
Den nye generation af mobillifte.

LikoTM VikingTM mobillifte
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Lad jeres behov være afgørende.
Gennem årene har den unikke LikoTM VikingTM liftserie sat standarden for sikre og effektive mobillifte. VikingTM 
er resultatet af 30 års produktudvikling og fås i 5 modeller, fra den mindste VikingTM XS, XS til den superstærke 
VikingTM XL. VikingTM  klarer de fleste løftesituationer og dækker de forskellige behov.

De mere avancerede modeller, VikingTM M, L og XL, er udstyret med intelligent elektronik med bl.a. 
trådløs håndbetjening, en smart opladerindikator og LikoTM diagnosesystemTM.

En karakteristisk egenskab ved samtlige VikingTM modeller, er den store løftekapacitet i forhold til liftenes 
generelt lave vægt, hvilket er resultatet af det miljøvenlige materialevalg – aluminium.

Lad jeres behov være afgørende for, hvilken VikingTM I vælger.

Viking™ XS Viking™ S Viking™ M Viking™ L Viking™ XL
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Sikre og brugervenlige løft.
LikoTM VikingTM mobilliftene er designet til sikre og 

brugervenligt løft i alle løftesituationer. VikingTM M, L og XL 

klarer nemt størstedelen af de mest almindelige løft, inkl. 

planløft og gangtræning, mens modellerne S og XS giver 

problemfrie løft i små rum. Alle VikingTM modellerne kan 

løfte en bruger direkte fra gulvet.

Tilbehør, der giver uendelige muligheder.
Med Likos brede udvalg af løftetilbehør, er VikingTM den rigtige løsning til de forskellige løftebehov. Likos løftesejl og 

løftetilbehør fås i mange forskellige design, lige fra mindre lette lifte til ekstraudstyr, til brugere der vejer op til 500 kg.

Armlæn til 
gangtræning.
VikingTM M, L og XL kan 
udstyres med armlæn 
til en sikker og stabil 
gangtræning. Læs mere 
om LikoTM LøftebuksTM 
og LikoTM LøftevestTM 
på vores hjemmeside. 

Løft fra seng.
De mest almindelige 
løftebehov inden for 
plejesektoren opfyldes med 
VikingTM. VikingTM giver en 
optimal løftehøjde, brugeren 
har god plads og der findes et 
bredt udvalg at smarte løftesejl.

Planløft.
At løfte en bruger i plant leje 
stiller store krav til både lift 
og løftetilbehør. Med VikingTM 
M, L og XL og en planlift 
fra LikoTM, bliver løftet mere 
sikkert og pålideligt.

LikoScaleTM .
Det er muligt at anvende 
en digital vægt med alle 
VikingTM modeller. 
Vægten kan hurtigt hægtes 
på løftebøjlen, og den  
er nem at anvende  
og aflæse. 

Løftebøjler.
Likos løftetilbehør 
består af flere forskellige 
løftebøjler, der er 
designet til de forskellige 
løftesituationer. 
De er nemme at 
udskifte takket være 
snapkoblingssystemet, 
der er designet af Liko™. 

Løft til/fra stol.
Brugerens komfort, sikkerhed 
og tryghedsfornemmelse 
er vigtige overvejelser, og både 
løftebøjlen og løftesejlet skal 
vælges med omhu.

Løft fra gulv.
Vikings åbne understel giver 
god plads omkring brugeren, 
og de fleksible og behagelige 
løftesejl støtter brugerens  
hoved under hele løftet.
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Den allround lift.
VikingTM M er en optimal mobillift, 
der opfylder langt de fleste behov 
og de strengeste krav til de fleste 
løftesituationer. 
Liften er nem at manøvrere,  
selv i små rum. Selvom VikingTM M 
blot vejer 34 kg, kan den løfte 
op til 205 kg i flere forskellige 
løftesituationer.

Planløfteren 
BlækspruttenTM 
løfter brugeren sikkert 
og stabilt fx efter  
en operation.

På trods af sin imponerende løftekapacitet, er VikingTM 
M meget nem at manøvrere i selv små rum. LikoTM 
tilbyder et bredt udvalg af løftesejl til toiletbesøg.

Gangtræning er en meget 
vigtig del af genoptræning. 
En VikingTM, der udstyres 
med armlæn, er sikker 
og stabil for både bruger 
og plejemedhjælper.
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Morgendagens 
teknologi er her
Med de mest avancerede modeller, VikingTM M, L 
og XL, er den seneste teknologi en del af pakken. 
Et eksempel er Likos diagnosesystemTM, der giver 
mulighed for at få oplysninger om liften og hvordan 
liften er blevet brugt.

Det miljøvenlige 
batteri, er af 
letvægtstypen NiMH 
og har en indbygget 
beskyttelse med fuld 
afladning. Det er 
nemt at kontrollere 
opladerstatus, også når 
batteriet ikke er sluttet 
til liften. 

En smart, trådløs håndbetjening giver hjælperen 
mulighed for at forblive i tæt kontakt med brugeren 
under hele løftet, hvilket giver større sikkerhed 
og pålidelighed. 

At løfte en bruger fra gulvet 
kan være risikabelt for 
både bruger og medhjælper. 
De rigtige hjælpemidler gør 
løftet mere sikkert og nemmere. 
Forbindelsesarmen FlexLink 
giver ekstra fleksibilitet.

Kontrolboksen har 
et kontrolpanel med 
de samme funktioner som 
håndbetjeningen, samt 
overvågningsfunktioner, 
hvilket gør VikingTM mobilliften 
til en sikker og pålidelig 
partner. Kontrolpanelet 
er udstyret med  lysdioder , 
som bl.a. indikerer hvornår 
liften skal til periodisk eftersyn.
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VikingTM SVikingTM XS

Til små rum. 
VikingTM S og XS er designet til løftesituationer med begrænset adgang. 
Liften er perfekt til steder med begrænset gulvplads som fx badeværelser.

VikingTM S

VikingTM S er en lille og manøvredygtig mobillift 
med en meget høj ydeevne i forhold til den lille 
størrelse og lave vægt.

VikingTM S klarer de mest almindelige 
løftesituationer, som fx til/fra toilet, til/fra 
seng og løft fra gulv Løftekapaciteten er 160 kg 
og selve liften vejer blot 25 kg.

Med en bredde på blot 54 centimeter 
er VikingTM XS den mindste lift i serien. 
Mobilliften er markedets smalleste og passerer 
ubesværet gennem smalle døråbninger.

VikingTM XS er en stabil og pålidelig 
mobillift, der klarer de mest almindelige 
løftesituationer. VikingTM XS vejer blot 25 kg 
kan løfte op til 160 kg, hvilket er imponerende 
i forhold til størrelsen.

VikingTM XS
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VikingTM L VikingTM XL

Til de mest 
krævende løft.
Løft af tunge brugere 
indebærer et stort ansvar. 
VikingTM L og XL klarer de 
tungeste løftesituationer, 
lige fra løft fra gulv til planløft. 
Serien inkluderer specialdesignet 
udstyr til gangtræning ifm. 
genoptræning – også til 
overvægtige brugere. 

VikingTM L VikingTM XL

VikingTM XL er udviklet særligt til overvægtige 
brugere, men kan også anvendes til lette 
brugere. VikingTM XL er yderligere udstyret med 
den seneste moderne elektronik, som fx. trådløs 
håndbetjening. 

På trods af sin størrelse, mobilliften vejer 
blot 42 kg - men kan løfte op til 300 kg, 
er VikingTM XL ideel til alle tunge løftesituationer.

I forhold til den store løftekapacitet, er VikingTM 
L utrolig nem at manøvrere, og klarer både 
almindelige og tunge løft.

Takket være den lave vægt på blot 40 kg,  
er VikingTM L utrolig nem at manøvrere 
og kan løfte op til 250 kg. Liften er udstyret 
med intelligent elektronik, som fx trådløs 
håndbetjening.



Vigtige egenskaber.
•	 Brugervejledninger til både lift og løftesejl er altid ved hånden. 

•	 Spredning af understellet gør det nemmere at løfte brugeren 
til/fra toilet og kørestol.

•	 Den trådløse håndbetjening giver hjælperen mulighed for 
at forblive i tæt kontakt med brugeren under hele løftet 
(VikingTM M, L, XL).

•	 Valget af materiale (aluminium), giver flere fordele (meget lav 
samlet vægt i forhold til løftekapacitet, genbrugsmateriale og 
liften er rustfri samt nem at rengøre).

•	 Et miljøvenligt NiMH-batteri med opladerindikator og 
udladningsbeskyttelse (VikingTM M, L og XL).

•	 Et bredt udvalg af løftetilbehør, der inkluderer løftesejl, 
planløftere, armlæn, vægte og øvrige effektive funktioner.

•	 LikoTM diagnosesystemTM overvåger vigtige funktioner 
og indikerer bl.a. når liften skal til eftersyn (VikingTM M, L og XL).

•	 Praktisk placering af nødstop på siden eller øverst på 
kontrolboksen.

•	 To løftehastigheder gør det nemmere at tilpasse liften 
efter brugerens fysik (VikingTM M, L og XL).

•	 Via kontrolpanelet på kontrolboksen er der direkte adgang 
til alle løftefunktioner (VikingTM M, L og XL).
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www.hill-rom.com
www.liko.com
Hill-Rom forbeholder sig retten til at foretage ændringer af 
design, specifikationer og modeller uden forudgående varsel. 
Den eneste garanti, Hill-Rom stiller, er den udtrykkelige skriftlige 
garanti, der er gældende ved salg eller leje af vores produkter.
© 2011 Hill-Rom SARL, ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

France..................................................................................................................................................................................................................................................+33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom ..........................................................................................................+44 (0)1530 411000

Deutschland .......................................................................................................................................................................+49 (0)211 16450-0

Holland .......................................................................................................................................................................................................................................+31 (0)347 32 35 32

Italia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz .................................................................................................................................+41 (0)21 706 21 30
(tysk) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................+41 (0)21 706 21 38

Østrig ..............................................................................................................................................................................................................................................................................+43 (0)2243 28550

Irland ...........................................................................................................................................................................................................................................................................+353 (0)1 413 6005

Spanien og Portugal.....................................................................+34 (0)93 6856000

Norden..............................................................................................................................................................................................................................................................+46 (0)20 78 10 30

Eksport ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kontakt den 
lokale Hill-Rom repræsentant via webstedet 
www.liko.com eller ring på telefon ...............................................+1 812 
934 8173

Liko design og Liko logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko AB. Viking,  
Liko diagnosesystem, Løftebuks, Løftevest, Planløfter Blæksprutten og LikoScale er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko AB. 

Viking™ er testet af et godkendt testinstitut og opfylder de gældende krav iht. det medicintekniske direktiv om klasse  1 produkter (MDD 93/42/EEC). 
Viking™ opfylder kravene iht. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 10535, UL-60601-1 og CAN/CSA C22.2 No.601.1. 

Deisng and Quality by Liko in Sweden.

Liko  er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001, og virksomhedens produktion overholder EU-direktivet ISO 13485 om medicinsk udstyr. 
Liko  er miljøgodkendt iht. ISO 14001

 VikingTM XS VikingTM S VikingTM M VikingTM L VikingTM XL

Maks. belastning 160 kg 160 kg 205 kg 250 kg 300 kg

Vægt 25 kg 25 kg 34 kg 40 kg 42 kg

Maks. løftehøjde 155 cm 175 cm 179 cm 179 cm 187 cm


