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Lofthejs til daglig pleje
Lofthejssystemet er designet til at 
dække alle daglige løftebehov i 
private hjem, plejeboliger og institu-
tioner. Lofthejssystemet optager kun 
lidt plads og er meget nemt at bruge 
sammen med den komplette serie af 
Guldmann løftesejl og løftetilbehør. 
GH1 fås også som GH1 Q. Denne 
model kan enkelt klikkes af og på i 
skinnesystemet. Løftemodulerne kan 
bruges i skinnesystemer af stort set 
alle fabrikater.

God løftekvalitet og god komfort
GH1 og GHQ kombinerer ønsket om 
optimal komfort med effektive og 
sikre arbejdsprocesser. For hjælperen 
betyder det et bedre arbejdsmiljø 
uden manuelle løft eller belastninger 
– og for brugeren betyder det større 
komfort samt en sikker og værdig 
forflytning.

Brugervenligt
Med denne løsning er hjælperen i 
stand til at løfte og forflytte brugeren 
uden risiko for at belaste ryggen. 
Løftemodulet løfter hurtigt og sikkert 
brugere, der vejer op til 205 kg, og 
betjenes ved hjælp af en ergonomisk 
korrekt og brugervenlig håndbetje-
ning. Hurtigere løft frigiver tid til andre 
vigtige pleje- og omsorgsopgaver.

Hurtig opladning
Løftemodulerne oplades hurtigt ved 
at placere håndbetjeningen i ladesta-
tionen. Det tager kun 2-3 timer at lade 
løftemodulet fuldt op. Et fuldt opladet 
løftemodul kan klare mere end 55 løft 
på 85 kg. 

Klik på – klik af 
GH1 Q løftemodulet leveres med et 
klik-system, der gør det meget nemt 
at installere og afmontere løftemodu-
let fra skinnerne, hvis der opstår et 
behov for at flytte løftemodulet til et 
andet rum eller til en anden bolig. 
Løftemodulet afmonteres helt uden 
brug af værktøj.

Lofthejsserien GH1 og GH Q
Tid til omsorg

GH1 Q 
– klik på / klik af 
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Tidssvarende og stilrent design
Både løftemodulet og skinnesystemet 
er nemt at dekorere, så det passer 
til boligindretningen. Løftemodulet 
leveres som standard med et udvalg 
af fire forskellige covers. 
Skinnerne kan ligeledes tilpasses 
ethvert miljø ved brug af covers, som 
tilbydes standard i 2 farver – hvid eller 
grå, der sættes på med et enkelt klik. 
Covers kan udskiftes hurtigt og nemt, 
hvilket betyder, at skinnesystemet 
altid vil se pænt og nymalet ud, når 
en ny beboer flytter ind i boligen. 

Flere skinner – flere muligheder
Med Guldmann løsningen kan der 
vælges mellem tre forskellige typer 
skinner A, B og C skinner, der hver 
især er specifikt designet til individu-
elle spændvidder og løftebelastnin-
ger. 

Skinnerne kan nemt indbygges i både 
loft og væg samt tilpasses enhver 
boligindretning ved hjælp af covers.

Skinnesystemet fås også som et 
fritstående skinnesystem. Det frit-
stående system kan nemt justeres 
i både højde og bredde, så det til-
passes ethvert midlertidigt behov for 
hjælp til forflytninger. Det fritstående 
skinnesystem kan monteres af en  
eller to personer uden brug af værk-
tøj. Hele systemet kan gøres klar til 
brug – og tages ned igen – på max 
10 minutter.

GH1-serien kan monteres i  
skinnesystemer af alle fabrikater

Den alsidige løsning
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Sikker og pålidelig
GH1 og GH1 Q lofthejs overholder 
alle standarder og er yderst driftsikre 
og brugervenlige.

GH1 har mange fællesnævnere med 
vores prisbelønnede GH3 lofthejs 
serie, der bl.a. anvendes af mange 
af verdens mest ansete hospitaler. 
GH1 lofthejs-systemet udnytter den 
innovative og robuste GH3 teknologi 
og dets design, funktionalitet og 
omkostnings-effektivitet fuldt ud.
 
GH1 – løftemodul
For alle GH1 varianter gælder det 
at løftemodulerne er brugervenlige, 
kraftige og hurtige løftemoduler til 
permanent installation og til monter-
ing i fritstående skinnesystem.

• Høj løftekapacitet – op til 205 kg.
• Høj løftehastighed – 40 mm pr. sek 

med max belastning.
• Betjenes ved hjælp af en intuitiv og 

brugervenlig håndbetjening.
• Meget genanvendeligt.
• Meget let at rengøre.
• GH1 Q – klik på/af-system, der gør 

det nemt at flytte løftemodulet fra 
ét rum til et andet efter behov og 
ved genbrug af systemerne. 

GH1 – en lofthejs, der opfylder de 
fleste krav og behov

Et løft til arbejdsmiljøet

Fritstående skinnesystem
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GH1 F – den fleksible lofthejs

GH1 F er et fleksibelt løftemodul, der 
er nemt at flytte fra ét rum til et andet 
ved hjælp af den tilhørende transport- 
og opbevaringsvogn. Det installerer 
og afmonterer automatisk sig selv 
i skinnesystemet, hvilket betyder, 
at hjælperne undgår løft, stræk og 
belastninger, når GH1 F løftemodulet 
skal flyttes og monteres.

Med GH1 F kan du installere skinner 
i flere eller alle rum og nøjes med få 
løftemoduler, der i den daglige pleje 
nemt kan flyttes fra det ene rum til det 
andet.





10

GH1 F – den fleksible lofthejs

Fleksibel, effektiv og sikker
Når GH1 F er installeret, får du præcis 
den samme funktionalitet som med 
GH1 løftemodulet – og sammenlignet 
med traditionelle flytbare løftemodul 
betyder det også, at du opnår de 
samme fordele som med en perma-
nent lofthejs:

• Løftehøjden er ikke begrænset til 
hjælperens egen rækkevidde.

• Brugeren liftes i en god højde og 
kan fx forflyttes direkte fra en stol til 
en seng eller op fra gulvet.

• Høj løftekapacitet – op til 205 kg.
• Brugeren støder aldrig hovedet 

imod løftemodulet.
• Stort udvalg af aftagelige løfte-

bøjler – vælg dén, der passer til 
det specifikke behov.

GH1 F – en fleksibel,  
selvmonterende lofthejs

GH1, GH1 Q og GH1 F er en del 
af Guldmanns komplette serie af 
løfteudstyr, der omfatter skinner, 
lofthejs, løftesejl og tilbehør – alt 
sammen designet som moduler, 
der passer perfekt sammen.  
Modulerne kan kombineres på 
mange forskellige måder og in-
stalleres næsten hvor som helst.

Specialdesignet transport- og 
opbevaringsvogn med plads 
til løftemodulet, løftebøjlen og 
løftesejlet.



Løftemodulet installerer og afmonterer  
automatisk sig selv i skinnesystemet  
– så hjælperne undgår forkert belastning 
under arbejdet. 



V. 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
Park Allé 382
DK-2625 Vallensbæk
Tlf. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
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