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GH3 er et stationært løftemodul, der 
er både brugervenligt og effektivt 
til løft og forflytninger i stort set alle 
plejemiljøer. 

Løftemodulet oplades løbende i skin-
nerne, uanset hvor i skinnesystemet 
det befinder sig, hvilket sikrer, at 
loftliften altid er klar til brug.

GH3 kan leveres med en indbygget 
køremotor til sideværts bevægelse i 
traversskinne eller enkeltskinne, og 
styres enten fra håndbetjening eller via 
en infrarød (IR) fjernbetjening. 

Herudover kan systemet være fuldt 
elektrisk, således at traversskinnen 
også kan styres med fjernbetjeningen. 

Den trådløse, infrarøde fjernbetjening 
giver god kontrol og mulighed for at 
sende motoren væk samt kalde den 
tilbage efter behov. Håndbetjeningen 
er fortsat fastgjort til løftemodulet i 
tilfælde af, at den trådløse fjernbetje-
ning bliver væk, tabt eller løber tør for 
batteri. Den vil derfor altid være inden 
for rækkevidde.  

- med indbygget køremotor

GH3 loftliftsystem   



GH3 fås i flere varianter og kan konfi-
gureres og tilpasses efter individuelle 
behov i forbindelse med funktionalitet 
og specifikationer. 

Løftemodulet er nemt at betjene og gør 
de daglige løfte- og forflytningsproce-
durer sikre og komfortable.

Kombineret med Guldmann’s løfte-
bøjler og løftesejl fra det omfattende 
tilbehørsprogram kan GH3 loftlift an-
vendes til mange forskellige løfte- og 
forflytningsopgaver, ligesom der kan 
udføres plejeopgaver samt mobilise-
rings- og rehabiliteringsøvelser efter 
behov.

• Sideværts forflytning i  
traversskinne/enkeltskinne

• Mulighed for at kunne styre  
traversskinnen

• Justerbar hastighed
• Mulighed for styring via  

infrarød fjernbetjening  
– (rækkevidde max. 20 m)  
og/eller fastgjort håndbetjening 

• Muliggør uafhængig  
”selvhejsende” forflytning  
fra f.eks. seng til kørestol

• Nødfir og nødstop kan aktiveres  
af brugeren

• Blød start/stop bevægelse,  
hvor som helst i skinnen

• Altid klar til brug - automatisk op-
ladning af løftemodulet i skinnerne 

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk
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