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Gondolstation ved Chemnitz Schlossteich  
med nem adgang til bådene

Parken omkring slotssøen Schlossteich i byen Chemnitz i 
Tyskland er et populært rekreativt område. Folk i alle aldre 
kommer her – særligt når det er varmt – for at nyde dette 
historiske offentlige område, der har fungeret som park og 
et populært sted at tage på ture i over 160 år. En af stedets 
hovedattraktioner er bådudlejning og de tilhørende restau-
ranter, som drives af familien Hirsch. Hver dag fra marts 
til oktober udlejer Falko Hirsch vandcykler og robåde fra 
“Gondolstation Schlossteich”, hvorfra man også kan tage 
en tur på søen med den elektriske båd “Schlossteichperle”.  



Robådene på Schlossteich er ikke noget nyt fænomen. 
Indbyggerne i Chemnitz grundlagde den første roklub i 
1900, da “gondolstationen” var centrum for aktiviteter på 
vandet. I dag står ca. 30 robåde og 19 vandcykler til rådig-
hed til fritidsaktiviteter på præcis samme sted, herunder tre 
prægtige svaner og en flamingo. Gæsterne i robådene og 
vandcyklerne sejler over søen – enten for at beundre den 
middelalderlige slotskirke og sejle rundt om slotsøen eller 
for at stoppe hos Café Milchhäuschen på den modsatte 
side af søen for at nyde en is eller et stykke kage. 

Søen er 80.000 kvadratmeter. En god størrelse, som Hirsch 
nemt kan overvåge. Hans gæster kan altid se, hvor langt 
de er fra bådstationen, og derfor kan de nemt vurdere, hvor 
lang tid de skal bruge på at sejle tilbage. Hirsch har indtryk 
af, at dette giver gæsterne en følelse af tryghed, og dette 
indtryk understreges af besøgstallet på ca. 25.000 gæ-
ster, der hver sæson udnytter muligheden for at udforske 
Schlossteich i en af hans både. 

Og dette tal vil sandsynligvis stige. Hirsch investerer ikke 
kun regelmæssigt i godt sejludstyr, men har nu også købt 
en Guldmann Swing Lift, som er et skinnesystem lavet af 
vejrbestandigt og vandtæt materiale, der muliggør adgang 
for kørestolsbrugere til hans både. En kørestolsbruger kan 
flyttes over i båden ved hjælp af sejlet og løftemodulet fra 
fortøjningspladsen, dvs. fra en fast overflade. Herefter kan 
kørestolen flyttes over i båden uden bruger. Den person, 
der løftes, svinges over i båden og placeres i kørestolen 
igen i den korrekte position. 

Hirsch fremhæver, at en af de største fordele er, at en Swing 
Lift leveres som en komplet enhed. Stativet, skinnesystem-
et, løftemodulet og sejlene kommer fra en og samme  
leverandør og overholder alle krav til anvendelse på offent-
lige områder. Hirsch er ligeledes imponeret af, hvor nemt 
det er at bruge Swing Liften: 

“Før hjalp jeg og mine medarbejdere folk med nedsat 
mobilitet over i bådene ved hjælp af vores egen muskel-
kraft. Med en Guldmann Swing Lift foregår flytningen meget 
nemmere og mere sikkert. Folk med rollator, som før ikke 
ville have følt sig trygge ved at gå om bord i en båd, der 
gynger lidt, spørger mig nu, om jeg kan løfte dem over i en 
vandcykel eller en robåd”, siger Hirsch for at understrege 
de positive tilbagemeldinger, som liften har fået fra kun-
derne. Han er selvfølgelig glad for at hjælpe, og det koster 
ikke ekstra.
 

Guldmann Swing Lift II 
Tekniske detaljer

Maks. løftekapacitet   205 kg

Maks. radius 2500 mm

Løftemodul GH1 F or GH1 Q

Egnede underlagsforhold er påkrævede.


