
GH3 Taklyft
Diskret, smidigt och säkert

Taklyftsystem är ofta den bästa lösningen för att lyfta 
och flytta personer från en plats till en annan i alla 
typer av vårdmiljöer. Om lyftanordningen monteras 
i taket hålls golvytan obelamrad och det blir mycket 
lättare, snabbare och säkrare att fritt förflytta sig.

Den här sortens lyftsystem kan normalt monteras på 
i stort sett vilken plats som helst inomhus och kan 
nå överallt i rummet utan att möblemang eller andra 
saker på golvet utgör hinder.

Det sparar också tid, eftersom allt du behöver för att 
lyfta och flytta snabbt alltid finns på plats, laddat och 
klart att använda så snart det behövs. Resultat är att 
du får mer tid för omsorg som verkligen räknas.



Guldmanns taklyftsystem är erkända 
världen över för

• Pålitlighet – med inbyggda kraft
källor och snabb och effektiv 
återuppladdning

• Bekvämlighet – mjuka starter och 
stopp och en så gott som ljudlös 
förflyttning

• Billiga i drift – anmärkningsvärt låga 
kostnader för drift, underhåll och 
energiåtgång

• Reaktionssnabb – alltid tillgänglig, 
omedelbar reaktionstid och funktio
ner med dubbelhastighet

• Säkerhet – sofistikerade, inbyggda 
säkerhetssystem, med nödstopp 
och nedsänkning

• Enkla att använda – ergonomiskt 
riktiga styrenheter som är bekväma 
och enkla att använda.

Resultat – fördelar för alla inblandade.

Mot nya höjder
Att ha lyftmodulen monterad på en 
takskena ger en helt ny dimension åt 
vårdgivarens arbetsmiljö, med doku
menterat mindre stress, belastning och 
skada och en stor skillnad i jobbtill
fredsställelse. Det gör att vårdpersona
len kan ta hand om de flesta rutinpro
cedurer och lyft på egen hand.

Takmonterade lyftmoduler gör tunga 
lyft mycket lättare.

• Lyftanordningen finns alltid på plats 
och kan användas omedelbart

• Mycket högre lyfthöjd
• Större rörelsefrihet och färre vikt

begränsningar.

Du som är användare kommer att 
 känna dig bekväm och säker hela 
tiden.

Moduler som passar perfekt  
– varsomhelst
Taklyftarna från Guldmann är fristå
ende delar i ett komplett sortiment 
lyftanordningar, med skenor, selar och 
tillbehör, som alla har utformats i mo
dulform och passar perfekt ihop.
Du kan kombinera de modulära 
delarna för att uppfylla i princip alla 
lyftbehov i alla byggnader.

Väl utformade skensystem är nödvän
diga för att se till att lyftarna rör sig tyst, 
mjukt och med minimal friktion, med 
så liten strömförbrukning som möjligt 
för hela kapacitetsfältet på 200–500 
kg. Du kan montera Guldmanns sken
system var som helst, med fäste i tak 
eller väggar, eller fristående. Du kan 
forma dem som ett enda spår, som 
löper över ett helt rum, eller genom vil
ket utrymme du vill. Du kan ha spann 
över 8 meter utan stöd, så att rummets 
utrymmen hålls obelamrade.

Den moduluppbyggda utformningen 
innebär också att du kan förändra och 
bygga ut skensystemen efter behov, 
eller montera det någon annanstans 
om det behövs. Allt detta gör att du 
får en bra investering med långsiktiga 
fördelar.
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