
Poręczny sposób sprzątania
trudno dostępnych miejsc

GD 5 / GD 10





Łatwy w montażu filtr wydechowy HEPA 
w standardzie

Umieszczenie akcesoriów na pasku zapewnia 
wygodę użytkowania

Jest wiele cech, które powinien mieć dobry odkurzacz plecakowy. 
Urządzenie powinno być lekkie, obciążenie powinno być 
równomierne a poziom hałasu musi być możliwie najniższy. Bez 
tych podstawowych cech odkurzacz plecakowy jest niewygodny 
i niepraktyczny w obsłudze. Jednocześnie moc musi być 
odpowiednia do szybkiego, skutecznego sprzątania, a worek na 
kurz musi być wystarczająco duży, aby nie były konieczne ciągłe 
wymiany. Ale przede wszystkim, koszt odkurzania musi być 
odpowiedni! 

Odkurzacze plecakowe Nilfisk GD 5/GD 10 spełniają z nawiązką 
wszystkie kryteria, a dzięki technicznemu zaawansowaniu 
charakteryzującemu wszystkie produkty Nilfisk sprawiają, że 
sprzątanie jest szybkie i skuteczne, a cena nie zrujnuje Twojego 
budżetu.

• Niski poziom hałasu zapewniający wygodę użytkowania oraz 
umożliwiający sprzątanie w miejscach wrażliwych na poziom 
hałasu

• Lekki odkurzacz i uprząż, która jest ergonomicznie 
zaprojektowana w celu ograniczenia zmęczenia użytkownika

• Dobry poziom filtracji dzięki filtrowi wydechowemu HEPA
• Trwała konstrukcja zapewniająca dłuższy okres użytkowania
• Zbiorniki o różnej wielkości w zależności od zastosowania
• Odczepiany kabel o długości 15 metrów z możliwością 

zwolnienia - zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność czasu
•  Łatwy w przechowywaniu, ponieważ może stać na podłodze 

lub wisieć na ścianie
• Może być używany przez osoby praworęczne i leworęczne
•  Wydech powietrza jest tak zaprojektowany, że nie zakłóca 

pracy osobie obsługującej urządzenie

Wygoda i ergonomia 
sprzątania

Szeroki wybór akcesoriów przeznaczonych 
do określonych zastosowań
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Specyfikacje techniczne
Opis Jednostka GD 5 HEPA Basic GD 5 HEPA GD 10 HEPA
Nr pozycji 107417934 107417935 107417927
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii (kWh/rok) 33 33 33
Skuteczność odkurzania dywanów D D D
Skuteczność odkurzania podłóg twardych D D D
Klasa reemisji kurzu B B B
Poziom mocy akustycznej (dB(A) IEC/EN 
60335-2-69) 76 76 76

Moc znamionowa W 780 780 780
Moc ssania na końcu rury W 255 255 255
Przepływ powietrza l/sek. 33 33 33
Podciśnienie, przy ssawie kPa 22 22 22
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 64 64 64
Pojemność worka na kurz litry 5 5 10
Powierzchnia głównego filtra cm2 2400 2400 2400
Obszar filtrowania wstępnego cm2 1325 1325 2100:
Długość kabla m 15 15 15
Długość x szerokość x wysokość cm 38x26x57 38x26x57 38x26x57
Ciężar kg 4,5 4,5 5

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie. 
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Odczepiany kabel o długości 
15 metrów

Łatwo dostęp do worka na 
kurz i filtry 

Powietrze wydechowe jest 
skierowane tak, aby nie 

przeszkadzać osobie 
obsługują cej urządzenie 

Wygoda w transporcie
uprząż ograniczająca 
zmęczenie

Cichy silnik  
nie zakłóca spokoju osobom 
w otoczeniu

Łatwo dostępny wyłącznik

Wygodne sprzątanie


