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Lad behovet styre dit valg.
Viking er resultatet af 25 års erfaring med løft af mennesker inden for plejesektoren.
Al viden om plejesektorens skiftende løftebehov, ergonomiske og funktionelle krav, tekniske
muligheder og viden om moderne produktionsteknik har resulteret i de løsninger du finder i
Viking.
Sammen med Likos brede sortiment af løftetilbehør bliver Viking din bedste ven, når du skal løse
forskellige løfteproblemer. Likos løftesejl og tilbehør findes i et utal af forskellige varianter til alt fra
små ”lette” løft til produkter for brugere, som vejer op til 500 kg. For yderligere information, læs
vores brochure ”løftetilbehør”.
Det føltes naturligt at konstruere Viking i aluminium, ikke kun på grund af udseendet men først
og fremmest fordi den bliver lettere at håndtere. Desuden giver aluminium miljømæssige fordele.
Viking findes i fire modeller, fra den superstærke XL til den mindste model Viking XS. Betegnende for Viking er det gode forhold mellem egenvægt og løftekapacitet. Lad behovet styre dit valg.

Til de mest krævende løft
At løfte tunge patienter er et stort ansvar.
Viking XL er udviklet specielt til rigtigt tunge
brugere, men passer også godt til mindre
personer. Trods sin størrelse vejer Viking XL
kun 42 kg og er meget let at håndtere.
Med en løftekapcitet på 300 kg er Viking XL
ideel til alle tunge løftesituationer, inklusiv løft
fra gulv. Udstyret med Armstøtter som tilbehør
er XL klar til gangtræning og bliver en uvurderlig hjælp ved rehabilitering også for rigtigt
tunge brugere.

Tungt bli’r let
Trygge løft op til 300 kg er ingen
sag for Viking XL og Originalsejl
med Høj Ryg.

Tryg gangtræning
Med Armstøtter og Liko
Løftebuks fungerer Viking
perfekt ved gangtræning.

Planløft
Med Planløft Flexo og en Balancestyring klares løft
af selv de tungeste patienter i plant leje.

Viking XL

Maxlast: 300 kg

Vægt: 42 kg

Varenr.: 2040003

Stærk og smidig
Viking L er en utrolig smidig lift i forhold til
sin store løftekapacitet og passer udmærket til
de almindelige løftebehov ligesom til de tungere
brugere. Som alle Viking-modeller er L takket
være den lave vægt meget let at håndtere.
Viking L kan udstyres med Armstøtter og
fungerer udmærket til gangtræning. I sortimentet findes særligt løftetilbehør som er
udviklet til gangtræning ved rehabilitering.

Hele vejen fra gulvet
Liko Originalsejl Høj Ryg og Universal løftebøjle
670 Twin, som giver lidt ekstra bredde til skuldre og
mave, muliggør tunge løft direkte fra gulvet.

Perfekte løft
Trygge hverdagsløft med
Liko Universalsejl

Kvalitet ned i mindste detalje
Store letrullende hjul er standard
på Viking.

Viking L

Maxlast: 250 kg Vægt: 40 kg

Varenr.: 2040004

Allround liften
Vi er overbevist om at Viking M bliver din
næste favoritlift. Efter 25 års førende produktudvikling ved vi nemlig en hel del om
hvordan man konstruerer den optimale
mobillift.
Viking M har det meste af det bedste og
klarer de mest almindeligt forekommende
løft. Trods en egenvægt på kun 35 kg klarer
Viking M at løfte brugere op til 205 kg.
Liften er enkel og smidig at manøvrer og
kan også komme til selv på trange toiletter.
Sammen med Likos funktionelle løftesejl
og tilbehør er Viking M en perfekt allround
lift for dig med store krav og et bredt behov.
Udstyret med Armstøtter bliver Viking M et
hjælpemiddel til gangtræning og rehabilitering.

Gangtræning hver gang
Likos Løftevest med frontlukning er let at lægge på.
Med Armstøtter bliver Viking klar til gangtræning..

Ekstra varsomt
Med Krydsbøjle giver Viking
et endnu mere bekvemt løft for
den meget sarte bruger

Planløft Blæksputten
Liko har meget tilbehør til planløft.
Her ses Blæksprutten med Balancestyring.

Viking M

Maxlast: 205 kg

Vægt: 35 kg

Varenr.: 2040005

Lille men stærk
Viking S er en lille og smidig mobillift med
god ydeevne trods sin lille størrelse og lette
egenvægt - perfekt til rum med begrænset
plads.
Viking S passer til alle løftesituationer som
fx forflytning mellem seng og kørestol, til og
fra toilet og badekar eller til løfte af en bruger, der er faldet.
Viking S vejer kun 25 kg, men kan løfte
brugere op til 160 kg., en præstation der er
svær at udfordre.

Løft med Komfort
Viking S med Likos originalsejl er en
god kombination til lette løft.

Hele vejen fra gulvet
Med originalsejl med høj ryg får brugeren
bekvem støtte under hele løftet.

Spreder let
Både viking S og XS har en praktisk mekanisk
benspredning, som gør den perfekt til løft fra kørestol.

Viking S

Maxlast: 160 kg

Vægt: 25 kg

Varenr.: 2040006

Til små rum
Viking XS er med sine 54 cm en af markedets
smalleste mobillifte. Den kommer uden problemer gennem smalle døråbninger.
Viking XS er en stabil og pålidelig mobillift
som passer godt til de fleste forflytningssituationer, fx til og fra toilet, mellem seng og
kørestol og løft fra gulv kan den klare.
Som alle Viking lifte er XS fremstillet i
aluminium og vejer trods sin løftekapacitet
på 160 kg kun 25 kg. Aluminium er stærkt,
miljøvenligt og let at renholde.

Trygt og enkelt løft
Liko originalsejl passer til de fleste sædvanlige
løftesituationer. Armene kan holdes inden for
sejlet eller (som her) uden på sejlet.

Løft fra gulv
Alle Vikinglifte kan klare løft fra gulv

For små trange toiletter
Med fx toiletsejl med tryghedsbælte og
den smalle Viking XS kan forhindringer overvindes.

Viking XS

Maxlast: 160 kg

Vægt: 25 kg

Varenr.: 2040007

Aluminium
– det grønne metal
Det er ikke tilfældigt at Viking-serien er fremstillet i aluminium. Det
er ganske vist relativt energikrævende at fremstille aluminium, men

belastning af ryg og skuldre. De miljømæssige gevinster er store. Aluminium kan principielt genanvendes ubegrænset med relativt lille
energiforbrug.
At løfte et menneske kræver både gode tekniske hjælpemidler og
indsigt i medicinske komplikationer. Liko er specialist i løft og forflytninger af bevægelseshæmmede mennesker.
I mere end 25 år har vi med stor fremgang udviklet og produceret

.

funktionelle hjælpemidler, som er sikre og lette at anvende. En stor
del af vor fremgang bygger netop på vores kombination af høj teknisk kompetence og medicinsk kunnen.

Liko er et svensk firma, som er markedsførende i Norden og er repræsenteret med egne
virksomheder og forhandlere i mere en 30 lande.
Liko er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001 og dens tilsvarende for medicinstekniske
virksomheder, ISO 13485. Liko er miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.
Likos lifte opfylder den internationale liftstandard ISO 10535.
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Forhandler i Danmark:

Liko AB

A.P Botved

Nedre vägen 100,

Nørrelundvej 5

SE-975 92 Luleå, Sweden

DK-2730 Herlev

info@liko.se
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Materialets lave vægt gør liftene lette at manøvrere, med minimal

www.liko.se

når metallet er vel forarbejdet så ruster det ikke væk.

