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Et ideelt løft i 
dagligdagen.

Unik mekanisk nødsænkning
Patenteret nødsænkning gør Uno tryg og sikker. 

Ved en eventuel driftsforstyrrelse drejer man på 

den røde cylinder med et enkelt håndgreb, så 

liften sænkes til den ønskede højde.

Håndbetjening
Brugervenlig håndbetjening med magnet-

beslag. Uno 102 ES har to hastigheder, 

den laveste er velegnet, når løftet kræver 

ekstra præcision.

Indbygget oplader
Den indbyggede oplader følger altid med 

liften. Man oplader nemt batterierne ved at 

sætte opladerkontakten i et vægudtag.

Enkel højdeindstilling
Tre forskellige højder gør Uno enkel at 

tilpasse til forskellige løftesituationer. 

De fleste anvender den mellemste indstilling.

Uno-leddet, en detalje, 
som gør den store forskel
Den ekstra ledarm øger afstanden til løftemasten og gør 

løftet næsten lodret. Løftebøjlen kan rotere gnidningsløst 

selv i den højeste indstilling.

Justerbart understel
Understellet kan udvides eller indskrænkes 

elektrisk via håndbetjeningen. Alternativt fås 

en udførelse med manuel benspredning.
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Løftebøjle med afkrogningsbeskyttelse
Modvirker afkrogning og gør løftet sikkert og trygt.

Farvemarkering på liftarm
Farvemarkeringen på liftarmen er en størrelsesforklaring til lifttilbe-

høret, som har modsvarende farvemarkering.
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Unos understel kan udvides ligesidet enten elektrisk 

eller manuelt. Man kan tilpasse understellet på liften til 

kørestol og seng, hvilket gør det nemt at løfte brugeren 

til disse og placere brugeren korrekt. På billedet vises løft 

med Liko Universalsejl (model 00).

Det er nemt at løfte en person til og fra gulv. Det unikke 

Uno-led giver fleksibilitet, og det justerbare understel 

giver god plads. Brugeren får den bedste støtte med Liko 

Originalsejl med høj ryg (model 20).

Man får en glimrende løftehøjde med Uno i den højeste 

indstilling. Uno-leddet giver den ekstra afstand til liftar-

men, som er nødvendig for at kunne rotere helt og løfte 

brugeren langt ind på lejet.

Teknik fokuseret 
på mennesker 
i sundhedssektoren.
De grundlæggende principper bag Unos design er 
grundigt afprøvet efter vores mangeårige erfaringer.
På grund af sine unikke tekniske egenskaber, med 
mennesket i fokus, er Uno hurtigt blevet en foretruk-
ket model inden for ældreplejen og hjemmesygeple-
jen. Der findes fem modeller i to forskellige størrelser 
i Uno-serien.

Let på toilet.

Man kan anvende Liko Originalsejl (mod. 10), som giver god 

støtte rundt om bagdelen, når brugeren er klædt af inden for-

flytningen, eller hvis brugeren klædes af liggende. Forflytning 

til toilettet kan ske med en mobil toiletstol.

Brugeren, der er stabil i kroppen, kan anvende Liko Toilet-

sejl (model 40). Det har en stor åbning rundt om bagdelen, 

således at af- og påklædning kan ske under løftet. Toiletsejlet 

fås med Tryghedsbælte (model 45), som hjælper muskelsvage 

brugere til at sidde i en bekvem stilling.

Ved toiletbesøg er løftene ofte tunge og vanskelige. 
Uno er fleksibel og kan komme ind på selv små toilet-
ter. I Likos tilbehørssortiment er der flere modeller af 
løftesejl, som er udviklet til løft i hygiejnesituationer. 
Valg af løftesejl afhænger af brugerens forudsætnin-
ger og påklædning.

Likos unikke Hygiejnevest løser de fleste løfteproblemer 

til og fra toilet i de mest vanskelige tilfælde. Den giver 

enestående funktions- og sikkerhedsfordele. Mange sætter 

pris på den oprette og stabile siddestilling. Hygiejnevesten 

findes også med hovedstøtte.

Uno 102 har stor løftehøjde ved normal indstilling og kan 

anvendes sammen med Liko Hygiejnevest (model 50) til 

oprejsning og påklædning. Det kan lette brugeren, som 

må belaste benene noget.
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Snapkobling i Uno
Liko har udviklet et system for nemme skift mellem forskellige 

løfteredskaber – uden brug af værktøj. Med et enkelt håndgreb kan 

man skifte fra løftebøjle til planløft og sætte en vægt på. 

Med adapter 13 (varenr. 3156506) på Uno og snapkobling TDM 

(varenr. 3156502) på løftebøjlen kan man skifte løftebøjle på nogle 

få sekunder, og hvert løft kan udføres med det optimale tilbehør.

LikoScale
Der fås en brugervenlig vægt som tilbehør til Likos 

lifte. Det er nemt og praktisk at veje brugerne i 

liften. Brugeren sidder bekvemt i løftesejlet, og 

med-hjælperne kan aflæse vægten i øjenhøjde på 

det tydelige display. Med vægten i snapkobling 

kan den nemt flyttes efter behov.

Nem batteriopladning
Vi anbefaler opladning af batterierne hver nat 

efter brug for at give batterierne så lang en 

levetid som muligt. Batterierne er helt opladt 

efter seks timer med Unos indbyggede oplader 

eller med den ekstra vægmonterede oplad-

ningsstation (varenr. 2004106).

Smart tilbehør

Egenskaber, Uno 100/102

Løftekapacitet 175 kg

Løftehastighed 3 cm/sek

To løftehastigheder 4 og 3 cm/sek

Blødt stop

Blød start

Mekanisk nødsænkning

Elektrisk nødsænkning

Elektrisk nødhævning

Indstilleligt løfteinterval i 3 trin

125 cm løfteinterval Uno 102

110 cm løfteinterval Uno 100

Manuelt justerbart understel

Elektrisk justerbart understel

Lodkompenseret løftbevægelse (Uno-leddet)

Afkrogningsbeskyttelse

Indbygget oplader

Opladningsindikator på håndbetjening

Lydsignal for opladningsindikator

Digitalt display for opladningsindikator

Magnetholder på håndbetjeningen

Farvemarkering for størrelse på løftesejl

Ekstra opladningsstation til vægmontage

Pakke med reservebatterier

• •Standard Ekstra tilbehør

• • • • •
• • • • •
                    •
• • • • • • 
                    •
• • • • •
• • • • •
                    •
• • • • •
      • • •
• •
•    •         
  •    • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
                    •
• • • • •
• • • • •
 • • • • • 
 • • • • •

100 
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100 
EE

102 
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102 
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Løftekapacitet: Uno 100: 205 kg
Uno 102: 175 kg

Løftehastighed: 3,0 cm/sek (Mod. ES 
3,0 cm/s hhv. 2,0 cm/s)

Nødsænkning: Mekanisk og elektrisk
Batterier: 2 stk. 12 V 2,9 Ah 

ventilregulerede lukkede 
blybatterier, de såkaldte  
gelébatterier
Nye batterier fås hos   
leverandøren

Batterioplader: Indbygget oplader, 100-
230V, maks. 400 mA

Aktuator (mast): 24 V 6 A, permanent 
magnetmotor med meka-
nisk sikkerhedsmekanisme 
som træksikring og sik-
kerhedsmøtrik

Aktuator (benspredning): 24 V 3,5 A, per-
manent magnetmotor

Hjul: Standard foran: 75 mm 
tvillingehjul
Standard bag: 75 mm 
bremsede enkelthjul.
Alternativ. 100 mm enkelt-
hjul

Mål (L x B x H) 106 x 69 x 100-110   
(justerbar)

Nødsænkning:   Mekanisk (pat. ansøgt) og 
elektrisk

Intermitteret drift: Int. Op 10/90, aktiv drift 
maks. 2 min. 

  Af en tid på 100 skal aktiv 
tid være 10, dog maks. 
2 min.

Uno 100/102 er et medicinteknisk pro-
dukt, klasse 1, ifølge det medicintekniske 
direktiv MDD 93/42/EØF, og opfylder 
kravene i henhold til EN ISO 60601-1.
Likos produkter er under stadig udvik-
ling, hvorfor vi forbeholder os ret til ænd-
ringer i produkterne uden forudgående 
meddelelse.
Kontakt din Likorepræsentant for råd og 
oplysninger om eventuelle opdateringer.

Løftetilbehør
Der findes et stort og komplet tilbehørs-
program til alle Likos lifte som tilbyder 
løsninger til alle sundhedssektorens 
løfte-problemer.
Made in Sweden.

Likos sortiment af løfte-tilbehør børn er 

100% dækkende. Her viser vi Skalsejl, 

model 22, i fleksibelt polyesternetvæv.

At løfte børn sikkert.
Uno fungerer udmærket i genoptræningsprogrammer. Nye muligheder åbner sig 
for aktivering og forflytning til træningsredskaber, og Uno bliver en del af gen-
optræningsprogrammet. Børn kan godt lide at blive løftet i Uno, som samtidig 
forbedrer arbejdsmiljøet for forældre og personale.

Sammen med Likos brede tilbehørs-
sortiment løser Uno de fleste af de 
løfteproblemer, som forekommer i 
sundhedssektoren. Der findes en 
række forskellige modeller af løfte-
sejl i størrelserne XXS til XXL.
Se vores brochure ”Løftetilbehør” 
eller kontakt Botved Plejeudstyr for 
at få flere oplysninger og råd.

Med liften i nederste indstilling kan Uno let 

løfte selv små børn til og fra gulvet. På billedet 

har Uno en smal løftebøjle (varenr. 3156002) 

og barnet løftes med Liko Originalsejl med høj 

ryg, størrelse XS (varenr. 3520103).

Tekniske data
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At løfte et menneske kræver både gode tekniske hjælpemidler og indsigt i medicinske komplikationer. Liko 

er specialister i løft og forflytning af bevægelseshæmmede personer. En stor del af vores succes bygger på 

netop vores kombination af høj teknisk kompetence og medicinsk viden.

I mere end 20 år har vi med stor succes udviklet og fremstillet funktionelle løftehjælpemidler, som er sikre og 

nemme at anvende: mobile og stationære personlifte, løftesejl samt tilbehør.

Vores specialisering gør, at vi har store muligheder for at være på forkant med udviklingen. Vi samler alle 

erfaringer og viden og anvender disse under udviklingen af vores produkter og metoder.

Liko tilbyder komplet produktservice gennem vores servicemedarbejdere og servicepartnere.

Du er velkommen til at kontakte os for at få råd og vejledning. Liko er en svensk virksomhed, som er førende 

på markedet i Norden og er repræsenteret med datterselskaber og forhandlere i over 20 lande.

Liko er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 

og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

www.liko.com

Fabrikant

Liko AB

Nedre vägen 100, 

SE-975 92 Luleå, Sweden

info@liko.se

www.liko.com

Forhandler i Danmark:

Botved Plejeudstyr A/S

Nørrelundvej 5

DK-2730 Herlev

Tilf: 80 37 37 37   Fax: 70 20 37 37

info@botved.dk

www.botved.dk 
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