
Swoboda sprzątania w dowolnym miejscu 
– odkurzacz plecakowy, który nie wymaga podłączenia
 do sieci elektrycznej

GD5 Battery





Odkurzacz Nilfisk GD 5 Battery oferuje wszystko, co 
niezbędne do szybkiego czyszczenia, bez konieczności 
korzystania z kabli i gniazdek elektrycznych.

Oprócz wyjątkowej mobilności, odkurzacz cechują długi 
czas pracy, krótki czas ładowania baterii i możliwość 
zwiększenia mocy w celu uzyskania nadzwyczajnej 
wydajności. Dwa naprzemiennie stosowane akumulatory 
litowe 36V umożliwiają ciągłą pracę odkurzacza. 
Wystarczy założyć i zacząć odkurzać! 

Plecakowa konstrukcja urządzenia sprawia, że 
jest ono bardzo wygodne w użyciu. Kompaktowy 
i przenośny odkurzacz plecakowy Nilfisk GD 5 Battery  
skutecznie upora się z brudem i kurzem 
w obiektach, w których przestrzeń ograniczają  
liczne krzesła, fotele, stoły i półki. Będzie idealnym 
wyborem do sprzątania w miejscach takich jak kawiarnie, 
sklepy, sale kinowe, pomieszczenia wykładowe 
i konferencyjne oraz środki transportu.

Gdy warunki i brud stają się uciążliwe, wystarczy 
włączyć funkcję zwiększania siły ssania dla zapewnienia 
optymalnych parametrów czyszczenia. Prędkość, jaką 
uzyskuje urządzenie, nieosiągalna dla odkurzaczy 
pracujących w technologii zasilania sieciowego, 

i najniższy w klasie poziom ciśnienia akustycznego 
o wartości 60 dB(A) sprawiają, że sprzątanie w porze 
dziennej jest opcją wartą rozważenia.

• Bezprzewodowa i ergonomiczna konstrukcja 
zapewnia maksymalną swobodę i mobilność. 

• Wysoka produktywność przy nawet 60 minutach pracy 
z w pełni naładowanym akumulatorem litowym 36V. 

• Najszybsze w tej klasie urządzeń ładowanie 
akumulatora w zaledwie 40 minut umożliwia 
nieprzerwaną pracę przy użyciu dwóch akumulatorów. 

• Brak kabla, o który można się potknąć, 
stwarza bezpieczniejsze otoczenie dla 
operatora i przebywających w nim osób. 

• Optymalna wydajność czyszczenia dzięki funkcji 
intensywnego sprzątania do trudnych zadań. 
 

• Niski poziom ciśnienia akustycznego 
zaczynający się od zaledwie 60 db(A) 
umożliwia oszczędne sprzątanie w ciągu dnia. 

Mocny, niezawodny i mobilny 

Swobodny dostęp do akumulatora pozwala 
szybko doładować urządzenie.
          

Umieszczenie akcesoriów na pasku zapewnia 
wygodę użytkowania.

Łatwo dostępny włącznik.
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Dane techniczne
Opis Jednostka GD 5 Battery

eco / intensywne czyszczenie
Numer referencyjny 41600841
Napięcie V 36
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Moc znamionowa W 650
Pobór mocy W 190/465
Poziom ciśnienia akustycznego ISO 11203 dB(A) 60/65
Poziom mocy akustycznej ISO 9614-2 dB(A) 73/78
Moc ssania na końcu rury W 45/116
Przepływ powietrza l/sek. 21.7/26.7
Powierzchnia filtra workowego cm2 1397
Obszar filtrowania wstępnego cm2 35
Długość x szerokość x wysokość mm 240x330x755
Ciężar (sam odkurzacz) kg 5.3
Masa z akumulatorami kg 8
CECHY:
Intensywne czyszczenie •

Worek na kurz, 1 szt. •

Szybkie ładowanie •


