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Taklyft för långsiktig vård
Taklyftsystemet GH1 är konstruerat för 
att uppfylla alla vardagliga lyftbehov 
både i hem- och vårdmiljöer. Den 
kräver väldigt lite utrymme, och är 
mycket enkel att använda tillsam-
mans med Guldmanns heltäckande 
sortiment med lyftselar och andra 
tillbehör. GH1 lyftmodul finns också  i  
GH1 Q version med  snabbkoppling 
som gör det mycket enkelt att
sätta i eller ta ur lyftmodulen från 
skenorna, GH1 och GH1 Q kan 
monteras i nästan alla typer av 
skenor.

Hög kvalitet och stor bekväm-
lighet för alla lyft
GH1 kombinerar behovet av största 
möjliga bekvämlighet och effek-
tiva och säkra arbetsrutiner. För en 
vårdgivare handlar detta om en bättre 
arbetsmiljö där inga onödiga manuel-
la lyft eller påfrestningar förekom-
mer – och för användaren gäller det 
ökad bekvämlighet, men framför allt 
lyftrutiner som erbjuder både trygghet 
och värdighet.

Enkelt att använda
Precis som GH3-systemet innebär 
GH1-systemet att vårdpersonalen 
kan lyfta och flytta användarna utan 
att riskera sina ryggar. Taklyften GH1 
klarar av att snabbt och säkert lyfta 
användare som väger upp till 205 kg, 
och den styrs med ett ergonomiskt 
och lättanvänt handreglage. Snab-
bare lyft ger mer tid till det som är 
viktigast, vård och omsorg.

Snabb uppladdning
Den snabba uppladdningen av GH1 
startar så snart handreglaget placeras 
i laddningsdockan. Laddning tar 
normalt endast 2-3 timmar. En fullt 
uppladdad lyftmodul klarar mer än 55 
lyft på 85 kg.  

Snabbkoppling
GH1 Q lyftmodul har ett snabbkopp-
ling system som gör det mycket 
enkelt att sätta i eller ta ur lyftmodulen 
från skenorna, när det är önskvärt att 
flytta lyften till ett annat rum eller bos-
tad. Inga som helst verktyg behövs 
för att flytta lyftmodulen.

Taklyftarna GH1

GH1 Q 
– med snabbkoppling
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Design som smälter in
Både själva taklyften GH1 och dess 
skensystem är enkla att dekorera så 
att de matchar eller smälter in i den 
miljö där de används. GH1 levereras 
som standard med fyra olika sido-
skydd att välja mellan.

Flera skenor – större möjligheter
I taklyftsystemet GH1 ingår tre olika 
typer av skenor, som är specialkon-
struerade för specifika distanser och 
vikter. Skenorna kan enkelt byggas 
in i såväl tak som väggar, och kan 
anpassas efter den befintliga inred-
ningen med hjälp av lättmonterade 
sidoskydd i flera olika färger. Det 
går snabbt och lätt att byta dessa 
sidoskydd, vilket gör att skensystemet 
alltid kan se fräscht och nymålat ut 
när en ny boende flyttar in i rummet.

Förutom de skenor som kan monte-
ras på väggar och i tak finns även ett 
fristående skensystem. Dessa skenor 
kan enkelt justeras i både höjd- och 
breddled, vilket gör dem idealiska för 
tillfälliga behov av lyfthjälpmedel. Hela 
skensystemet kan monteras av 1-2 
personer, och inga verktyg behövs. 
Systemet kan göras klart för använd-
ning – och plockas ihop igen – på 
bara 10 minuter.

GH1  kan monteras i nästan alla 
typer av skenor

Taklyftarna GH1





6

Säker och tillförlitlig
Taklyften GH1 uppfyller alla relevanta 
standarder och är ytterst säker och 
tillförlitlig att använda. 

GH1 har väldigt mycket gemensamt 
med den prisbelönta taklyften GH3, 
som har installerats på många av 
världens mest respekterade sjukhus. 
Taklyftsystemet GH1 utnyttjar den 
innovativa och robusta GH3-tekniken 
till fullo, och detsamma gäller design, 
funktion och kostnadseffektivitet. 

GH1 – taklyft
Användarvänlig, kraftfull och snabb 
lyftmodul för permanent installation 
och för installation i fristående sken-
system.

• Hög lyftkapacitet – upp till 205 kg
• Hög lyfthastighet – 40 mm per 

sekund vid full belastning
• Hanteras via ett intuitivt och lätt-

använt handreglage
• I allra högsta grad återvinningsbar
• Fantastiskt enkel att rengöra
• GH1 Q snabbkoppling system 

som gör det mycket enkelt att att 
flytta lyften till ett annat rum eller 
bostad. 

GH1 – en taklyft som klarar det 
mesta

Taklyftarna GH1

Fristående skensystem
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GH1 F – den flexibla taklyften

GH1 F är en flexibel lyftmodul som 
enkelt kan flyttas mellan olika rum 
med hjälp av den tillhörande trans-
port- och förvaringsvagnen. GH1 F 
kopplas automatiskt till och från sken-
systemet, och därigenom slipper per-
sonalen alla de lyft och påfrestande 
rörelser som annars kan krävas för att 
flytta och installera modulen.

GH1 F innebär att det är fullt möjligt 
att installera skenor i valfritt antal rum 
och sedan nöja sig med ett fåtal lyft-
moduler som snabbt och enkelt kan 
flyttas mellan rummen när de behövs.
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GH1 F – den flexibla taklyften

Flexibel, effektiv och säker
Så snart GH1 F har installerats får du 
tillgång till exakt samma funktioner 
som GH1-lyftmodulen erbjuder – och 
jämfört med traditionella portabla 
lyftar innebär det också att du kan dra 
nytta av samma fördelar som en fast 
monterad taklyft ger:

• Lyfthöjden begränsas inte av per-
sonalens räckvidd.

• Användaren slipper att hänga så 
långt ned, utan kan lyftas direkt 
från t.ex. en stol till sängen, men 
även från golvnivå.

• Hög lyftkapacitet – upp till 205 kg.
• Användarens huvud kommer aldrig 

i kontakt med lyftmodulen.
• Många olika löstagbara lyftselar 

finns att välja på – du hittar enkelt 
en som passar dina behov

GH1 F – en flexibel taklyft med 
automatisk installation

GH1, GH1 Q och GH1 F ingår i 
Guldmanns kompletta sortiment 
med lyfthjälpmedel där skenor, 
takhissar, lyftselar och andra 
tillbehör finns att tillgå – samtliga 
av modulkonstruktion så att de 
passar perfekt ihop. Modulerna 
kan kombineras på många olika 
sätt och kan installeras praktiskt 
taget överallt.

Specialkonstruerad trans- 
port- och förvaringsvagn där 
lyftmodul, lyftbygel och sele  
får plats.



Lyftmodulen kopplas till/från skensystemet 
helt automatiskt – personalen behöver inte 
utföra några olämpliga lyft eller rörelser.



V. Guldmann A/S
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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