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Guldmanns golvlyftar – produktutbud
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GL5 Mobila lyftar

GL5 Mobila lyftar är golvbaserade al-
ternativ till Guldmanns takmonterade 
lyftsystem. 

Vi har lyssnat pa vara anvandares rad
och aterkoppling i mer an ett kvarts
sekel. Skapar nästa generationens 
mobila lyftar som bygger på vad du 
som vårdare och användaren vill och 
behöver.

Vi tror på kvalitet, enkelhet och nog-
grannhet för att skapa produkter som 
ger mer tid för omvårdnad – “Time to 
Care”.

Det som gör de mobila GL5 lyftarna 
så unika är att de är smart utformade 
vilket gör att de är enkla, komfortabla 
och säkra att använda.

Underlättar flytt och minskar 
risken för ryggskador hos vård-
givare, samtidigt som komfort 
och säkerhet förbättras både för 
vårdgivare och användare
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GL5 – styrkan kommer inifrån
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GL5 finns nu i två olika modeller med 
en lyftkapacitet på 155 respektive  
205 kg. Båda modeller har en elek-
trisk lyft och breddjustering för att un-
derlätta åtkomsten runt stolar, badkar 
och möjligheten att lyfta från golvet.

Det finns många olika funktioner som 
gör att GL5 Mobila lyftar uppfyller de 
krav som finns i vården där lyftutrust-
ning är ett måste. Den noggrant 
uttänkta designen säkerställer att 
det alltid finns arbetsutrymme för 
vårdgivaren att utföra ett säkert och 
komfortabelt lyft för användaren.

Konfigurationen innebär att lyftkapac-
iteten är mer än tillräckligt och GL5 
Mobil lyft är mycket stabil. Dessa 
lyftar har en flexibel laddningfunk-
tion för att passa olika arbetsmiljöer. 
Lågfriktionshjulen, det ergonomiskt 
utformade handtaget och lyftens de-
sign gör lyften enklare att manövrera. 
Knappar och indikatorer som är enkla 
att använda och säkerhetsfunktioner 
med automatisk av/på, samt lättåt-
komligt nödstopp/nedsänkningsfunk-
tioner.

Låg räckvidd – kan lyfta direkt från 
golvet 

Hög räckvidd – kan lyfta långa  
användare i stora selar utan problem 

Flexibel – med rätt typ av sele/tillbehör 
kan GL5 användas till nästan alla slags 
lyft 

Användarvänlig – enkel för både långa 
och korta personer att använda. Kan 
styras antingen via manöverdosan eller 
funktionspanelen 

Pålitlig – GL5 är stark, stabil, pålitlig 
och säker – den är utformad för intensiv 
användning i vårdbranschen 

Intelligent – med den senaste tekniken 
får du statistik SIC (Service Information 
Console) som visar:

· Antal lyft
· Antal lyft sedan senaste underhåll
· Komponenternas livslängd
 (ställdon, batteri)
· Felrapporter

GL5 har också en visuell  indikator och 
är förberedd för framtida program- 
uppdateringar

Modern design – med flexibel ladd-
ning passar GL5 perfekt för de miljöer 
den används i. GH5 lyftens design 
matchar GH3 taklyftens prisbelönta 
(Red Dot Award) design

Mångsidig kapacitet – GL5 gör det 
enklare att hantera vilka situationer 
som helst som kräver lyft och flytt, 
dessutom är den ergonomisk och säk-
er för både vårdgivare och användare.
GL5’s egenskaper

GL5’s egenskaper



Max. lyftkapacitet: 155/205 kg
Antal lyft per 
laddning med 85 kg belastning: 50 lyft
Vändradie: 1295 mm 

Lyfthöjd
max.: 1759 mm
min.: 456 mm
Lyftintervaller: 1303 mm

Elektrisk breddjustering
max.:  1410 mm
min.: 695 mm

Nödstopp

Dockningsstation med enkel åtkomst

‘Så här gör du’  
översikt
alltid tillgänglig

Dockningsstation  
med enkel åtkomst

Enkel-att-använda 
manöverdosa

Laddare

Ditt val: GL5 kan levereras  
med lyftmotorn vriden 90˚

Integrerade motorer för extra säkerhet 

80 eller 100 mm bromsade hjul

Manuell nödsänkning (tillval)

Visuell serviceindikering

Funktionspanel

Ljud- och ljussignaler
för låg batterinivå

Elektronisk
nödsänkning

Enkelt borttagningsbar lyftbygel

Benskydd
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Lyft till och från golvet
GL5 kan lyfta direkt från golvet till 
en stol eller säng. Detta gör GL5 till 
en idealisk lösning om ett oförutsett 
lyftbehov uppstår och det inte finns 
något taklyft monterad. Den nedre 
delen av lyften är utformad för att ge 
användaren gott om utrymme och 
stor räckvidd.

GL5 är idealisk för användning i 
sjukgymnastik, där användarna lyfts 
ur, exempelvis en stol ned på en 
madrass. Den nedre delen placeras i 
den breda positionen vilket gör att det 
finns tillräckligt med utrymme att göra 
lyftet direkt ovanför madrassen.

GL5 hanterar alla slags lyft 



“Mobila lyftanordningar är särskilt lämpade i miljöer och situationer där 
det inte finns en takmonterad lyftanordning i närheten. Kanske finns det 
helt enkelt inte plats för en stationär lyft. Eller så kanske det inte utförs lyft 
så ofta på den aktuella platsen. Oavsett orsaken är en mobil lyftanordning 
ett praktiskt, säkert och kostnadseffektivt lyfthjälpmedel”    

Säker patienthantering
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Lyft i och ur sängen
Med GL5 kan du lyfta effektivt i och 
ur sängen. Förmågan att lyfta högt 
och den långa räckvidden innebär 
att användaren kan placeras korrekt 
i mitten av sängen eller korrekt pla-
cerad i en rullstol.

Dagliga rutiner...

“Den mobila lyften gör det enklare för både användare och 
vårdgivare att hantera många olika situationer med lyft och 
flytt. Den kan till och med bidra till att förhindra arbets- 
belastningsskador och ryggproblem hos vår vårdpersonal”

Chef, äldreboende
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Tunga lyft
Med en lyftkapacitet på 205 kg är 
GL5 optimal för att lyfta bariatric-
patienter. Den har gott utrymme för 
användaren, en hög lyftkapacitet och 
en överträffad stabilitet som innebär 
en god komfort och säkerhet för 
användaren.

Horisontella lyft
Kombinationen av GL5:s förmåga att 
lyfta högt och dess räckvidd gör den 
mycket lämplig för horisontella lyft 
med Guldmanns bår och sele.

GL5 Mobil lyft är en allsidig lyft-
anordning som med Guldmanns 
utbud av olika selar tillgodoser de 
flesta krav vid olika lyft

...för speciella behov 
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Ett enkelt, bekvämt och säkert  
sätt att höja och stödja användare 
med delvis eller hel kontroll av 
överkroppen
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GLS5 Active lifter 

En lyft – många funktioner
•	 Sittande till stående
•	 Stående rehabilitering (med
•	 fotstöd borttaget)
•	 Flytt mellan två stolar
•	 Flytt från säng till stol
•	 Flytt från säng/stol till toalett

Precis som GL5 är GLS5 Uppres-
ningslyft en mobil lyft som är utfor-
mad för att underlätta dagliga rutiner 
både för användare och vårdgivare. 
GLS5 lyfter användaren från sittande 
till stående position och är mycket an-
vändbar för daglig flytt mellan säng, 
stol och badrum.
  

Flexibel för flytt av olika  
användare
För att kunna använda GLS5 måste 
användaren delvis kunna kontrol-
lera sin överkropp och kunna hjälpa 
till en aning. Användaren placeras 
stående på GLS5:s fotstöd samtidigt 
som benen stöds av ett vadderat och 
justerbart knästöd. För patienter som 
kräver ytterligare stöd kan en vadrem 
användas. GLS5 är utrustad med 
flera fästpunkter för selet som gör 
att det kan monteras i ett flertal olika 
positioner som passar en mängd 
olika patienter. Fotstödet kan tas bort 
om användaren har en god balans 
stående för att underlätta gående. 
 





STOP

GLS5’s egenskaper

Lätt att underhålla
•	 Batteriet är lätt att byta för 

eventuell laddning
•	 Fotstödet kan tas loss, enkel 

rengöring
•	 Visuell serviceindikering
•	 Förberedd för kommande  

programvaruuppdateringar
•	 Tillgång till statistik via SIC 

(Service Information Console): 
– Antal lyft, livslängd 
– Antal lyft sedan senaste 
 inspektion 
– Antal batterivarningar 
– Antal fel

 

Både enkel och säker att använda  
För vårdgivaren är GLS5 både 
enkel och lätt att använda. Elektriskt 
lyftning, sänkning och justering av 
benvidd. Handtagen är ergonomiskt 
profilerade och utformade för att 
passa de flesta höjder och storlekar. 
För att underlätta manövreringen 
är lyftanordningen utrustad med en 
bakre fotskena. GLS5 kan styras med 
manöverdosan eller funktionspanelen. 

Säkerheten har varit Guldmanns 
prioritet i utvecklingen av GLS5. Den 
är utrustad med en lättåtkomlig nöd-
stoppknapp. Elektrisk eller manuell 
(tillval) nödsänkning, batterivarning 
– ljud- eller ljussignaler, indikator för 
byte av ställdon, möjlighet att erhålla 
användarinformation från lyftanordnin-
gen med vårt SIC-gränssnitt. 

Och slutligen – användarguiden med 
en översikt av “Så här gör du” finns 
på sidan av manöverdosan. 

Lätt att byta batteriet



Fotstödet kan tas loss 
för enkel rengöring

Justerbart knästöd med stoppning

Den bakre fotskenan förenklar 
manövreringen

Max. lyftkapacitet: 155/205 kg
Vändradie: 1295 mm 
 
Lyfthöjd 
max.: 1740 mm
min.: 850 mm

Elektrisk breddjustering
max.:  994 mm
min.: 572 mm

Nödstopp

‘Så här gör du’
översikt alltid  
tillgänglig

Enkel-att-använda
manöverdosa

Ergonomiskt profilerat 
handtag – universalstorlek

Laddare

Manuell nödsänkning 
(tillval)

Flera fästpunkter 
för sele

Dockningsstation med  
enkel åtkomst

Visuell serviceindikering

Funktionspanel

Ljud- och ljussignaler
för låg batterinivå

Elektronisk
nödsänkning
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Huvudkontor:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Smålandsgatan 4
S-441 57 Alingsås
Tel. +46 0322 55290
Fax +46 0322 55320
info@guldmann.se
www.guldmann.se
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