Hill-Rom®
Liko™ Likorall™ 200 Loftliftmotorer

Sikker, funktionel og økonomisk loftliftsmotor.
De fleste har kendskab til loftliften Likorall™ fra
Liko™. Det er ikke så mærkeligt, da den nok er
verdens mest anvendte loftliftsmotor. Hver dag
løfter den flere tusinde mennesker og skåner lige
så mange rygge. Brugervenlighed, et velbygget
sikkerhedsbevidst og gennemtænkt design har gjort
Likorall™ meget værdsat blandt plejepersonale og
brugere.
Likorall™ 200 anvender samme afprøvede,
brugervenlige og sikre teknik, som de øvrige loftlifte
i serien, men har en enklere konstruktion, hvilket
gør Likorall™ 200 til den mest økonomiske liftmotor
til dig med enklere løftebehov.
Likorall™ 200 er velegnet til de fleste løftesituationer
inden for eksempelvis ældre- og hjemmepleje.

Et unikt sikkerhedssystem
• Patenteret sikkerhedscylinder SFS.
	Giver ekstra sikkerhed og sikrer selv
hastighed og en kontrolleret nedsænkning.
• SSP endestop
• Løftebånd med tidobbelt sikkerhedsmargen
• Sikkerhedslåse på løftetilbehøret
• Elektrisk nødsænkning med batteri backup
• N
 ødstoppet opfylder de gældende krav i
overensstemmelse med EN ISO 10535 og
IEC 60601-1

Hill-Rom®
Liko™ Likorall™ 200 Loftliftmotorer

Et sikkert valg.
Likorall™ 200 er et sikkert valg. Den har blandt andet
Likos patenterede sikkerhedscylinder, elektrisk
nødsænkning, nødstop, løftebånd med tidobbelt
sikkerhedsmarginal og klemmebeskyttelse.

Valgmuligheder.

Maks. belastning:
Nødsænkning:

200 kg
Elektrisk

Varenummer:

3121001

Det brede tilbehørssortiment fra Liko giver gode
muligheder for at tilpasse liften til den aktuelle
løftesituation. Med Snapkobling sker udskiftningen
af løftetilbehøret hurtigt og enkelt.

behov for at løfte tungere brugere, så har Liko™
flere andre modeller af Likorall™. Kontakt din Liko™
repræsentant for yderligere oplysninger om hvordan,
vi bedst kan opfylde dine behov.

Likorall™ 200 er testet af et akkrediteret testinstitut og opfylder de gældende krav iht. det medicintekniske direktiv
om klasse 1-produkter (MDD 93/42/EEC). Likorall™ 200 opfylder kravene iht. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535,
UL-60601-1 og CAN/CSA C22.2 nr. 601.1.
Design and Quality by Liko in Sweden.
Liko er kvalitetsgodkendt iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om
medicinsk udstyr. Liko er miljøgodkendt iht. ISO 14001.
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Likorall™ 200 er forsynet med Q-link, hvilket
muliggør en hurtig og enkel udskiftning af
løftetilbehør fra Likos brede sortiment. De
mange installationsmuligheder til Likos
skinnesystem og muligheden for at vælge
et fritstående system betyder, at Likorall™ 200 kan
installeres i alle omgivelser.
I kombination med Likos Snapkoblingskørevogn
kan planlagte flytninger af liftmotorer fra ét sted til
et andet nemt udføres af én person, uden at skulle
anvende værktøjer.
Til dig, som har behov for yderligere funktionalitet
fra din loftliftsmotor, som fx opladning langs
skinnen, trådløs IR-styring, mulighed for at anvende
køremotor og elektriske sporskiftere eller evt.

