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1 GD 930 är det perfekta valet för krävande rengöringsuppgifter. 2 Den nya GD 930Q är utvecklad  
för ljudkänsliga områden. 3 Två hastigheter på flera modeller. 4 H13 HEPA-filtret fångar upp 99,997% av alla 

partiklar ända ned till 0,3 microner. 5 Robust stålbehållare och 15 liters dammpåse. 

GD 930Q har sugkraft som imponerar och ändå endast en motor på 800W. Ett tydligt bevis på att det med rätt 
teknik, går att skapa en energieffektiv lösning. De övriga modellerna i GD 930-serien har en motor på 1000 W 
som också det är mycket lågt inom professionell rengöring.
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DEN VÄRLDSBERÖMDA 
DAMMSUGAREN

Nilfisk GD 930 är en pålitlig dammsugare för tuffa rengöringsjobb
på hotell, skolor, kontor och sjukhus, etc. Robust och stabil
med en stor dammpåse med en kapacitet på upp till 15 liter. Den 
geniala designen optimerar luftflödet och minskar energiförlusterna 
till ett absolut minimum.

Resultatet är enorm sugeffekt och fantastisk hållbarhet. Det är detta 
som gör att våra kunder fortsätter att använda GD 930 år efter år.

Den effektiva filtreringen fångar effektivt de minsta partiklarna  
och hindrar dem från att skickas tillbaka in i rummet.

Dessutom kan man välja det utmärkta HEPA H13-filtret som tar  
upp mikroskopiska partiklar från djur, kvalster och till och med  
ännu mindre damm.

Finns nu i versionen DG 930Q, som är en av de tystaste professionella
dammsugarna i världen.

• Fantastiskt låg ljudnivå

• Exceptionell hållbarhet med robust stålbehållare

• Högkvalitativa komponenter ·

• Stor fyllningskapacitet

• Kraftfull, energieffektiv sugmotor. (GD 930 1000W - GD 930Q endast 800W)

• HEPA H13-filtrering
 



61/42 dB(A)
GD 930Q är en av världens tystaste professionella dammsugare. Den är inte bara tyst. Dessutom är det ljud som avges behagligt och stör inte 
omgivningen. GD 930Q har två hastigheter, vilket ytterligare kan reducera ljudnivån.
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SSSHHH!!!

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Beskrivning Enhed GD 930 GD 930 S2 GD 930Q

IP Skyddsklass II / IP20 II / IP20 II / IP20

Nominell effekt W 1000 1000 800

Sugeffekt vid munstycke W 270 270 235

Luftmängd l/sek. 35 24-35 23-30

Vakuum v. munstycke kPa 23 23 21.5

Ljudnivå dB(A) 53 53/45 47/42

Ljudeffekt nivå dB(A) 71 71/63 65/61

Dammpåse kapacitet liter 15 15 15

Filteryta cm2 4900 12000 12000

HEPA H13  Nej Ja Ja

Elkabel längd m 15 15 15

Mått cm 45x39x33 45x39x33 45x39x33

Vikt kg 7,5 7,5 7,5

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande. 
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Box 4029, 431 04 Mölndal
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Läs mer på www.nilfisk.se

För rengöring i särskilt ljudkänsliga miljöer såsom kontor, sjukhus, hotell och restauranger där det finns risk för att
störa eller väcka gäster är GD 930Q rätt lösning. Q står för Quiet (Tyst), och med en ljudnivå på endast 42 dB (A) är
GD 930Q särskilt lämplig för dammsugning på dagtid.

LJUD I DIN VARDAG
(ljudnivå/ljudeffekt)

Flygplan

Hårtork

Fågelkvitter

GD 930Q

Samtal

•  156/140 dB(A)

• 80/64 dB(A)

•  76/60 dB(A)

•  61/42 dB(A)

• 46/30 dB(A)


