
GH1 takheissystemet er basert på velprøvd
teknologi, flott design og en innovativ  
løsning med funksjonalitet i tankene. En 
enkel og svært pålitelig takheisløsning som  
oppfyller de fleste behov  og forflytnings-
prosesser i hverdagen. GH1 er ideell for bruk 
i hjemmet, da det også er mulighet for  
individuell tilpasning til ditt hjem.  Det  
klassiske og diskret designet gjør at  
systemet opptar lite plass.

GH1 bidrar til et godt arbeidsmiljø,  
samtidig som det tas hensyn til både bruker 
og pleiepersonell.
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Guldmann GH 1
Skinnesystem og løfteblokk

GH1 skinnesystem

GH1 takheissystemet kan leveres med 
skinner i tre varianter, alle designet i forhold 
til rommets størrelse og behov av løfte-
kapasitet. Når optimal takheisløsning er 
valgt, kan montasjen av skinnesystemet 
utføres enkelt og raskt.

Som supplement til skinnesystemer  
montert på vegg eller i tak er muligheten for 
en mobil frittstående skinnesystem. Dette er 
justerbart i både høyde og lengde uten bruk 
av verktøy og brukes primært der det  
er behov for forflytning i en kortere periode. 
Det frittstående skinnesystemet kan  
monteres av en eller to personer innen  
10 minutter.

Lading av GH1 løfteblokk i skinnesystemet 
foretas via håndkontrollen. Håndkontrollen 
settes i en ladestasjon som monteres på 
veggen, og allerede i løpet av 2-3timer er 
GH1 fulladet. 

Når GH1 er fulladet, kan den brukes i opptil 
2 uker uten ekstra opplading (basert på 55 
løft med gjennomsnittlig 85 kg).

GH1 løfteblokk

GH1 løfteblokk er rask, trygg og
løfter veldig effektivt opp til 205 kg.
Hastigheten medfører at det vil bli mer tid  
til andre omsorgsoppgaver. Betjeningen er 
veldig enkel og intuitiv, samt ergonomisk 
riktig.

GH1 kjører lett i skinnen og med minimalt 
bruk av kraft foretas forflytninger  
komfortabelt – igangsettingen skjer med en 
myk start og uten brå bevegelser.

Løftebøylen er utformet med et enkelt og 
brukervennlig design med et opphengs-
punkt som sikrer at løftestroppene på seilet 
plasseres riktig. Ved påsetting av seilet 
trekkes stroppene helt ned under gummi- 
sikringen, slik at gummisikringen går tilbake 
til utgangsposisjonen. Dette sikrer at  
stroppene ikke utilsiktet faller av.

Det er mulig å henge håndkontrollen enkelt 
og trygt på løftebøylen som har en bruker-
vennlig avrunding.

GH1 løfteblokk oppfyller alle relevante  
standarder, er svært pålitelig og sikker å 
bruke, og passer inn i alle hjem.

Det er mulig å henge håndkontrollen enkelt 
og trygt på løftebøylen som har en bruker-
vennlig avrunding.


