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Vi valde att ompröva allt för att ge 
våra kunder mer tid till personlig 
omsorg. Detta innebar en grundlig 
undersökning av vad vårdgivarna 
vill ha samt behöver för att kunna 
utföra sitt arbete effektivare och 
lättare.

Resultatet blev det banbrytande 
moduluppbyggda taklyftsystemet 
GH3 – du har aldrig sett någonting 
liknande.

Du har aldrig sett någonting liknande
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Lyssna först, handla sedan

Vi började planera nästa genera-
tions hjälpmedelsteknik från Guld-
mann redan 2003. Vi insåg att bästa 
sättet att behålla våra kunder var 
att fokusera ännu mer på vad de 
verkligen behöver för att göra arbetet 
enklare och effektivare.

Och sedan se till att uppfylla dessa 
behov och önskemål.

Allt baseras på data

Hela designprocessen bakom 
det nya GH3-konceptet har därför 
 baserats på vad vi kallar ”tio riktlinjer”.

Vi utförde omfattande intervjuer med
våra befintliga kunder samt brukare,
personal och beslutsfattare inom
vårdsektorn. Vi antecknade och struk-
turerade noggrant all information.
Det är dessa data – tillsammans
med Guldmanns samlade erfarenhet
– som utgör grunden för det nya
designkonceptet.
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Tio riktlinjer för GH3

	 1 ÖVeRenSSTämmeLSe meD  
  BRAnScHSTAnDARDeR

Konstruerad för fullständig överensstämmelse med 
standarder och föreskrifter från HMI, UL och EU-
Osha. Stark, pålitlig och hållbar.

	 2 FÖRBäTTRAR ARBeTSmiLjÖn
Exempel på unika funktioner är ständigt laddade
motorer som alltid finns nära till hands, mycket lätt 
rullmotstånd, snabbkopplade fästen och
smarta handreglage.

	 3 PASSAR ARBeTSmeToDeRnA
Nästan obegränsad användbarhet för mångsidiga 
lyft och förflyttningar. En effektiv lösning för en stor 
mängd specialbehov.

 4 AnVänDARVänLiG
Laddning av lyftmotorns batterier möjliggörs i hela 
skensystemet, vilket gör att motorn alltid är redo och 
till hands för vårdgivaren. Detta ger mer fokusering 
på den personliga omsorgen om vårdtagarnen.

	 5 FRiGÖR meR TiD FÖR PeRSonLiG omSoRG
Förenklar alla arbetsmoment för lyft och förflyttning
av vårdtagare. 100 procent snabbare lyfthastighet,  
100 procent snabbare horisontell förflyttning och  
40 procent större lyftkapacitet.

 6 BekVäm
Ger en jämn och snabb “åktur” med behagliga
skenövergångar och mycket mjuk start och  
stoppfunktion.

 7 TiLLTALAnDe
Känns säker och bekväm samtidigt som den ser 
snygg och modern ut. Ett enkelt och diskret system

 8 SnyGG DeSiGn
Designad av arkitekter för kostnadsbesparande  
integrering och enkel installation i byggnadsstruk- 
turer. Innovativ användning av form, färg och  
material som elegant smälter in i omgivningen.

 9 eneRGiBeSPARAnDe ocH enkeL ATT   
  åTeRVinnA

Ansvarsfull miljöprofil vid tillverkning. Effektiv  
motoriserad användning. Fokus på användning
av återvunnet material.

 10 enkeL ATT unDeRHåLLA
Föreskrivna säkerhetsinspektioner är enkla och
snabba att utföra. Minimal stilleståndstid för service
och reparationer.

Allt arbete med utvecklingen av GH3- 
konceptet baseras på synpunkter 
och idéer från vårdgivare och brukare.





7 + 27 + 5 = GH3
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Designad för ögat

Utvecklingen av GH3-konceptet var
banbrytande och vi anlitade arkitekt-
firman C. F. Møller, en av Skandina-
viens mest framstående arkitektfir-
mor, för designen.

Resultatet blev en mycket tilltalande
produktserie som kommer att
kännas modernt i flera årtionden
framöver.

Varje detalj är skön att skåda, och 
att röra. Helhetseffekten höjer 
avsevärt ribban för vad brukare och 
vårdgivare kan förvänta sig av tak-
lyftsystem på tjugohundratalet.
GH3-konceptet befäster Guldmanns 
position som det företag som sätter 
standarden för denna typ av special-
lösningar på världsmarknaden.

Siffrorna stämmer

Det nya GH3-konceptet är den 
sjunde generationens taklyfts-
teknik från Guldmann.

Detta banbrytande system är
kulmen av �7 års samlade  
kunskap och 5 års forskning 
och utveckling.
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konstruerad för kompabilitet

GH3-konceptet är ett fullständigt 
moduluppbyggt system som ger 
maximal flexibilitet med ett minimalt 
antal delar. Det ger större mång-
sidighet och snabb, kostnads-
besparande installation.

Det är även ett kostnadseffektivt sätt 
att sätta ihop rätt konfiguration för att 
möta alla individuella behov. Alla kan 
enkelt och bekvämt få precis vad de 
önskar och behöver.

Designad för att smälta in 
i byggnader

Allt vi tillverkar anpassas specifikt  
för de byggnader där utrustningen 
ska monteras och användas. GH3-
konceptet blev till och designades 
för just detta ändamål. De krav som 
ställs av arkitekter och byggnadsin-
genjörer blir tillgodosedda redan från 
början.

Den moderna men ändå tidlösa de-
signen smälter in med både modern 
arkitektur och existerande byggnader. 
Detta gör det enkelt att specificera 
GH3-lösningar både för nya projekt 
och vid uppgradering av existerande 
installationer.
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utvecklad för att frigöra tid

Taklyftsystemet GH3 syftar till att 
frigöra tid. Målsättningen är att hjälpa 
vårdgivarna att ge vårdtagarna
bättre, personlig omsorg genom
att mindre tid går åt till lyft och 
förflyttningar. 

Det nya taklyftsystemet GH3 kan lyfta
och flytta med högre viktkapacitet 
och avsevärt snabbare än någon 
annan produkt på marknaden. 
 Mycket bekvämare för vårdtagare och 
vårdgivare.

utvecklad för att hålla budgeten

Vi ville göra tekniken, som ligger 
till grund för taklyftkonceptet GH3, 
mera lättillgänglig genom att den 
totala kostnaden för installation 
och användning av denna typ av 
hjälpmedel blir lägre.

Resultatet blev lägre på grund av 
enkel installation, minskad energi-
åtgång och låga underhållskostnader. 
Dessutom tillkommer den ekonomi-
ska fördelen att vårdgivarna får mer 
tid över för personlig omsorg.
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ändrade normer

GH3’s design och teknik 
höjer normen för vad som kan 
åstadkommas med moderna 
taklyftsystem.

Både vad gäller utseende och 
funktion.

utvecklad  för funktionalitet

Det nya GH3-konceptet innehåller
dessutom specialserien GH3+  
som har högre prestanda, samt  
extra specialanpassade funktioner  
för att uppfylla vårdgivarnas behov 
och önskemål.

Motorerna inkluderar inbyggda
funktioner  för vägning, service- och
användningsinformation kopplade
till handdatorer.

Designad för utbyggnad

Guldmanns system är kända  
för sin mycket långa hållbarhet.  
Därför designade vi de nya GH3-
lyftmotorerna så att de även kan 
användas tillsammans med redan 
existerande GH2-skensystem.

När vi ser till framtiden ger GH3-
konceptets moduluppbyggnad oss 
möjlighet att designa ett omfattande 
sortiment av hjälpmedel med olika 
funktionalitet samt tillval för särskilda 
behov.
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Designad för framtiden

Genom att dra ett streck över det
förflutna och börja om på nytt med ett
helt nytt sätt att tänka – tillsammans
med den allra senaste tekniken och
tillverkningsmetoderna – fick vi en
unik möjlighet att ta ett stort steg
framåt inom taklyftstekniken.

Taklyftkonceptet GH3 är designat för
framtiden och för att ge vårdgivarna
mer tid över för personlig omsorg.

GH3 sätter nya standarder

myckeT SnABB 
Lyftmotorerna GH3 lyfter full 
vikt i upp till �0 mm/sekund  
och flyttar i sidled i upp till  
300 mm/sekund

myckeT STARk 
Lyftmotorerna GH3 lyfter upp 
till 350 kg med ett lyftband

myckeT TiLLTALAnDe 
GH3-konceptet höjer ribban för 
utseendet hos taklyftsystem

myckeT eFFekTiV 
Från början designad för  
att möta och överträffa alla 
vårdgivares krav
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