
For mobil rengjøring av 
vanskelig tilgjengelige områder

GD 5/GD 10





HEPA utblåsingsfilter med enkel montering 
er standard

Tilbehøret oppbevares på beltet for 
enkelt atkomst

Det er mange ting som kreves for at en ryggstøvsuger skal 
være god. Den må veie lite og ha en jevn vektfordeling, 
og støynivået må være så lavt som mulig. Uten disse 
helt grunnleggende egenskapene er en ryggstøvsuger 
ukomfortabel og upraktisk å betjene. Samtidig må effekten 
være tilstrekkelig til at rengjøringen går raskt og effektivt 
for seg, og støvposen må være så stor at den ikke må 
skiftes hele tiden. Fremfor alt må rengjøringskostnadene 
ligge på riktig nivå!

Ryggstøvsugerne Nilfisk GD 5/GD 10 oppfyller samtlige 
kriterier med god margin. De har de samme tekniske 
finessene som alle øvrige Nilfisk-produkter, noe som gir 
rask og produktiv rengjøring til en pris som ikke sprenger 
budsjettet.

·  Lavt lydnivå som er behagelig for brukeren og muliggjør 
rengjøring i støyfølsomme områder

· Lett støvsuger med en sele som er ergonomisk 
 utformet med tanke på minimal belastning for brukeren
· God filtrering med HEPA utblåsingsfilter
· Slitesterk konstruksjon som gir lengre levetid
· Beholdere i ulike størrelser som passer til bruksområdet
· 15 meter avtakbar kabel med sikker 
 frigjøringsmekanisme sparer tid
· Enkel å oppbevare, ettersom den står på gulvet eller 
 kan henges på en vegg
· Kan betjenes med både venstre og høyre hånd
·  Utblåsingsluften er ikke rettet mot brukeren og virker 

derfor ikke forstyrrende
·  Tilgjengelig i batterivariant

Fleksibel og ergonomisk 
rengjøring

Bredt utvalg av tilbehør som dekker 
bestemte bruksområder
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Tekniske spesifikasjoner
Beskrivelse Enhet GD 5 HEPA GD 10 HEPA

Artikkel nr. 107417935 107417927

Energiklasse

Årlig energiforbruk (kWh/år) 33 33

Støvoppsamling på tepper D D

Støvoppsamling på harde gulv D D

Støvutslippsklasse B B

Lydnivå (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 76 76

Nominell effekt W 780 780

Sugekraft ved munnstykke W 255 255

Luftmengde l/sek. 33 33

Vakuum ved munnstykke kPa 22 22

Lydtrykknivå dB(A) 64 64

Kapasitet støvpose liter 5 5

Hovedfilterareal cm 2 2400 2400

Forfilterareal cm 2 1325 2100

Kabellengde m 15 15

Lengde x bredde x høyde cm 38x26x57 38x26x57

Vekt kg 4,5 5

Spesifikasjoner og opplysninger kan endres uten forutgående varsel.
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15 meter avtakbar ledning

Støvpose og filtre er lett
tilgjengelig 

Utblåsingsluften rettes vekk fra 
brukeren for å hindre varme

Behagelig bæresele gir 
mindre belastning

Stillegående motor som 
ikke skaper forstyrrelser

Lett tilgjengelig på/av-knapp

Enkel og praktisk rengjøring


