Plafondtilliften

Veilig tillen / plafondtilliften
Wanneer er beperkt ruimte is, kunnen plafondtilliften een
goede oplossing zijn. Sommige personen met een beperkte
mobiliteit kunnen met een plafondtillift geheel zelfstandig
hun tilproces uitvoeren. Dit vergroot de zelfstandigheid en
het comfort en verbetert zo de levenskwaliteit aanzienlijk.
Daarnaast is een plafondtillift fysiek minder belastend voor
de verzorgende.
De Likorall plafondtillift heeft zich al jaren bewezen. Met zijn
vriendelijke vormgeving en krachtige motor tilt de Likorall
motor tot 200 kg (model 243 tot 230 kg). Hiermee komt de
plafondtillift tegemoet aan de groeiende behoefte van extra
tilcapaciteit in de huidige zorgomgeving. De moderne electronica beantwoordt aan de zeer hoge eisen van veiligheid,
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
Een plafondtillift is makkelijk toepasbaar in kleine ruimtes
omdat deze liften geen vloeroppervlak gebruiken, niet in de
weg staan en er geen opbergruimte nodig is. Er kan eenvoudig
gemanoeuvreerd worden en bed of bad hoeven niet onderrijdbaar te zijn. Met behulp van een plafondtillift kan probleemloos de gehele ruimte gebruikt worden. Zo creëren we, door
inzet van de juiste hulpmiddelen, samen met u ’life without
limits’ voor uw cliënten.
Om een comfortabel gebruik van de plafondtillift mogelijk te
maken is het belangrijk om in combinatie met de plafondtillift
en andere accessoires de juiste keuze te maken in tiljukken
en tilbanden. Lopital biedt naast verschillende tiljukken, een
uitgebreid assortiment tilbanden. Afhankelijk van de gebruiker en het doel kan er gekozen worden voor verschillende
modellen, maten en materialen. De mate van ondersteuning,
comfort, hygiëne en veiligheid zijn hierbij belangrijke aspecten. Natuurlijk begeleiden we u ook hierbij graag in uw keuze.

Plafondliften

Ontdek het
gemak van onze
plafondtilliften.
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Likorall 200
Een veilige keuze
De Likorall 200 is een veilige keuze. De motor is
voorzien van de gepatenteerde veiligheidstrommel,
een elektrische nooddaalfunctie, een noodstop,
een tilband met 10-voudigeveiligheidsmarges
en bescherming tegen beknelling.

Opties
De Likorall 200 is voorzien van de Q-link
voor het snel en gemakkelijk verwisselen van
tilaccessoires uit het brede scala producten
van Liko. Door de vele installatieopties voor het
railsysteem van Liko en de mogelijkheid vrijstaande
systemen te kiezen kan de Likorall 200 in elke
omgeving geïnstalleerd worden.

Veelzijdig en
compleet.
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Likorall 242 / 243 / 250
De Likorall is misschien wel de meest gebruikte tilliftmotor ter
wereld. Dagelijks tilt dit type motor tienduizenden mensen
en ontziet een overeenkomstig aantal ruggen.
Dankzij de gebruiksvriendelijkheid, de doordachte veiligheid
en het doordachte ontwerp zijn Likorall tilmotoren bijzonder
populair bij zowel verzorgend personeel als gebruikers.
Een combinatie van unieke technologie, bedrijfszekerheid
en servicevriendelijk onderhoud, met andere woorden een
uitermate doordacht inkoopbesluit.

Uniek veiligheidssysteem
• Gepatenteerde veiligheidstrommel SFS.
Zorgt voor extra betrouwbaarheid en waarborgt een
gelijkmatige en gecontroleerde dalende beweging.
• Eindpositieschakelaar.
• Liftband met tienvoudige veiligheidsmarge.
• Veiligheidsclips op tiljukken.
• Mechanische nooddaalfunctie (sommige modellen).
• Elektrische nooddaalfunctie met batterij-backup.
• Noodstopschakelaar die voldoet aan de noodzakelijke
eisen volgens EN ISO 10535 en IEC 60601-1-2.

De motor bestaat uit een zelfremmende spindel.
Als de stroomtoevoer naar de motor is uitgeschakeld,
stopt de spindel automatisch.

Gepattenteerde
veiligheidstrommel.

Tilstrap: heeft een tienvoudige
marge op de tilsterkte.

Mechanische nooddaling voorziening.
Werkt ook als er geen stroomvoorziening
meer is.

Op de Likorall bevindt zich ook
een nooddaling d.m.v. tiptoets
indien de handbediening niet
functioneert. En natuurlijk een
rode noodstop voor uitschakeling
van de stroomtoevoer conform
CE standaard.
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Plafondbevestiging.

Railverhoging.

Rail wissel.

Elektrische rotonde.

Elektrische railkoppeling.

400 kg capaciteit.

Octostretcher met leveler.

Laadstation aan de rail.

Quick release haak.

Slimline (de elegante
muurbevestiging).

Rail doorvoer in combinatie
met schuifdeur.

Infrarood afstandsbediening.
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Multirall 200
Multirall 200
De Multirall is veelzijdiger dan andere plafondtilliften.
Liko’s Quick Hook Release systeem is de sleutel tot de
veelzijdigheid van deze lift. Geen gereedschap benodigd.
Alle Liko tiljukken en banden kunnen gebruikt worden bij de
Multirall, aansluitend op uw keuze van gebruik.
Belangrijke eigenschappen:
• Flexibele lift die op meerdere manieren kan worden
gebruikt.
• Eenvoudig verplaatsbaar, zonder gebruik van gereedschap.
• Betrouwbaar, geïntegreerd veiligheidssysteem.
• Handige accessoires, wagentje, Helping Hand etc.
• Grote handgrepen aan beide zijden van de motor
• Compleet railsysteem incl. mogelijkheid als vrijstaand
in combinatie met FreeSpan.
• Kan worden gebruikt met Liko’s
complete accessoireprogramma.
Toepassing 1: Een normale
plafondtillift.
Hang de Multirall in de loopwagen
aan het railsysteem, kies een tiljuk
en tilband, de lift is nu klaar voor
gebruik.
Toepassing 2: Een gemakkelijke draagbare
plafondtillift voor incidenteel gebruik.
Plaats de motor op een transportkar, geef de tilband van
de motor zoveel ruimte zodat er verbinding gemaakt kan
worden met de loopwagen op de rails, de Multirall is nu klaar
voor gebruik.
Toepassing 3: Kamer naar kamer lift.
Hang de Multirall op zoals toepassing 2. Met een
verlengingsriem en meerdere loopwagens aan de rails
in andere kamers wordt de Multirall een kamer naar
kamer lift die naar iedere gewenste kamer verplaatst
kan worden. Eenvoudig en veilig!
Maximale belasting: 200 kg.
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Helping hand.

Transportkar.

Materiaal
Aluminium / Kunststof
Aluminium / Kunststof
Aluminium / Kunststof
Aluminium / Kunststof
Aluminium / Kunststof
Aluminium / Kunststof
Aluminium / Kunststof
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Tilcapaciteit

Tilinterval
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Materiaal
Aluminium / Kunststof

Tilinterval

200

160

Gewicht
incl. batterij

Tilinterval
205

Liftsnelheid

Tilcapaciteit
200

Kabellengte

Materiaal
Aluminium / Kunststof

Tilcapaciteit

Art.nr.
Art.Omschrijving
2103121001 Likorall 200

87

50 mm / s

12,5

Liftsnelheid

Gewicht
incl. batterij
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Liftsnelheid

Gewicht
incl. batterij

Art.Omschrijving
LikoRall 242 ES wit
LikoRall 242 ES naturel R2R
LikoRall 242 ES wit R2R
LikoRall 242 S wit
LikoRall 242 S wit R2R
LikoRall 250 ES Naturel
LikoRall 250 ES wit
LikoRall 243 ES wit
LikoRall 250 S IRC

Kabellengte

Art.nr.
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2103122501
2103122502
2103123002
2103124050

Kabellengte

Technische details

74

60 mm / s

8,7

Technische details

Art.nr.
Art.Omschrijving
2103130001 Multirall 200
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Technische details
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Technische specificaties
Likorall 200/242/243/250

Multirall 200

• Tilcapaciteit:

Likorall 200: 200 kg.

• Vermogen:

220 kg.

		

Likorall 242: 200 kg.

• Accu’s

2 x 12V 2,6Ah.

		

Likorall 243: 230 kg.

• Oplader:

100-240 VAC 40-60 Hz.

		

Likorall 250: 250 kg.

• Tilsnelheid:

6 cm/s of zonder belasting.

• Tilsnelheid:

5 cm/s onbelast.

• Tilsnelheid:

160 cm.

• Tilbereik 200:

180 cm.

• Elektr. gegevens: 24V, 7A.
• Afmetingen

• Tilbereik
210 cm.

motor:

• Motor:

24V, 10A.

• Gewicht:

• Batterijen:

2 x 12V, 2.6Ah klep

• Motoromkasting: ABS/PC VO.

		

gereguleerde oplaadbare

• Nooddaling:

		

loodzuur batterijen.

• Max. belasting: 200 kg.

• Batterijlader:

externe oplader.

• Dit apparaat is voor gebruik binnenshuis.

		

100-240V, 40-60Hz,

• Type B, volgens de beschermingsgraad tegen elektrische

		

max 0,6A.

• Tilsnelheid:

15 cm/s.

242/243/250:

8,5 kg incl. accu (2 kg).
elektrisch en mechanisch.

schokken.
• Klasse II uitrusting.
• IP-klasse 30.

• Graad van
bescherming:

150 x 185 x 280 mm (bxhxl).

IP43.

• De band van Multirall heeft een 10-voudige veiligheidsmarge en veiligheidstrommel met valpreventie.

• Materiaal:

geanodiseerd aluminium.

• Nooddaling:

mechanisch en elektrisch.

• Interval:

Int/gebr. 10/90,

product, Klasse 1. Multirall voldoet aan de eisen gesteld

		

actief gebruik max. 6 min.

volgens IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535 en

• De Likorall is geclassificeerd als een medisch

• Multirall is geclassificeerd als een medisch technisch

UL-2601-1 en CAN/CSA C22.2 No.606.1.

technisch product, Klasse 1 in overeenstemming met 		
MDD93/42/EEG. De Likorall voldoet aan de eisen gesteld
volgens IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535,
UL-2601-1 en CAN/CSA C22.2 No.606.1.
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