Hill-Rom®

Liko™ M220 og M230 mobillifte

Brugervenlige mobillifte.
Gennem mere end 30 år har Liko™ specialiseret sig i løft
og flytninger af brugere under sikre og trygge forhold.
Vores specialisering og erfaring har gjort det muligt at
udvikle de nye mobillifte Liko™ M220 og Liko™ M230.
De brugervenlige og innovative lifte er designet til at
opfylde løftebehovene i hjemmeplejen og på plejehjem,
uden at gå på kompromis med Likos velkendte
holdbarhed og kvalitet.
Som de øvrige produkter fra Liko™, har
Liko™ M220 og M230 mobilliftene et intuitivt
design, der gør liften utrolig nem at betjene, selv for
medhjælpere uden tidligere erfaring med liftbetjening.
I kombination med Likos brede udvalg af sejl og
løftetilbehør, giver disse mobillifte en mere sikker og
behagelig løfteoplevelse for brugere og medhjælpere.
Liko™ M230-modellen er fuldt elektrisk, inkl.
benspredning, og Liko™ M220-modellen har manual
benspredning.

Vigtige egenskaber
• Klar til brug, intuitiv betjening
• D
 en lange løftearm giver fuld adgang
til hele sengen
• Nem at rengøre
• M
 ed elektrisk løftebevægelse og
benspredning (M220-modellen
har manuel benspredning)
• 182 kg løftekapacitet
• L
 iften er kompatibel med verdens største
udvalg af sejl, og det er muligt at tilpasse
liften til den enkelte bruges behov
• K
 an bruges med en vægt til at veje brugere
(ekstraudstyr)
• Flot design og fordelagtige priser

Hill-Rom®

Liko™ M220 og M230 mobillifte

Kort om Liko™ M220 og M230 mobilliftene
Elektrisk hæve-/
sænkebevægelse
Manuel nødsænkning

Topunktsløftebøjle,
som gør det nemt
at fastgøre sejlet
Motorstemplet
bevæger sig langsomt
og giver en optimal
patientsikkerhed
og komfort

Intuitiv betjening

Langtidsholdbart
batteri – oplades
enten på selve
liften eller i den
vægmonterede
oplader

Liko™ M220 og M230 mobilliftene
klarer de mest almindelige
løftesituationer, - inkl. løft fra gulv.

For at give
medarbejderne nem
adgang til oplysninger
om liftbetjeningen,
medfølger der altid
en brugsvejledning
i en lomme på liften

Betjeningsvenlige
hjul, der er nemme at
rengøre og manøvrere

Med en frihøjde på
blot 10,5 cm er liften
det perfekte valg, når
der er trang plads
under sengen

Løftekapacitet:
182 kg
Løfteinterval: 	570-1720 mm
Hjul:
Forhjul: 75 mm tvillingehjul
Baghjul: 75 mm tvillingehjul med bremser
Materiale:
Stål
Nødsænkningsanordning:
Manuel og elektrisk
Modeller:
Liko™ M220 (manual benspredning)
Liko™ M230 (elektrisk benspredning)

Den lange løftearm giver en nem
brugerrotation, og gør det nemt
at placere brugeren midt på sengen

Liko™ M220 og M230 er testet af et godkendt testinstitut og opfylder de
gældende krav iht. det medicintekniske direktiv om klasse 1 produkter
(MDD 93/42/EEC). Liko ™ M220 og M230 opfylder kravene iht. EN ISO 10535,
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-11, ANSI/AAMI ES60601-1 og
CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1.
Design 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.

Hill-Rom design og logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Hill-Rom Services Inc.
Liko design og logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko R&D AB.
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Österreich____________________________ +43 (0)2243 28550
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Deutschland_______________________ +49 (0)211 16450-0

Iberia______________________________________ +34 (0)93 6856000

Nederland___________________________ +31 (0)347 32 35 32

Nordic Countries_________________ +46 (0)20-78 10 30

Italia____________________________________________+ 39 (0)2 950541

Export____________________ Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via
website or call__________________________ +1 812 934 8173

Suisse/Schweiz_ _________________ +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig)_____________ +41 (0)21 706 21 38

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.
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Manuel eller
elektrisk
benspredning

