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Tar dammsugning till en högre 
nivå

En bra ryggdammsugare behöver ha många goda

egenskaper. Den ska vara lätt att bära, ha jämn vikt- 

fördelning och ljudnivån ska vara låg. Samtidigt måste den 

ha tillräcklig effekt för snabb och effektiv rengöring, och 

dammpåsen måste vara tillräckligt stor för att inte behöva 

bytas oavbrutet.

Ryggdammsugaren GD 5/10/5 Batteri klarar alla dessa krav 

och med GD 5 batteri kommer en frihet utöver det vanliga. 

Ingen sladd att dra runt på, inget letande efter eluttag och 

ändå ett effektivt städredskap. .GD 5 Batteri är utrustad 

med den absolut senaste batteritekniken och levereras med 

ett batteri som ger en drifttid på 30 min och en laddningstid 

på 45 min. Laddaren är byggd att klara två batterier så be-

hövs ytterligare drifttid är det enkelt att komplettera med 

ytterligare ett batteri. 

Lättinstallerat HEPA-filter 
som tillval för astmatiker och 
allergiker.

Stort urval av tillbehör för att uppfylla specifika krav.

Tillbehören förvaras 
lättåtkomligt på bältet.
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•   Den låga ljudnivån underlättar för städning i ljudkänsliga miljöer

•  Den låga vikten och de bekväma axelremmarna underlättar vid långa arbetspass

• Hög filtrering med HEPA-filter som tillval

• Hållbar konstruktion ger längre livslängd

•  15 meters avtagbar kabel med säkerhetskoppling 

•  Lätt att förvara – kan ställas på golvet eller hängas på väggen

• Lämplig både för vänster- och högerhänta personer

• Utblåstluften är riktad från användaren

•  Finns även i Batteriversion

Effektiv + komfort = ett rent nöje

Ryggdammsugarna GD 5/10/5 Batteri är perfekt när du vill rengöra på svåråtkomliga ställen. 

Nilfisk GD 5 Back
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Ergonomisk kvalitets- 
design

Beteckning Enhet GD 5 GD 5 HEPA GD 5 Batteri GD 10 

IP kapslingsklass V IP20 IP15.5 - IP15.5 

Märkeffekt W 1300 1300 400 1300 

Sugeffekt, motor  W 255 235 100 +/- 10 250 

Sugeffekt i rörets ände W 240 210 100 +/- 10 240 

Luftflöde  l/sec. 40 37 30 40  

Sug vid munstycket kPa 24 24 20 23 

Ljudnivå BS 5415 dB(A) 62 62 57 62 

Ljudnivå IEC 704 dB(A) 77 77 76 77 

Dammpåsens kapacitet litres 4 4 5 7 

Kabellängd m 15 15 - 15 

Huvudfilteryta cm2 1400 1400 1400 2000 

Längd x bredd x höjd cm 38 x26 x 57 38 x 26 x 57 38 x 33 x 70 8 x 29 x 59 

Vikt kg 4.2 4.4 7.7 4.6 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.

Utbytbar motor passar både 
5- och 10-liters-versionerna

Bekväma axelremmar

Effektiv sugmotor med 
låg ljudnivå

Utblåsluften riktas bort från användaren 

Dammpåse och filter byts utan 
verktyg

Nilfisk-Advance
Box 44045
Sjöbjörnsvägen 5
117 67 Stockholm
Tel: 08-555 944 00
Fax: 08-555 944 30
Orderfax: 08-555 944 40
www.nilfisk.se
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