Den komplette mobillift.

Golvo 8000/8008
Golvo LowBase
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En enestående løsning på løft.
Det kan være svært at vælge mellem en mobillift og en loftlift. Liko
gør det nemmere at vælge, takket være vores succesdesign Golvo ,
som er en enestående mobillift, der tilbyder de samme
fordele som en loftlift. Med liftens verdenspatenterede
løftefunktioner og fleksible løftebånd, tilbyder Golvo
mere fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder end
nogen anden mobillift.
Den parallelle spredning af understellet gør
det muligt at løfte brugeren i mange forskellige
situationer: Fx når der er trang plads under sengen
og ved løft til og fra stol. De nedfældelige armstøtter,
som er standardudstyr, gør, at Golvo er den perfekte
mobillift til gangtræning ved genoptræning.
Miljøvenligt robust design og fremstillet
i genbrugsaluminium, gør Golvo til
en stærk og let mobillift, der er pålidelig
i alle løftesituationer. Med moderne teknologi
som fx trådløs håndbetjening, intelligent
kontrolboks og miljøvenligt batteri, er Golvo
på enhver måde den komplette mobillift.
Med det store udvalg af sejl og tilbehør
fraLiko , er Golvo den ideelle mobillift
i alle situationer.
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Vigtige egenskaber
t Den lodrette løftebevægelse, - takket være det fleksibelt løftebånd -, er den mest logiske og nemmeste måde
til løft en bruger.på
t Parallel og symmetrisk spredning af understellet giver lettere adgang i mange situationer
t N
 edfældelige armstøtter, som brugeren og hjælperen kan holde i, giver mere stabilitet, sikkerhed og tryghed
t D
 en trådløse håndbetjening giver hjælperen mulighed for at forblive i tæt kontakt med brugeren under løftet
t M
 iljøvenligt robust design i genanvendeligt aluminium samt et miljøvenligt NiMH-batteri

Til alle løftesituationer.

Nemt løft fra gulv.

Lodret løftebevægelse.

Med Golvo™ mobilliften, er det både nemt
og problemfrit at løfte en bruger fra gulvet.
Det åbne understel giver masser af plads,
og den alsidige snapkobling betyder, at liften
let kan tilpasse den individuelle løftesituation.

Med det fleksible løftebånd, er alle løft lodrette,
og liften tilpasses til den individuelle bruger
og løftesituation. Stabiliteten er optimal, eftersom
liften justeres vægten perfekt til tyngdepunktet.

Stabil gangtræning.

Parallel spredning af understellet.

Med det fleksible løftebånd og store løfteinterval,
giver Golvo™ mobilliften en stabil og sikker
gangtræning, som er en meget vigtig
delaf genoptræning.

Parallel og symmetrisk spredning af understellet
gør det muligt at løfte brugeren i mange forskellige
situationer, også når det er vanskeligt at komme
tæt på brugeren, og giver samtidig en optimal
stabilitet under løftet.

Planløft.

Lav frihøjde.

At løfte en bruger i plant leje stiller store krav til
både lift og løftetilbehør. Med Golvo™ mobilliften,
bliver løftet mere sikret og pålideligt, takket være
den parallelle spredning af understellet og den
lodrette løftebevægelse.

Mobilliften Golvo™ LowBase™ giver en enestående
mobilliftløsning, og kan uden problemer anvendes
til bårer og hospitalssenge med en frihøjde på blot
60 mm.

Smart teknologi.

Den smarte trådløse
håndbetjening,
som er standardudstyr, giver
hjælperen mulighed for at forblive
i tæt kontakt med brugeren under
hele løftet, hvilket giver optimal
sikkerhed og pålidelighed.

Kontrolboksen har et panel
med samme funktioner
som håndbetjeningen, samt
overvågningsfunktioner,
der gør Golvo™ mobilliften
til en sikkerog pålidelig partner.

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.

Tilbehør, der giver nye muligheder.

Løftebøjler, der er fremstillet til
mange forskellige løftesituationer,
kan nemt udskiftes, takket
være snapkoblingssystemet,
der er designet af Liko™.

Den digitale vægt LikoScale
kan anvendes med alle lifte fra
Liko™. Vægten kan nemt hægtes
på løftebøjlen, og den er nem
at anvende og aflæse.
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...for yderligere tilbehør besøg www.liko.com
Maks. belastning:
Hjul:

200 kg
Forhjul: 75 mm tvillingehjul.
Golvo ™ LowBase™: 46 mm tvillingehjul
Baghjul: 75 mm låselige tvillingehjul

Nødsænkningsanordning: Mekanisk og elektrisk
Materiale:

Anodiseret aluminium

Golvo™ er testet af et godkendt testinstitut og opfylder de gældende krav iht. det
medicintekniske direktiv om klasse 1 produkter (MDD 93/42/EEC). Golvo ™ 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.fed?
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

Fås i følgende modeller:
Golvo ™ 8000 ES | 8008 ES | 8008 ES LowBase ™

Liko design og Liko logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko AB. Handy Glidelagen, Handy Glidlet og Handy er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Liko AB. Golvo, LowBase and LikoScale er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Liko AB

Fabrikant
Liko AB
Nedre vägen 100,
SE-975 92 Luleå, Sweden
info@liko.se
www.liko.com

Lokal representant in Denmark:
A.P Botved
Nørrelundvej 5
DK-2730 Herlev
Tilf: 80 37 37 37
Fax: 70 20 37 37
info@botved.dk
www.botved.dk

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.
© 2010 Hill-Rom® ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES
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Sejl der er designet til enhver
tænkelig løftesituation.
Liko™ tilbyder en af verdens mest
komplette serier af behagelige sejl.

