
Friheden til at gøre rent hvor som helst 
– rygstøvsugeren, der ikke behøver en stikkontakt

GD 5 Battery





Med støvsugeren Nilfisk GD 5 Battery får du alt det,  
der skal til for at få arbejdet hurtigere fra hånden – og 
samtidig slipper du for at bekymre dig om ledninger og 
stikkontakter.

Støvsugerens fremragende mobilitet forbedres yderligere 
af batteriets lange driftstid og korte opladningstid, mens 
den særlige boost-funktion garanterer uovertruffen  
produktivitet. Hvis du skifter mellem to 36-volts lithium- 
batterier, kan du endda arbejde uden afbrydelser.  
Bare tag den på, og gå i gang! 

Arbejdet går meget lettere, når du kan bære støvsuge-
ren på ryggen. Takket være det kompakte og bærbare 
design er Nilfisk GD 5 Battery en effektiv løsning, når der 
skal fjernes støv og snavs på steder med begrænset plads 
mellem sæder, borde og hylder. Støvsugeren er som skabt 
til caféer, restauranter, butikker, biografer, auditorier og 
mødelokaler samt til transportbranchen.

Hvis snavset er mere genstridigt end normalt, slår man 
bare boost-funktionen til, så sørger den ekstra sugestyrke 
for, at der alligevel bliver gjort ordentligt rent. Det hele 
foregår med en hastighed, som støvsugere med ledning 
ikke kan matche, og takket være klassens bedste lydtryks-
niveau på kun 60 dB(A) er det endda muligt at gøre rent i 
dagtimerne.

·  Maksimal frihed og mobilitet takket være det lednings-
fri og ergonomiske design beregnet til at blive båret på 
ryggen

·  Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid på et 
fuldt opladet 36-volts lithiumbatteri

·  Klassens bedste opladningstid på kun 40 minutter giver 
mulighed for at gøre rent uden afbrydelser ved hjælp af 
to batterier

·  Større sikkerhed for gæster, kolleger og brugeren selv,  
da der ikke er nogen ledning, man kan falde over

·  Optimal ydeevne med boost-funktion, der forstærker 
sugestyrken og effektiviteten over for vanskeligt snavs

·  Det lave lydtryksniveau på kun 60 dB(A) åbner mulighed 
for omkostningseffektiv rengøring i dagtimerne

Kraftig, driftssikker og mobil 

Nem adgang til batteriet gør det hurtigt og 
nemt at lade op

Opbevaring af tilbehør lige ved håndenTænd/sluk-knap, der er let at nå, og 
boost-funktion, til når der kræves ekstra  
effektiv rengøringsevne
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Tekniske specifikationer

Beskrivelse Enhed GD 5 Battery

eco/boost-funktion

Varenr. 41600841

Spænding V 36

Batteritype Lithium Ion

Nominel effekt W 650

Strømforbrug W 190/465

Lydtryksniveau ISO 11203 dB(A) 60/65

Lydeffektniveau ISO 9614-2 dB(A) 73/78

Sugeeffekt ved mundstykke W 45/116

Luftmængde l/sek. 21,7/26,7

Posefilterareal cm2 1397

Forfilterareal cm2 35

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

Vægt (kun støvsuger) kg 5,3

Vægt med batterier kg 8

EGENSKABER:

Boost-funktion •

Støvsugerpose (1 stk.) •

Hurtig opladning •


