
Desenhado para o conforto  
e a poupança

Descrição   Unidades GD 5 GD 5 HEPA GD 10 

Grau de protecção V IP20 IP15.5 IP15.5 

Potência nominal W 1300 1300 1300 

Potência de aspiração  W 255 235 250 

Potência de aspiração no tubo W 240 210 240 

Caudal l/sec. 40 37 40  

Vácuo kPa 24 24 23 

Nível sonóro dB(A) 62 62 62 

Nível de ruído dB(A) 77 77 77 

Capacidade saco papel litres 4 4 7 

Comprimento cabo m 15 15 15 

Superfície do filtro saída cm2 1400 1400 2000 

Dimensões (CxLxA) cm 38 x26 x 57 38 x 26 x 57 8 x 29 x 59 

Peso kg 4.2 4.4 4.6 

Características Técnicas

Características e detalhes sujeitos a alterações sem prévio aviso

Motor intercambiável: apto 

para a versão de 5 e 10 litros

Arnês confortável para 

reduzir a fadiga

Motor silencioso

O ar de saída posterior para evitar o calor e  

levantar papéis das mesas.

Acesso sem ferramentas ao saco e 

ao filtro

Nilfisk-Advance, Lda.
Sintra Business Park
Edificio 1-1ºA
2710-089 SINTRA
Centro de Atendimento ao Cliente 808 200 537
www.nilfisk.pt
Distribuidores e Serviço Técnico em Portugal Espanha e Andorra.
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Nilfisk GD 5 / GD 10

Nilfisk 
Aspirador Dorsal



Limpeza sem limites

Os aspiradores dorsais GD5 e GD10 solucionam as 

necessidades de limpeza de zonas congestionadas e de 

difícil acesso como degraus, escadas, pequenas oficinas 

com pouco espaço ou outros lugares onde os aspira-

dores convencionais não podem aceder.

Os aspiradores GD 5 e GD10 oferecem os requisitos 

básicos para satisfazer estas necessidades: que seja 

ergonómico, fácil de levar, silencioso, leve e potente. 

Os aspiradores dorsais GD5 e GD10 também dispõem 

de um saco para o pó de grande capacidade para evi-

tar a sua troca constante.

Com esta gama de aspiradores dorsais, a Nilfisk 

demonstra de novo que a eficiência e produtividade 

na limpeza estão ao alcance de todo tipo de clientes.

Filtro HEPA fácil de colocar, 

contra alergias e asma.

Ampla selecção de acessórios disponíveis para necessidades específicas

Nilfisk GD 10 Back

Acessórios armazenados no 

cinturão 
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   Oferece ergonomia e elevado rendimento

Baixo nível sonóro para maior conforto do operador e também apto para zonas muito sensíveis ao ruído. 

Aspirador leve e arnês ergonómico desenhado para reduzir a fadiga ao operador.

Com a sua mochila dorsal, o centro de gravidade é sempre o óptimo, assim oferecem um equilibro perfeito 

que reduz a fadiga. 

Filtração de qualidade. Opção HEPA disponível

Diferentes medidas de depósito para se adaptar às diferentes necessidades (5 e 10 litros)

Fácil de armazenar, tanto no solo, como suspenso.

O cabo de 15 metros oferece um grande raio de acção e reduz a necessidade de trocar  

de tomada frequentemente.

Mochila totalmente adaptável, inclusive para destros ou canhotos.

Excelente relação potência-peso e preço

Potência e conforto = mais produtividade

Para a limpeza de locais de difícil acesso, o aspirador de mochila GD5/10 é a solução. 

Nilfisk GD 5
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