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GH3 
Sjette generations løftemodul specifi-
ceret og udviklet til brug i professionel-
le miljøer. Prisbelønnet systemdesign 
tilpasset nutidens krav til procesoptime-
ringer samt moderne arkitektur. Øgede 
proceshastigheder, uanset belastning. 
Lanceres sammen med helt nyt skinne-
system. Software styret og forsynet med 
data-log og servicetællere.
Strømforsyning: 33 V AC, 1 x 24 V NiMH 
2,8 Ah batteri
Løftekapacitet: Op til 255 kg
Patenter: 
Skinneprofil til løftemodul: P17225DK00  
P17225CNPC, P17225USPC  
P17225EPPC
Bøjleophæng til løftemodul: 
P17227DK00, P17227CNPC 
P17227USPC, P17227EPPC
Håndbetjening til løftemodul: 
P17226DK00, P17226CNPC 
P17226USPC, P17226EPPC
Godkendelse: UL60601 på det  
komplette system udover 3. part  
godkendelse iht. EN10535

GH3+ 
Det intelligente løftemodul. Udviklet på 
GH3 platformen, men med endnu høje-
re proceshastighed og kapacitet samt 
endnu flere muligheder for tilpasning til 
individuelle behov. Via CLM modulet kan 
brugsmønstre opsamles og udlæses 
og giver mulighed for kontinuerlig over-
vågning af driften. Håndbetjening med 
display for umiddelbar udlæsning af 
brugsdata. Kan leveres med indbygget 
vægtenhed.
Strømforsyning: Afhængigt af løfteka-
pacitet 33 V AC, 1 x 24 V NiMH 2,8 Ah 
batteri eller 2 x 24 V NiMH 5,6 Ah 
Løftekapaciteten: Op til 350 kg

GH3 Twin 
Sammenkoblede og synkroniserede 
GH3+ løftemoduler.
Løftekapacitet: 500 kg

Handi Hejs 
Den første dansk producerede loft-
monterede personløfter – i realiteten en 
ombygget industrihejs med løftekæde 
og mekanisk nødfir. Monteret i  
industriskinner af stål.
Strømforsyning: Kabelbaseret 360 V  
og 3 x 42 V direkte til hejset
Løftekapacitet: 125 kg

DH2 
Anden generations løftemodul, der 
sætter nye standarder for både bruger-
venlighed og design. Trods væsentligt 
mindre volumen kan DH2 leveres med 
indbygget horisontal kørermotor samt 
infrarød fjernstyring. En sensor overvå-
ger løftefunktionen med hensyn til at der 
løftes lodret og at stroppen ikke snoes. 
Styringen er nu ændret fra et relæ styring 
til micro processor styring. Leveres med 
nødfir og on/ off funktion på håndbe-
tjeningen samt automatisk sikring mod 
overbelastning. 
Strømforsyning: 24 V DC,  
2 x 12 V 7,2 Ah lead-acid batterier der 
oplades i lade station i den ene ende af 
skinnesystemet. 
Løftekapacitet: 150 kg
Løft pr. opladning: 40-50 

GH2 Twin 
Sammenkoblede og synkroniserede 
GH2 HD løftemoduler.
Løftekapacitet: 500 kg

GH2 F / GH2 F HD 
Transportabelt løftemodul med et fast 
løftemoduls fordele. Som GH2, men med 
unik funktion, der betyder, at modulet 
automatisk kan installere og afinstallere 
sig selv i skinnesystemet.
Strømforsyning: 24 V DC,  
2 x 12 V 4 Ah lead-acid batterier.  
Strømforsyning via håndbetjening.  
Løftekapacitet: 200/250 kg
Patenter: 
Lynkobling: P15158DK00  
P15158AUPC, P15158USPC  
P15158EPPC 
Transportabelt løftmodul: 
P14434DK00, P14434AUPC 
P14434FREP, P14434NLEP  
P14434ITEP, P14434GBEP 
P14434SEEP, P14434DEEP  
P14434USPC
 

GH1 F 
Et transportabelt løftemodul med et fast 
løftemoduls fordele. Som GH1, men med 
unik funktion, der betyder at modulet 
automatisk kan installere og afinstallere 
sig selv i skinnesystemet.
Løftekapacitet: 200/255kg

GH1 Q 
Som GH1, men med mulighed  
for montering og afmontering i  
skinnesystemer via quick  
release kobling.
Løftekapacitet: op til 205 kg 

Mini Hejs 
Kompakt transportabel/flytbar  
loftmonteret personløfter baseret  
på DH2 teknologi. Håndtagene på siden 
fungerer som ophæng for sejlstropper.
Egenvægt 7,8 kg
Strømforsyning: 24 V DC,  
2 x 12 V 2,9 Ah lead-acid batterier,  
der oplades v.h.a. medfølgende lader. 
Løftekapacitet: 125 kg 
Løft pr. opladning: 25-30

DH 4000 
Sammenkoblede og synkroniserede  
DH 2000 løftemoduler. Den dobbelte  
løftestrop gør den velegnet ved planløft 
og løft af tunge og/eller omfangsrige  
personer. Ved planløft kan stropperne  
justeres indbyrdes til f.eks. Trendelen-
burg funktion.
Strømforsyning: 24 V DC, 2 x 12V 4 Ah 
lead-acid batterier
Løftekapacitet: 455 kg

GH1 
Enkelt løftemodul baseret på GH3  
teknologi, men specificeret og designet 
til brug i miljøer med mindre intensiv 
brug som f.eks. hjemmepleje, beskytte-
de boliger og plejehjem. Via udskiftelige 
sidedæksler på løftemodul og skinner 
kan GH1 systemer enkelt tilpasses det 
omgivende miljø.
Strømforsyning: 36 V DC, 1 x 24 V NiMH 
2,8 Ah. Opladning sker via en ladestation 
til håndbetjeningen.
Løftekapacitet: 205 kg

Maxi Hejs 
Løftemodul baseret på DH2 teknologi 
med synkroniseret dobbeltstrop velegnet 
til løft af liggende personer eller til løft  
og forflytning af meget omfangsrige 
personer. 
Strømforsyning: 24 V DC, 2 x 12 V  
batterier 7,2 Ah lead-acid batterier
Løftekapacitet: 150 kg

GH2 HD 
Som GH2 
Løftekapacitet: 250 kg

DH2000 
Fjerde generations løftemodul.  
Nye standarder for design og bruger-
venlighed, stærkere, hurtigere og  
endnu mere driftsikkert med elektronisk 
overvågning af hejsens funktioner og  
nyt design i aluminium og plast. 
Strømforsyning: 24 V DC.  
2 x 12 V 4 Ah lead-acid batterier
Løftekapacitet: 235 kg
Patenter: 
Løftemodul med afbryder: 
P9881DK00, P9981DEDK 

DH3 
Tredje generations løftemodul. 17 % 
stærkere, 29 % hurtigere og med et 
endnu bedre design med nødstop, 
elektrisk nødfir samt fuld overvågning af 
strop og automatisk tænd/sluk funktion. 
Batterierne overvåges elektronisk. DH3 
leveres med en ny løftebøjle, der sætter 
nye standarder for brugervenlighed og 
sikkerhed.
Strømforsyning:  24 V DC,  
2 x 12 V 7,2 Ah lead-acid batterier, der 
oplades via ladestation, der kan placeres 
overalt i skinnesystemet. Der kan place-
res flere ladestationer i samme system.  
Løft pr. opladning: 100 
Løftekapacitet: 175 kg

DH1 
Det første egenudviklede og -producere-
de løftemodul fra Guldmann. Blandt de 
unikke funktioner er håndbetjening med 
indbygget batteri-indikator, løftestrop i 
stedet for kæde, mulighed for ekstern 
horisontal køremotor samt et design  
velegnet til private hjem. Monteres i  
nyudviklet skinnesystem af aluminium. 
Strømforsyning: 24 V DC, 2 x 12 V 7,2 
Ah lead-acid batterier. Første lift overho-
vedet med interne batterier, der oplades  
i ladestation i den ene ende af skinne- 
system. 
Løftekapacitet: 150 kg
Løft pr. opladning: 20-25

GH2 
Femte generations løftemodul. Ikonisk 
design, 14 % stærkere, 15 % hurtigere 
og meget mindre. Microprocessor styret 
med indbygget data-log og diagnose- 
system samt indstillelige parametre.
Strømforsyning: 24 V AC eller DC,  
2 x 12 V 4 Ah lead-acid batterier, der  
oplades via indbygget lader. Strømfor- 
syning via strømskinner overalt i skinne-
systemet.
Løftekapacitet: 200 kg

Patent: 
Løftemodul med dual/vario speed samt 
planet-gear: P9982DK00, P9982GBEP 
P9982SEEP, P9982DEEP, P9982USPC
Køremotor: P14060DK00, P14060GBDK
Combi-lås: P14510DK00, P14510FREP 
P14510NLEP, P14510HKEP, P14510ITEP 
P14510GBEP,  P14510SEEP  
P14510DEEP, P14510USPC 
Godkendelser: 1. komplet UL 60601  
godkendelse af et liftsystem på  
markedet udover 3. part godkendelse  
iht. EN10535

DH1000 
Kompakt og stærkt transportabel/flytbar 
loftmonteret personløfter baseret på 
DH2000 teknologi.
Egenvægt: 11,5 kg 
Strømforsyning: 24 V DC,  
2 x 12 V 2,9 Ah lead-acid batterier
Løftekapacitet: 175 kg
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