
De vrijheid om overal schoon te maken 
- ‘Backpack'-rugzuiger die geen stopcontact in de directe omgeving nodig heeft

GD5 Battery





De accu-aangedreven Nilfisk GD5 Battery stofzuiger biedt 
u alles wat nodig is om taken sneller uit te voeren - zonder 
u druk te hoeven maken over de locaties van stopcontacten 
of de lengte van netsnoeren.

Behalve extreme mobiliteit biedt deze machine ook een 
lange werktijd, een snelle acculading en een speciale 
boostfunctie om een uitzonderlijke productiviteit te  
realiseren. Door tussen twee 36V lithium-accu's te  
wisselen kunt u ononderbroken doorwerken.  
Omhangen en aan de slag gaan! 

Het ‘backpack'-design maakt uw werk een stuk  
eenvoudiger! De compacte en mobiele Nilfisk GD5 Battery 
is een effectieve stofzuiger voor faciliteiten met krappe 
ruimtes tussen stoelen, tafels en schappen.  
Deze machine is een ideale keuze voor cafés, restaurants, 
winkels, bioscopen, auditoriums, vergaderruimtes en het 
personenvervoer.

Als het vuil hardnekkiger en het werk lastiger wordt, hoeft 
u slechts de boost-functie in te schakelen voor extra zuig-
vermogen om zo een optimale schoonmaakperformance 
te krijgen. Dat gebeurt allemaal met een snelheid die niet 
kan worden geëvenaard door gewone stofzuigers met 
netvoeding en dankzij het beste geluidsniveau van slechts 
60 dB(A) in deze klasse is het ook een overweging waard 
om overdag schoon te maken

·  Maximale vrijheid en mobiliteit dankzij het snoerloze en  
ergonomische backpack-design

·  Hoge productiviteit met een werktijd tot 60 minuten op 
een volledig opgeladen 36V lithium-accu

·  Beste laadtijd in zijn klasse van slechts 40 minuten voor  
continu schoonmaakwerk met twee accu's

·  Veiligere schoonmaakomgeving voor gasten, bezoekers 
en gebruikers zonder snoer om over te struikelen

·  Optimale performance met de boostfunctie voor extra  
zuigvermogen voor zwaardere schoonmaakklussen

·  Het beste geluidsniveau in deze klasse van slechts  
60 db(A) maakt het mogelijk om voordelig overdag 
schoon te maken

Krachtig, betrouwbaar en mobiel design 

Makkelijk toegankelijke accu is snel en  
eenvoudig laadbaar

Accessoire-opslag onder handbereikMakkelijk bereikbare aan/uit-schakelaar met  
power-boost-functie voor extra zuigvermogen 
voor diepe reiniging
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Technische specificaties

Omschrijving Eenheid GD5 Battery

Artikelnummer 41600841

Spanning V 36

Batterijtype Lithium-ion

Nominaal vermogen W 650

Stroomverbruik W 190/465

Geluidsdrukniveau ISO 11203 dB(A) 60/65

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

Zuigvermogen aan einde buis W 45/116

Luchtstroom l/sec. 21,7/26,7

Zakfilteroppervlak cm 2 1397

Voorfilteroppervlak cm 2 35

Lengte x breedte x hoogte mm 240x330x755

Gewicht (alleen machine) kg 5,3

Gewicht m. accu's kg 8

KENMERKEN:

Power boost •

Stofzak (1 st.) •

Snel laden •
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