
all-in-one
galift

Den ideelle løsning til gangtræning



150kg version 200kg version

Placer sejlet omkring patienten, som sidder i stolen/kørestolen. Luk mavebæltet omkring 

patienten og stram til, det skal stadig være behageligt for patienten. Benstropperne føres 

mellem lårene, og gennem benstroppernes sorte løkker trækkes løftestropperne, som er 

placeret foran skuldrene. Vær opmærksom på, at de fire grå løftestropper er i samme højde, 

før de sættes på gaffelarmen. Nu kan løftet og træningen begynde.

All-In-One GåLift leveres i to versioner:
Maksimum belastning op til 150kg.
Maksimumbelastning op til 200kg.
Funktionen er den samme, men 150kg versionens understel har en længde på 117cm, mens
200kg versionens understel har en længde på 122cm og to integrerede motorer til benspredning.

all-in-one 
galift
GåLiften bruges til genoptræning af korrekt gangfunktion. Man opnår vægtaflastning, balance og holdning.

All-In-One GåLift er unik. Basisenheden 

er den samme som fra All-In-One Person-

løfter, derfor kan GåLiften ændres til 

person- eller stålift.  På basisenheden 

monterer man den specielle ”gaffelarm”, 

hvis udformning giver frit udsyn for 

patienten, samt de højdeindstillelige hånd-

støtter, som giver patienten støtte og øget 

sikkerhed. Nu har man den nye All-In-One 

GåLift. Brug vores specielle GåLift sejl til at 

udføre løft og gåtræning.



GåLiftens konstruktion giver bl.a. følgende fordele for 

patient og terapeut:
a Patienten kan løftes fra siddende stilling
a Højden kan trinløst tilpasses patienten
a Sikker og behagelig påføring af sejl
a Stabilitet gennem 4-punkts-ophæng
a Vægtaflastning for patienten
a GåLiften er meget manøvredygtig
a Gangtræningen er sikret mod fald
a GåLiften kan passere gennem døre
a Patientvægt optil 200kg
a Ofte kan én terapeut udføre træningen
a Patienten glider ikke under løft
a Træningen giver mening for patienten

Det specielle GåLift sejl giver optimal støtte under 

patienten, på en komfortabel måde. Herved undgår man, 

at patienten kan falde.

Bemærk: GåLiften er udstyret med to retningsstyringer. 

Herved sikrer man, at patienten nemt og sikkert kan gå i 

en lige linje.

150kg version

200kg version
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Ropox A/S

Ringstedgade 221

4700 Næstved

Telefon 5575 0500 

Telefax 5575 0550

info@ropox.dk

www.ropox.dk

bestillingsinformation
Varenr. BeSkriVeLSe

25-20035 All-In-One GåLift 150kg

25-20526 All-In-One GåLift 200kg

25-20135 All-In-One GåLift Kit (Kan bruges på All-In-One Personløfter)

25-45021 GåLift Sejl S

25-45022 GåLift Sejl M

25-45023 GåLift Sejl L

25-45024 GåLift Sejl XL

Højde på håndstøtter 66-97cm

Afstand mellem håndstøtter 68cm

Løftehøjde 105-200cm

Maks. belastning 150kg eller 200kg

Understel, længde 117cm/122cm

Understel, højde 12cm

Bredde ved åbne ben 109cm/133cm

Totalvægt 51kg/54kg

Antal løft pr. opladning 60/30

All-In-One GåLift kan konverteres til en 

almindelig Personløfter eller Stålift uden 

brug af værktøj. Du behøver blot at fjerne 

”Gaffelarmen” og Håndstøtterne, hvorefter du 

påmonterer enten løfteåg eller ”Ståløfte kit”.

Basisenhed
Basisenhed med ”Gaffelarm” og Håndstøtter Tilføj fleksibelt løfteåg

PersonløfterStåløfter
Tilføj ståløfter arm og fodstøtte


