka do modernizacji 
poprzednich modeli pasuje do serii F, FS i G-P!

Art.No.: SAW160935620X9
Lid clip MT-V series
Description: Lockable lock for retrofitting the 
previous models fits the F, FS and G-P series!
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Nr. artykułu: ENGTBAG17
Torba transportowa na Engel MT17

Art.No.: ENG TBAG17
Transit bag for ENGEL MT17

Nr. artykułu: ENGTBAG560GA
Torba transportowa na ENGEL MD60/MT60

Art.No.: ENGTBAG560GA
Transit bag for ENGEL MD60/MT60

Nr. artykułu: ENGTBAG27
Torba transportowa na ENGEL MT27

Art.No.: ENG TBAG27
Transit bag for ENGEL MT27

Nr. artykułu: ENGTBAG60LEG
Torba transportowa Kamuflaż na Engel
MD60/MT60 limitowana edycja!

Art.No.: ENGTBAG60LEG
Camouflage transit bag for ENGEL MD60/
MT60 – Limited edition!

Nr. artykułu: ENGTBAG45LEG
Torba transportowa Kamuflaż na Engel MT45 
limitowana edycja! Nie pasuje do serii G!

Art.No.: ENGTBAG45LEG
Camouflage transit bag for ENGEL MT45 – 
Limited edition! Not for G-series

Nr. artykułu: ENGTBAGECL40
Torba transportowa na ENGEL MR040

Art.No.: ENGTBAGECL40
Transit bag for ENGEL MR040

TORBY DO TRANSPORTU - TRANSIT BAG
Torby do transportu oferują Państwu dodatkową izolację i ochronę przed uszkodzeniami.

The ENGEL transit bag increases the insulation and protects against damages.

Nr. artykułu: ENGTBAGMT80
Torba transportowa na ENGEL MD80/MT80

Art.No.: ENGTBAGMT80
Transit bag for ENGEL MD80/MT80

Nr. artykułu: ENGTBAGMT35
Torba transportowa na ENGEL MT35

Art.No.: ENGTBAGMT35
Transit bag for ENGEL MT35

Nr. artykułu: ENGTBAGMT45
Torba transportowa na ENGEL MT45

Art.No.: ENGTBAGMT45
Transit bag for ENGEL MT45



Nr. artykułu: ENG35TSLIDE-KL
Wzdłużna platforma Engel wysuwana uchylnie 
MT35 / 45 / MR040
Opis: specjalna Offroad platforma, która po
wysunieciu umożliwia dostęp do chłodziarki. 
Wymiary: 695x469x75mm, Przedłużona dłu-
gość: 1095 mm, Wysokość montażu: 36 mm

Art.No.: ENG35TSLIDE-KL
ENGEL tilt slide for MT35/45/MR040
Description: Especially developed for off-road 
purpose. The slide will be tilt down after slide  
out and you have access into your fridge. 
Dimensions: 695x469x75mm, Extended 
length: 1095 mm, Construction height: 36 mm

Nr. artykułu: ENG530/540SLI-KL
Podłużna platforma wysuwana do MT30 / 40 / 
MT35 / MT45 / MR040
Opis: Klasyczna wysuwana platforma
umożliwiająca łatwy dostęp do chłodziarki Engel. 
Wymiary: 715x485x52mm, Przedłużona dłu-
gość: 1165mm, Wysokość montażu: 12mm

Art.No.: ENG530/540SLI-KL
ENGEL fridge slide for MT30/40/MT35/MT45/
MR040
Description: The classic slide. You get easy 
access to the ENGEL fridge. 
Dimensions: 715x485x52mm, Extended 
length: 1165mm, Construction height: 12mm

AKCESORIA - ACCESSORIES

Nr. artykułu: ENGTDB530
ENGEL Hak mocujący do MT35/45
Opis: Haki są przykręcone do zewnętrznej 
części obudowy i dają możliwość bezpieczne-
go zamocowania boxa w pojeździe.

Art.No.: ENGTDB530
ENGEL fixing hook for MT35/45
Description: The hooks are screwed to the 
outside of the cooling box and allows you to  
fix the box in the vehicle.

Nr. artykułu: ENGSTRAP
Engel pasek mocujacy 3m
Opis: Za pomocą 3m paska mocującego  
możecie Państwo łatwo zabezpieczyć  
chłodziarkę w pojeździe. Haki w kształcie  
litery S po obu stronach i zamek zapadkowy.

Art.No.: ENGSTRAP
ENGEL strap 3m
Description: Equipped with two S-hooks and 
ratchet you can easily fix your ENGEL on your 
boat or in your car.

Nr. artykułu: SAW16093454019
Zawias 1 zestaw do stałego montażu pokrywy
Opis: Zawias do doposażenia. Pokrywa jest na 
stałe połączona z obudową. Pasuje do wszyst-
kich modeli MT17/MT27/MT35/MT45.

Art.No.: SAW16093454019
Hinge 1 set for permanent mounting of the cover
Description: Expansion hinge. The cover is per-
manently connected to the housing. Suitable 
for all MT17 / MT27 / MT35 / MT45 models.

Nr. artykułu: ENGTSL17
Platforma mocująca MT15/17
Opis: Utrzymuje państwa Engel MT15 w jednym,
stałym miejscu MT17F.

Nr. artykułu: ENGTSL27
Platforma mocująca MT25/27
Opis: Voor de veilige pasvorm en ondersteuning van 
uw ENGEL MT25 w jednym, stałym miejscu MT27F.

Nr. artykułu: ENGTSL530/540EX
Platforma mocująca MT35/45 (z pasującym adapterem 
TSLECLKIT kompatybilna również z MR040)
Opis: Utrzymuje państwa Engel MT30 / 40 of  
MT35 / 45F

Art.No.: ENGTSL17
Transit slide lock MT15/17
Description: For a safety installation of your 
ENGEL MT15 or MT17F

Art.No.: ENGTSL27
Transit slide lock MT25/27
Description: For a safety installation of your 
ENGEL MT25 or MT27F

Art.No.: ENGTSL530/540EX
Transit slide lock MT35/45 (with optional adap-
ter TSLECLKIT also for MR040 useable)
Description: For a safety installation of your 
ENGEL MT30/40 or MT35/45F

Art.Nr.: ENGESB30
Przegroda ze stali nierdzewnej do lodówki 
ENGEL SB30
Opis: Za pomocą tej przegrody możesz podzie-
lić lodówkę na dwie komory.

Art.No.: ENGESB30
Stainless steel plate for ENGEL SB30 drawer 
fridge
Description: With this plate you can seperate 
the drawer fridge in two compartments.
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Przymiot Chłodziarka szufladowa Lodówka otwierana w pionie

Model

SB30G-W MD45F-CD-P MT35F-V MT45F-V MD14F MD17F MD27F

Objętość
30 22+17 32 40 14 15 21

1,06 0,77+0,60 1,13 1,41 0,49 0,53 0,74

Kolor
Obudowa lub oprawa Czarny Platynowy Antracyt Antracyt Jasnoszary Jasnoszary Jasnoszary

Drzwi lub pokrywa Czarny Platynowy Antracyt Antracyt Ciemnoszary Ciemnoszary Ciemnoszary

Wymiary zewnętrzne

Wysokosc mm 250 508 408 508 395 364 465

Szerokosc mm 440 647 647 647 442 549 549

Glebokosc mm 716 364 364 364 284 307 307

Waga kg 19 24 22 24 11,5 16 17

Napięcie rozruchowe
AC Wolt - - 110/230V, 

50/60Hz
110/230V, 
50/60Hz - - -

DC Wolt 12/24 12/24 12/24 12/24 12 12/24 12/24

Pobór mocy AC AC230V Wat - - 42 42 - - -

Pobór mocy DC DC12V Wat 32 32 32 32 32 32 32

Zakres temperatury
Chłodzenie °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

Mrożenie °C -8°C -15°C -18°C -18°C -18°C -18°C -12°C

Szczegóły

Obwód priorytet - -   -  

Wymienne ograniczniki pokrywy - - - - - - -

Panel cyfrowy -    - - -

LED swiatlo     - - -

Cyfrowa kontrola temperatury -    - - -

Uchwyty -    Pasek  

Wkładka kosz -    -  

Obudowa / Materiał pokrywki Stal Stal Stal Stal PP PP/ABS PP/ABS

Emaliowana     - - -

Characteristics Drawer Fridge Chest Open

Model

SB30G-W MD45F-CD-P MT35F-V MT45F-V MD14F MD17F MD27F

Volume
litre 30 22+17 32 40 14 15 21

Cu.Ft 1.06 0.77+0.60 1.13 1.41 0.49 0.53 0.74

Colour
Cabinet or flange black platinum anthracite anthracite light grey light grey light grey

Door or lid black platinum anthracite anthracite dark grey dark grey dark grey

External dimensions

Height mm 250 508 408 508 395 364 465

Width mm 440 647 647 647 442 549 549

Depth mm 716 364 364 364 284 307 307

Weight kg 19 24 22 24 11,5 16 17

Rated input voltage
AC V - - 110/230V, 

50/60Hz
110/230V, 
50/60Hz - - -

DC V 12/24 12/24 12/24 12/24 12 12/24 12/24

Rated AC power con. AC230V W - - 42 42 - - -

Rated DC power con. DC12V W 32 32 32 32 32 32 32

Temperature range
Refrigerator °C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

Freezer °C -8°C -15°C -18°C -18°C -18°C -18°C -12°C

Features

Auto AC/DC interchangeable - -   -  

Interchangeable door opening - - - - - - -

Digital display -    - - -

LED light     - - -

Digital temperature control -    - - -

Carrying handle -    Shoulder belt  

Basket -    -  

Cabinet/Doormaterial steel steel steel steel PP PP/ABS PP/ABS

Stove enamelled     - - -

NEW! NEW!

NOWE! NOWE!



Lodówka otwierana w pionie Chłodziarki do zabudowy Oderwany

MR040 MT35F-S MT45F-S MD60F MD60F-C MD80F-S MD80F-C-S SB47F-E-T SB70F SD90F-D-B

40 32 40 60 30+27 80 40+37 40+2,5 55+2,5 80+12

1,41 1,13 1,41 2,12 1,13+0,88 2,83 1,48+1,17 1,41 2,01 2,83

Jasnoszary Srebrny Srebrny Jasnoszary Jasnoszary Srebrny Srebrny Czarny Czarny Czarny

Ciemnoszary Srebrny Srebrny Ciemnoszary Ciemnoszary Srebrny Srebrny Tek Czarny wysoki połysk Czarny wysoki połysk

470 408 508 441 441 561 561 520 (Wbudowany) 525 (Wbudowany) 780

630 647 647 790 790 790 790 385 (Wbudowany) 465 (Wbudowany) 520

394 364 364 490 490 490 490 450 (Wbudowany) 520 (Wbudowany) 548

22 21 24 32 33 39 40 18 20 28

230 (200-250),  
50/60Hz

230 (200-250),  
50/60Hz

230 (200-250),  
50/60Hz - - - - - - -

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

42 42 42 - - - - - - -

32 32 32 52 52 52 52 32 32 32

+10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

-18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -2°C -2°C -2°C (-12°C)

   - - - - - - -

 - - - - - -   

-      - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

       - - -

       - - -

PP Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal Stal

-       - - 

Chest Open Built-in Refrigerator Freestandig

MR040 MT35F-S MT45F-S MD60F MD60F-C MD80F-S MD80F-C-S SB47F-E-T SB70F SD90F-D-B

40 32 40 60 30+27 80 40+37 40+2,5 55+2,5 80+12

1.41 1.13 1.41 2.12 1.13+0.88 2.83 1.48+1.17 1.41 2.01 2.83

light grey silver silver light grey light grey silver silver black black black

dark grey silver silver dark grey dark grey silver silver teak black polished black polished

470 408 508 441 441 561 561 520 (built-in) 525 (built-in) 780

630 647 647 790 790 790 790 385 (built-in) 465 (built-in) 520

394 364 364 490 490 490 490 450 (built-in) 520 (built-in) 548

22 21 24 32 33 39 40 18 20 28

230 (200-250),  
50/60Hz

230 (200-250),  
50/60Hz

230 (200-250),  
50/60Hz - - - - - - -

12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24 12/24

42 42 42 - - - - - - -

32 32 32 52 52 52 52 32 32 32

+10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C +10°C

-18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -18°C -2°C -2°C -2°C (-12°C)

   - - - - - - -

 - - - - - -   

-      - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

       - - -

       - - -

PP steel steel steel steel steel steel steel steel steel

-       - - 

SPECYFIKACJE - SPECIFICATION



ROEGA Technik Handels GmbH
Sägewerkstrasse 3, D-83395 Freilassing

Tel: +49 (0)8654 771880, Fax: +49 (0)8654 771881
E-Mail: office@roega.com, Zarządzanie sprzedażą/Sales director: enax@roega.com

Web: www.roega.com

Do prezentacji ENGEL zapewniamy bezpłatne materiały reklamowe.
For your ENGEL presentation we provide you free advertising materials.

Nr. artykułu:  ENGEL-ROEGA-DEK 
ENGEL Pudełko ozdobne 800x500x500mm

Art.No.: ENGEL-ROEGA-DEK
ENGEL Decoration box 800x500x500mm, Blue

Obrazy reklamowe do biuletynów lub Twojej obecności w Internecie. Te zdjęcia można pobrać na naszej stronie głównej.
Advertising images for newsletters or your online presence. These pictures can be downloaded on our homepage.
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TWÓJ DILER ENGEL: 
YOUR ENGEL DEALER:

Z zastrzeżeniem zmian. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku i błędy.
Wszystkie nasze sklepy mają bieżącą sprzedaż i wyprzedaże

Warunki dostawy Wszystkie wymienione pozycje zależą od dostępności. (0
3/
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