
Voor mobiel schoonmaken op 
moeilijk toegankelijk plekken

GD 5 / GD 10





Standaard voorzien van gemakkelijk te plaatsen 
HEPA-uitblaasfilter.

Accessoires eenvoudig toegankelijk 
opgeborgen aan de draaggordel.

Een goede rugstofzuiger moet aan een groot aantal eisen 
voldoen. Hij moet licht van gewicht zijn, het gewicht moet 
gelijkmatig verdeeld zijn en het geluidsniveau moet zo laag 
mogelijk zijn. Een rugstofzuiger die niet aan deze basisei-
sen voldoet, is onprettig en onhandig om mee te werken. 
Tegelijkertijd moet het vermogen voldoende zijn voor een 
snelle en effectieve reiniging en de stofzak moet groot 
genoeg zijn om deze niet doorlopend te moeten 
vervangen. En bovendien moeten de schoonmaakkosten 
op het juiste niveau liggen!

Met de geavanceerde techniek die alle Nilfisk-producten 
kenmerkt, voldoen de Nilfisk GD 5/GD 10 rugstofzuigers 
aan alle critera en stellen zij u in staat om snel en 
productief schoon te maken tegen een prijs die binnen 
uw budget blijft.

-   Het lage geluidsniveau is prettig voor de gebruiker en 
maakt het mogelijk schoon te maken in geluidsgevoelige 
omgevingen

- Het lichte gewicht en de ergonomische draaggordel van  
  de stofzuiger gaan vermoeidheid tegen
- Goede filtering door HEPA-uitblaasfilter
- Robuuste constructie voor een langere levensduur
- Containers in verschillende formaten voor diverse  
  gebruikssituaties
- Loskoppelbaar netsnoer van 15 meter met veiligheids- 
  koppeling bespaart tijd
-  Gemakkelijk op te bergen: kan op de vloer staan of aan 

een wand worden gehangen
- Geschikt voor links- of rechtshandig gebruik
-  Luchtuitlaat is zo ontworpen dat hij de gebruiker niet 

hindert

Flexibel en ergonomisch  
verantwoord schoonmaken

Breed scala aan accessoires voor specifieke  
toepassingssituaties
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Technische specificaties
Beschrijving Eenheid GD 5 HEPA Basic GD 5 HEPA GD 10 HEPA

Artikelnummer 107417934 107417935 107417927

Energie-efficiëntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) 33 33 33

Stofopname op tapijt D D D

Stofopname op harde vloer D D D

Stofuitstoot B B B

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

Nominaal vermogen W 780 780 780

Zuigvermogen aan einde buis W 255 255 255

Luchtstroom l/sec. 33 33 33

Vacuüm bij mondstuk kPa 22 22 22

Geluidsdrukniveau dB(A) 64 64 64

Capaciteit stofzak liter 5 5 5

Hoofdfilteroppervlak cm 2 2400 2400 2400

Voorfilteroppervlak cm 2 1325 1325 2100

Kabellengte m 15 15 15

Lengte x breedte x hoogte cm 38x26x57 38x26x57 38x26x57

Gewicht kg 4,5 4,5 5

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.
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Loskoppelbaar netsnoer van  
15 meter

Stofzak en filters zijn  
gemakkelijk toegankelijk 

Uitblaaslucht wordt bij de 
gebruiker vandaan geleid om 
hitte-inwerking te vermijden 

Goed draagcomfort
Minder vermoeiend door de 
draaggordel

Stille motor veroorzaakt geen  
verstoring

Gemakkelijk toegankelijke aan/
uit-knop

Handig schoonmaken


