
Viking™ S mobil lift
Daha küçük alanlar ve daha hafif kaldırma ihtiyaçlarına yönelik

Özellikleri ve avantajları

Yatak ve tekerlekli sandalye arasında, tuvalete ve banyoya/
tuvaletten ve banyodan transfer yapma veya yerden kaldırma 
gibi çeşitli kaldırma durumları için idealdir

Taban genişliği ayarlama, çok daha fazla kullanım esnekliği 
sunar

Üç değişik yükseklik ayarı farklı kaldırma durumlarına uyum 
sağlar

Askılar, askı çubukları ve tartılar da dahil olmak üzere çok çeşitli 
aksesuarlar mevcuttur

Viking S, erişimin kısıtlı olabileceği alanlardaki hasta taşıma gereklilikleri için tasarlanmıştır. Bu model, banyo gibi dar alanlarda 
veya tekerlekli sandalyeden/tekerlekli sandalyeye transfer yapılırken kullanım için uygundur.

27 kg'dan hafif bir lift ile 160 kg'lık etkileyici kaldırma 
kapasitesi

Hafif alüminyum yapısı, transferler sırasında liftin daha kolay 
taşınmasını sağlar



Viking S mobil lift

Teknik Özellikler

Kollar ve uzaktan kumanda Manuel taban genişliği ayarı

Maksimum yük 160 kg

Ağırlık 26,8 kg

Yükseklik 1310 - 1970 mm

Koruma sınıfı  IPX4

Uzaktan kumandanın koruma sınıfı IPX5

Askı çubuğu seçenekleri 
standart Universal 450 Slingbar 

 450 mm 

isteğe bağlı  Mini Slingbar 220 

 Universal Slingbar 350 

 Universal TwinBar 670 

 Çapraz çubuklar

Taban 
yükseklik 110 mm 

uzunluk 1260 mm 

genişlik 645 - 1130 mm 

ayarlama manuel

Tekerlekler 
ön 75 mm çift bant 

arka 75 mm çift bant

Malzeme alüminyum

Acil durum indirme manuel ve elektrikli

Kaldırma hızı (yüksüz) 30 mm / sn

Kaldırma aralığı 1300 mm

Maksimum kaldırma yüksekliği 175 cm

Ses seviyesi 59,8 dbA

Pil kurşun asitli jel

Şarj cihazı harici

Uzaktan kumanda kablolu

Ürün numarası 2040006

Viking S; temel olarak sağlık hizmeti, yoğun bakım ve rehabilitasyon alanlarında kullanım için 
tasarlanmış, çok yönlü bir lifttir.
Sınıf I
Üretici: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, İsveç

Bu tıbbi cihaz, söz konusu yönetmelik uyarınca CE işareti taşıyan, yasal düzenlemelere tabi bir sağlık 
ürünüdür. Hill-Rom, tıbbi cihazlarla birlikte verilen belgelerde yer alan, güvenli ve doğru kullanıma 
ilişkin ayrıntılı talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye eder. Sağlık kuruluşlarının personelleri, bu tıbbi 
cihazların doğru kullanımı ve bakımından sorumludur.

Hill-Rom tasarım, teknik özellik ve modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Hill-Rom'un verdiği tek garanti, ürünlerinin satış veya kiralanmasını kapsayan açık, 
yazılı garantidir.
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Tüm ürünler/seçenekler tüm ülkelerde mevcut değildir. 
Ürün ve hizmetlerimiz konusunda daha fazla bilgi için lütfen yerel  
Hill-Rom temsilciniz ile iletişim kurun veya web sayfamızı ziyaret edin:

www.hill‑rom.com

Hill-Rom dünya genelinde yaklaşık 10.000 çalışanıyla önde gelen bir global tıbbi 
teknoloji şirketidir. Beş ana alanda klinik ve ekonomik kazanımları iyileştiren 
hasta bakımı çözümlerine odaklanarak 100'den fazla ülkede sağlık çalışanlarıyla 
işbirliği içerisinde çalışıyoruz: Mobiliteyi Artırmak, Yara Bakımı ve Önleme, 
Klinik İş Akışı, Cerrahi Güvenlik ile Etkililik ve Solunum Sağlığı. Hill-Rom 
çalışanları, programları ve ürünleri dünya çapında tek bir misyona ulaşmak için 
çalışır: Hastaların ve sağlık çalışanlarının kazanımlarını geliştirmek.




