
GL5.2 

mobil personløfter

– gjør forflytninger lettere slik at risi-
koen for ryggskader hos pleieren blir 
lavere, samt forbedrer komforten og 
sikkerheten til både pleier og bruker.

GL5.2 mobile personløftere er gulvbaser-
te alternativer til de takmonterte heis-
løsningene tilgjengelige i Guldmanns 
sortiment.

GL5.2-løfteren er også tilgjengelig i to 
forskjellige modeller med løftekapasitet 
på henholdsvis 155 eller 205 kg. Begge 
modellene har en elektrisk løftefunksjon 

og breddejustering for enkel tilgang 
rundt stoler og bad samt mulighet til å 
løfte fra gulvet.

Løfting til og fra gulvet
GL5.2 kan løfte direkte fra gulvet til
en stol eller seng. Dette gjør GL5.2 til en
god løsning hvis det oppstår et behov 
for et uforutsett løft der det ikke finnes 
noen takmontert heis. 

Løfting til og fra sengen
GL5.2 løfter effektivt til og fra sengen. 
Fordi den kan løfte høyt og strekkes 

langt, kan brukeren plasseres riktig midt 
i sengen eller settes riktig i en rullestol.

Tunge løft
GL5.2 har kapasitet til å løfte 205 kg og 
kan dermed løfte bariatriske pasienter. 

Horisontale løft
Det avanserte designet for høye løft og 
stor rekkevidde gjør at GL5.2 er godt 
egnet for horisontale løft ved hjelp av en 
båre av typen som finnes i Guldmanns 
sortiment av tilbehør.
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GL5.2s egenskaper

• Lave løft – mulighet til å løfte direkte 
fra gulvet

• Høye løft – mulighet til å løfte høye 
brukere i store seil uten problemer

• Fleksibel – med riktig seil og tilbehør 
oppfyller GL5.2 alle krav til forflytning 
og håndtering

• Brukervennlig – lett å bruke for både 
høye og lave personer. 

• Trygg – GL5.2 er sterk, stabil og 
pålitelig – designet for intensiv bruk i 
fagarbeidsmiljøer

• Pålitelig – GL5.2 har en visuell indika-
tor som varsler om personløfteren er 
overbelastet. Batterinivået indikeres 
også i tre trinn:  
–  Lavt 0–25 %  
–  Middels 25–50 %  
–  Høyt 50–100 % 
Lydalarm for lav batterispenning ved 
rundt 25 %. 

• Visuell serviceindikator lyser når det 
er behov for vedlikehold.

• Sterke, lydløse og raske Linak-styreel-
ementer

• Moderne design – lademulighet på 
og av løfteren tilpasset miljøet GL5.2 
skal brukes i. 

• Allsidig – GL5.2 forenkler håndterin-
gen av en lang rekke forflytnings- og 
håndteringssituasjoner samtidig 
som den er ergonomisk forsvarlig og 
trygg for både pleier og bruker.
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