
Frihet til å gjøre rent hvor som helst 
- ryggstøvsugeren som ikke behøver stikkontakt

GD 5 Battery





Med støvsugeren Nilfisk GD 5 Battery får du alt det som 
skal til for å få arbeidet raskere gjort – og samtidig slipper 
du å bekymre deg for ledninger og stikkontakter.

Støvsugerens unike mobilitet forbedres ytterligere av 
batteriets lange driftstid og korte ladetid, mens den 
spesielle boost-funksjonen garanterer meget god
produktivitet. Hvis du skifter mellem to 36-volts 
lithiumbatterier, kan du arbeide uten avbrytelser.
Bare ta den på, og kom i gang! 

Arbeidet går mye lettere når du kan bære støvsugeren
på ryggen. Takket være det kompakte og bærbare
design er Nilfisk GD 5 Battery en effektiv løsning når det
skal fjernes støv og smuss på steder med begrenset plass
mellom seter, bord og hyller. Støvsugeren er som skapt
til caféer, restauranter, butikker, kinoer, auditorier og
møtelokaler, samt til transportbransjen.

Hvis skitten er mer gjenstridig enn normalt, slår man bare 
på boost-funksjonen, så sørger den ekstra sugestyrken
for at det allikevel blir gjort ordentligt rent. Det hele
foregår med en hastighet som støvsugere med ledning
ikke kan matche, og takket være klassens beste lydtrykks-
nivå på kun 60 dB(A) er det mulig å gjøre rent på dagtid.

· Maksimal frihet og mobilitet takket være det 
 ledningsfrie og ergonomiske designet beregnet til å bli  
 båret på ryggen
· Høy produktivitet med opp til 60 minutters driftstid på 
 et fullt oppladet 36-volts lithiumbatteri
· Klassens beste ladetid på kun 40 minutter gir
 mulighet for å gjøre rent uten avbrytelser ved hjelp av
 to batterier
· Større sikkerhet for gjester, kollegaer og brukeren selv,
 fordi det ikke er noen ledning man kan snuble i
· Optimal yteevne med boost-funksjon som forsterker
 sugestyrken og effektiviteten overfor vanskelig smuss
· Det lave lydtrykknivået på kun 60 dB(A) åpner mulighet
 for kostnadseffektiv rengjøring på dagtid

Kraftig, driftssikker og mobil 

Enkel tilgang til batteriet gjør det raskt og 
enkelt å lade

Oppbevaring av tilbehør lett tilgjengeligStart/stopp-knapp som er lett å nå, og 
boost-funksjon når det kreves ekstra effektiv 
rengjøringsevne
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Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse Enhet GD 5 Battery

eco/boost-funksjon

Artikkelnummer 41600841

Spenning V 36

Batteritype Lithium Ion

Nominel effekt W 650

Strømforbruk W 190/465

Lydtrykknivå ISO 11203 dB(A) 60/65

Lydeffektnivå ISO 9614-2 dB(A) 73/78

Sugeeffekt ved munnstykke W 45/116

Luftmengde l/sek. 21,7/26,7

Posefilterareal cm2 1397

Forfilterareal cm2 35

Dimmensjoner L x B x H cm 24 x 33 x 75,5

Vekt (kun støvsuger) kg 5,3

Vekt med batterier kg 8

EGENSKAPER:

Boost-funksjon •

Støvsugerpose (1 stk.) •

Hurtiglading •


