
Vapaus siivota kaikkialla 
- reppuimuri, joka toimii ilman pistorasioita

GD5 Battery





Nilfisk GD 5 Battery -imurilla työ valmistuu entistä 
nopeammin, ja vieläpä ilman johtoja ja pistorasioita.

Erinomaisen liikkuvuuden lisäksi koneessa on pitkä 
toiminta-aika, nopea akkujen lataaminen sekä erityinen 
tehostustoiminto, jotka varmistavat erinomaisen 
tuottavuuden. Käyttämällä kahta 36 voltin litiumakkua 
vuoronperään reppuimuria voi käyttää jatkuvasti. 
Nosta se vain selkään ja ala imuroida! 

Reppumallisella imurilla työskentely on vaivatonta. 
Kompakti ja kevyesti liikuteltava Nilfisk GD 5 Battery 
imuroi tehokkaasti laitoksissa, joissa on niukasti tilaa  
istuinten, pöytien ja hyllyjen välissä. Kone sopii 
ihanteellisesti kahviloihin, ravintoloihin, kauppoihin, 
elokuvateattereihin, auditorioihin ja neuvotteluhuoneisiin 
sekä joukkoliikennevälineisiin.

Kun vastaan tulee iskostunutta likaa, tehostustoiminnon 
antama lisäimuteho varmistaa ihanteellisen 
puhdistustuloksen. Tämä tapahtuu vauhdilla, johon 
verkkovirtaimurit eivät kykene, ja luokkansa paras 
äänenpainetaso, alkaen vain 60 dB(A), tekee 
päiväsiivouksesta harkitsemisen arvoisen vaihtoehdon.

·   Maksimaalinen vapaus ja liikkuvuus johdottomuuden 
   ja ergonomisen reppurakenteen ansiosta.
·   Suuri tuottavuus: täyteen ladatun 36 voltin litiumakun  
 käyttöaika on jopa 60 minuuttia.

·   Luokkansa paras latausaika, vain 40 minuuttia,  
 mahdollistaa jatkuvan siivouksen käyttämällä kahta

   akkua.
·   Siivousympäristö on turvallinen vieraille ja käyttäjälle,   
 kun johtoon ei voi kompastua.

·   Ihanteellinen suorituskyky tehostustoiminnolla lisää   
 imutehoa vaativissa siivouskohteissa.

·   Matala äänenpainetaso, vain 60 dB(A), mahdollistaa  
 kustannustehokkaan päiväsiivouksen.

Tehokas, luotettava ja helposti liikutelta-
va rakenne 

Helppopääsyinen akku on nopea ja vaivaton 
ladata.

Tarvikkeiden säilytys käden ulottuvilla.Virtakytkin on helppo tavoittaa, ja  
tehostustoiminto antaa lisätehoa 
syväpuhdistukseen.



Nilfisk Oy
Koskelontie 23 E, 02920 Espoo
Puh. 0207 890 600 · Faksi 0207 890 601 
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Tekniset tiedot

Kuvaus Yksikkö GD 5 Battery

eco-tila / tehostus

Tuotenumero 41600841

Jännite V 36

Paristomalli Litium

Nimellisteho W 650

Virrankulutus W 190/465

Äänenpainetaso ISO 11203 dB(A) 60/65

Äänenpainetaso ISO 9614-2 dB(A) 73/78

Imuteho putken päässä W 45/116

Ilmavirtaus L/s 21,7/26,7

Pölypussin suodatuspinta-ala cm2 1397

Esisuodattimen pinta-ala cm2 35

Pituus x leveys x korkeus mm 240x330x755

Paino (vain kone) kg 5,3

Paino akun kanssa kg 8

OMINAISUUDET:

Säädettävä teho •

Pölypussi, 1 kpl •

Akun pikalataus •


