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Mobile løftere
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GL5 mobil personløfter

Guldmanns GL5 mobile personløftere 
er et gulvbaseret alternativ til de 
loftsmonterede løft- og forflytnings-
systemer.
 
Vi har lyttet til brugernes og persona-
lets behov og udfordringer i mere end 
25 år. Den viden bruger vi til videreud-
vikling af produkter og løsninger – og 
det vil vi fortsat gøre.

Vi tror på kvalitet, enkelhed og fokus 
på detaljen. Dette medvirker til at 
vore produkter skaber mere – tid til 
omsorg.

Det der gør GL5 meget nem at bruge 
er netop summen af detaljer. Det er 
en komfortabel personløfter, som er 
meget sikker at bruge.

GL5 gør det nemt at forflytte 
brugere og forebygger samtidig 
plejerens risiko for arbejdsskader. 
Den giver et løft til arbejdsmiljøet 
og øger sikkerheden for både 
bruger og personale
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GL5 – styrken kommer indefra
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GL5 personløfteren fås i to varianter 
med løftekapaciteter på hhv. 155 og 
205 kg. Begge varianter har automa-
tisk løft og kan reguleres i bredden, 
så de bedre kan komme rundt under 
trange forhold. Personløfteren er nem 
at håndtere og den gør det enkelt at 
løfte fra gulv.

GL5 har mange forskellige funktioner, 
så den er forberedt til næsten ethvert 
behov for løft, der kan tænkes at 
opstå i et professionelt plejemiljø. 
Samtidig er den konstrueret så 
hensigtsmæssigt, at plejeren altid har 
det nødvendige arbejdsrum til at sikre 
brugerens komfort og sikkerhed.  

Løftekapaciteten er stor og konstruk-
tionen er ekstrem stabil. GL5 kan 
lades op både på selve løfteren og 
eksternt, så den kan tilpasse sig det 
aktuelle arbejdsmiljø. De letløbende 
hjul, det ergonomiske skubbehåndtag 
og måden, der løftes på, gør, at per-
sonløfteren er meget let at manøvrere. 
Den er i det hele taget nem at arbejde 
med på grund af de brugervenlige 
knapper, displayet, sikkerhedsanord-
ningerne med automatisk tænd/sluk 
og den let tilgængelige nødknap med 
sænkefunktion

Løfter lavt – kan løfte direkte fra gulvet 

Løfter højt – kan også løfte høje brugere/ 
patienter i store sejl uden problemer 

Fleksibel – med de forskellige typer af løftesejl 
(tilbehør) kan GL5 klare alle behov indenfor 
løft- og forflytning

Brugervenlig – nem at bruge for alle, uanset 
højde; kan betjenes via håndbetjening eller 
betjeningspanel

Driftssikker – stærk, stabil og sikker  
– skabt til intensivt brug i professionelle 
plejemiljøer 

Intelligent – konstrueret med brug af den 
nyeste teknologi, som via SIC (service infor-
mation console) giver adgang til forskellige 
statistikker. Følgende kan aflæses:

· Antal løft
· Antal løft siden sidste serviceeftersyn
· Komponenternes resterende levetid   
 (aktuator, batteri)
· Fejlrapporter
· Fremtidige software opdateringer

GL5 er udstyret med et visuelt servicedis-
play, der lyser ved behov for service eller 
hvis batteriniveauet er lavt. GL5 er forberedt 
for fremtidige software opdateringer

Moderne design – der kan oplades på selve 
personløfteren eller eksternt via batteri.
GL5 er matchet til “Red Dot” prisens vin-
dende design af GH3 lofthejs systemet

Alsidighed – GL5 gør det nemt at arbejde 
med mange forskellige typer af løft- og for-
flytningssituationer på en meget ergonomisk 
måde, for både bruger og personale

Fordele ved GL5



Løftekapacitet max.  155/205 kg
Antal løft pr. opladning  
med 85 kg vægt:   50 løft
Venderadius: 1295 mm 

Løftehøjde 
max.: 1759 mm
min.: 456 mm
Løfteinterval: 1303 mm

Elektrisk regulering af bredden
max.:  1410 mm
min.: 695 mm

Nødstop

Letilgængelig ladestation til batteriet  

’Brugervejledning’
altid ved hånden 

’Parkeringsplads’
til håndbetjening 

Brugervenlig 
håndbetjening

Lader

Valgfrit: GL5 kan leveres  
med en 90˚ drejet motor 

Indbyggede motorer til ekstra beskyttelse  

80 eller 100 mm hjul med bremser 

Manuel nødsænk  
(valgfri)  

Visuel service-indikator

Betjeningspanel

Lys- og lydsignal 
for lavt batteriniveau

Elektronisk nødsænk

Nem afkobling af løftebøjle 

Benbeskyttere
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Løft til og fra gulv
GL5 kan løfte direkte fra gulv til stol 
eller seng. 

Det gør mobil løfteren til en ideel 
løsning, hvis for eksempel et uforud-
set løftebehov skulle opstå, hvor der 
ikke er en loftmonteret lift til rådighed. 
Løfterens understel er designet så der 
god plads for plejeren at arbejde i og 
løftearmens store rækkevidde betyder 
at brugeren ikke føler sig klemt.

GL5 er blandt andet velegnet i fysi-
oterapier, hvor brugeren skal løftes 
fra f.eks. stol og ned på en trænings-
madras. Ved at benytte breddeind-
stillingen af understellet gives der 
god plads til at komme ind over en 
træningsmadras.

GL5 klarer alle løft-  
og forflytningsopgaver 



“Mobile personløftere er særligt egnede til brug i uventede, mindre hyppige 
eller engangsløftesituationer, hvor der ikke er noget tilgængeligt loftsmon-
teret løftemodul. Eller hvor loftsmonterede systemer er upraktiske eller  
simpelthen bare ikke den mest omkostningseffektive løsning. Hvad grunden 
end er, er den mobile personløfter en praktisk løftehjælp og en effektiv  
genvej til ekstra sikkerhed”    

Arbejdsmiljøkonsulent
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Løft til og fra sengen
GL5 giver en god forflytning til og fra 
seng eller stol. Det at løftearmen har 
lang rækkevidde og rigelig løftehøjde 
giver mulighed for at placere bruger-
en korrekt i midten af sengen eller 
positioneres korrekt i kørestolen eller 
hvilestolen. 

Fra daglige rutiner...

“Den mobile personløfter letter mange løfte- og forflytnings-
situationer for både brugere og plejere, og kan spille en stor 
rolle i forebyggelsen af rygskader og nedslidning hos plejeper-
sonalet”

Plejehjemsleder
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Tunge løft
Med en løftekapacitet på op til 205 kg 
er GL5 ideel til alle situationer. Der 
er masser af plads til brugeren, høj 
løftekapacitet og den er meget stabil. 
Det betyder stor tryghed og komfort 
for brugeren.

Horisontale løft
Den store løftehøjde og rækkevidde 
betyder også, at GL5 er velegnet til 
horisontale løft, når den benyttes med 
en horisontal løftebøjle og tilhørende 
løftesejl.   

...til specielle behov 

Den mobile GL5 personløfter er 
en all-round løfter, der kombi-
neret med et af løftesejlene fra 
Guldmanns tilbehørsprogram, 
kan klare de allerfleste løfte- og 
forflytningsbehov
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En nem, komfortabel og sikker 
støtte til brugere med hel eller 
delvis kontrol af overkroppen
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GLS5 ståløfter 

Et løft til mange funktioner
•	 Fra siddende til stående position
•	 Tilretning af stå-balance (med 

fodstøtten fjernet)
•	 Forflytning fra stol til stol
•	 Forflytning fra seng til stol
•	 Forflytning fra bad- og toiletstol

Ligesom GL5, er GLS5 et mobilt 
løfteredskab, der er designet til at 
lette hverdagens rutiner for både 
brugere og plejere. GLS5 kan rejse 
brugeren op fra siddende til stående 
position og er praktisk at have ved 
hånden til de mange daglige flyt mel-
lem seng, stol og toilet.
  

Kan bruges til et stort spænd af 
brugere
For at kunne benytte GLS5 skal bru-
geren minimum have delvis kontrol 
over sin overkrop, og skal kunne 
samarbejde under processen. Når 
brugeren står i GLS5, er fødderne 
placeret på fodstøtten, mens benene 
støttes af en polstret knæstøtte, der 
kan indstilles til den enkelte bruger. 
Til brugere, der har brug for mere 
støtte, kan der monteres en ekstra 
sele til støtte af underbenene. GLS5 
er udstyret med flere ophængs-
punkter, hvilket giver mulighed for 
tilpasning til brugere i alle størrelser 
og ligeledes er der mulighed for 
brug af Active sejlene ved specielle 
løftebehov. For brugere med god stå-
balance kan fodstøtten fjernes, hvilket 
givet mulighed for at patienten kan 
gå-træne. 
 





STOP

GLS5 fordele

Nem vedligeholdelse
•	 Nemt udskifteligt batteri med mu-

lighed for ekstern opladning
•	 Aftagelig fodstøtte, nem at rengøre
•	 Visuel service indikator   
•	 Forberedt til fremtidig opgradering 

af software
•	 Adgang til statistikker via SIC  

(Service Information Console): 
– Antal løft i levetiden  
– Antal løft siden sidste eftersyn 
– Antal batteri advarsler 
– Antal fejlmeldinger

 
Nem og sikker at bruge  
GLS5 er enkel og nem at bruge for 
plejepersonalet. Løfte- og sænkefunk-
tionerne og regulering af benvidden 
styres elektrisk. De ergonomiske 
skubbehåndtag er skabt, så de pas-
ser til alle, uanset højde. Et fast bund-
stykke, der kan skubbes med foden, 
gør GLS5 nemmere at manøvrere. 
Selve betjeningen kan foregå via 
håndbetjeningen eller betjeningspa-
nel efter ønske.   

Sikkerhed har været i højsæde i 
udviklingen af GLS5. Den er udstyret 
med en nødstop knap som er let 
tilgængelig og kan udløses manuelt. 
Der er elektrisk eller manuel (tilvalg) 
nødsænkning, lys- og lyddisplay for 
batteriudskiftning, indikator for ud-
skiftning af aktuator, via SIC interface 
adgang til brugsinformationer.    

Brugervejledning er placeret på siden 
af kontrolboksen.
 

Det er nemt at skifte batteri



Aftagelig fodstøtte, nem at rengøre  

Regulerbar knæstøtte, polstret  

Bundstykke til at skubbe med 
foden, for større manøvredygtighed 

Løftekapacitet max.: 155/205 kg
Venderadius: 1295 mm 
 
Løftehøjde
max.: 1740 mm
min.: 850 mm

Elektrisk regulering af bredden
max.:  994 mm
min.: 572 mm

Nødstop

Brugervejledning
altid ved hånden    

Håndbetjening 

Ergonomiske  
skubbehåndtag for  
plejeren, uafhængige  
af personhøjde

Oplader

Manuel nødsænk   
(tilvalg)  

Flere ophængs-
punkter til sejlet

Letilgængelig ladestation  
til batteriet  

Visuel service-indikator

Betjeningspanel

Lys- og lydsignal  
for lavt batteriniveau  

Elektronisk 
nødsænk
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14V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tlf. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

V. Guldmann A/S
Digevej 114
DK-2300 København S
Tlf. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131

DK


