
GL5.2 

Mobil personløfter

– gør det lettere at forflytte, reducerer 
risikoen for arbejdsskader hos pleje-
personalet, og forbedrer komforten og 
sikkerheden for både plejer og bruger.

GL5.2 mobile personløftere er de 
gulvbaserede alternativer til de loft- 
monterede løftesystemer i Guldmanns 
produktsortiment.

GL5.2 fås i to forskellige modeller, der 
har en løftekapacitet på henholdsvis 155 
og 205 kg. Begge varianter har elektrisk 
løfte- og bredderegulering, der gør det 
let at komme rundt under trange forhold.

Løft til og fra gulvet
Personløfteren giver mulighed for at løfte 
direkte fra gulv til en stol eller seng. Det 
gør GL5.2 til en ideel løsning, hvis der 
opstår et uforudset løftebehov, hvor der 
ikke er en loftlift til rådighed.
 
Løft til og fra sengen
GL5.2 sikrer effektive løft til og fra 
sengen. Den kan løfte højt og række 
langt, og det betyder, at brugeren kan 
anbringes korrekt midt i sengen eller i en 
kørestol.

Tunge løft
Med en løftekapacitet på 205 kg kan 
GL5.2 også løfte bariatriske patienter. 

Horisontale løft
Med dens avancerede løftehøjde- og 
rækkeviddedesign er GL5.2 også vel-
egnet til horisontale løft med Guldmanns 
planløftebøjler og -bårer.
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Egenskaber for GL5.2

• Lav rækkevidde – den kan løfte 
direkte fra gulvet.

• Høj rækkevidde – den kan uden pro- 
blemer løfte høje brugere i store sejl.

• Fleksibel – med passende sejltype/ 
tilbehør kan GL5.2 klare alle løfte- og 
forflytningsbehov.

• Brugervenlig – let at anvende for 
både høje og lave personer. 

• Sikker – GL5.2 er solid, stabil og 
pålidelig – designet til intensiv brug i 
professionelle arbejdsmiljøer.

• Visuel indikator, der advarer, hvis 
personløfteren overbelastes, og bat-
terikapaciteten vises i tre intervaller:  
-  Lav 0-25 %  
-  Medium 25-50 %  
-  Høj 50-100 %

• Afgiver lydsignal ved lav batteristand 
på ca. 25 %.

• En visuel serviceindikator lyser op, 
når der skal udføres vedligeholdelse.

• Solide, lydløse og hurtige Linak-
aktuatorer.

• Moderne design – kan oplades 
på selve løfteren eller eksternt, så 
den kan tilpasses det miljø, den 
 anvendes i.

• Alsidige egenskaber – GL5.2 gør det 
let at håndtere en lang række løfte- 
og forflytningssituationer, mens den 
samtidig er ergonomisk fornuftig og 
sikker at anvende for både plejer og 
bruger.

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


