
GL5.2 

Mobil lyft

– underlättar flytt och minskar risken 
för ryggskador hos vårdgivare, och 
förbättrar komfort och säkerhet för 
både vårdgivare och användare.

GL5.2 mobila lyftar är golvbaserade 
alternativ till Guldmanns takmonterade 
lyftlösningar i Guldmanns produktutbud.

Lyften GL5.2 finns i två olika modeller 
med en lyftkapacitet på 155 respektive 
205 kg. Båda modeller har en elektrisk 
lyft och breddjustering för att underlätta 

åtkomsten runt stolar, badkar och möjlig-
heten att lyfta från golvet.

Lyft från och till golvet
GL5.2 kan lyfta direkt från golvet till
en stol eller säng. Detta gör GL5.2
till den perfekta lösningen om ett oför-
utsett lyft behöver utföras och det inte 
finns någon takmonterad lyft tillgänglig. 

Lyft i och ur sängen
Med GL5.2 kan du lyfta effektivt i och ur 
sängen. Förmågan att lyfta högt och den 

långa räckvidden innebär att användaren 
kan placeras korrekt i mitten av sängen 
eller i en rullstol.

Tunga lyft
Med en lyftkapacitet på 205 kg är GL5.2 
optimal för att lyfta bariatriska patienter. 

Horisontella lyft
Den avancerade förmågan att lyfta 
högt och dess räckvidd gör GL5.2 
mycket lämplig för horisontella lyft med 
 Guldmanns bår och sele.
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GL5.2:s egenskaper

• Låg räckvidd – kan lyfta direkt från 
golvet.

• Hög räckvidd – kan lyfta långa använ-
dare i stora selar utan problem

• Flexibel – med rätt typ av sele/tillbe-
hör kan GL5.2 användas till nästan 
alla slags lyft.

• Användarvänlig – enkel för både 
långa och korta personer att använda

• Säker – GL5.2 är stark, stabil, pålitlig 
och säker – den är utformad för inten-
siv användning i vårdbranschen

• Tillförlitlig – GL5.2 har en visuell 
indikering som varnar om lyften är 
överbelastad och batterikapaciteten 
visas i tre intervall:  
-  Låg 0-25 %  
-  Medel 25-50 %  
-  Hög 50-100 % 
 Ljudsignal vid låg batterispänning 
när ungefär 25 % av batterikapacite-
ten återstår. 

• Visuell indikering när det är dags för 
service.

• Kraftfulla, tysta och snabba ställdon 
från Linak

• Modern design – med flexibel 
laddning passar GL5.2 perfekt för de 
miljöer den används i. 

• Mångsidig kapacitet – GL5.2 gör 
det enklare att hantera vilka situa-
tioner som helst som kräver lyft och 
flytt, dessutom är den ergonomisk 
och säker för både vårdgivare och 
användare.
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