
Forflytninger mellem lokaler
Likorall R2R gør det muligt at flytte brugeren mellem separate 

skinnesystemer. Med en løftemotor i hvert lokale sker flytningen sikkert 

og smidigt. Likos snapkoblingssystem og Q-link er hele hemmeligheden. 

Med Likorall R2R er det ikke nødvendigt at lave et hul over døren.

Med motoren langs skinnen
Likorall køremotoren er ideel til de brugere, som 

selv vil bevæge sig langs skinnen. 

Køremotoren drives langs køreskinnen ved hjælp 

af en håndbetjening med 4 knapper, enten en 

almindelig eller en trådløs fjernbetjening.

Løfter op til 400 kilo
Likorall 242 har en stor kapacitet – 200 kilo. Til mere krævende 

situationer har Liko udviklet UltraTwin. De to simultant kørende 

løftemotorer klarer nemt selv de tungeste løft – op til 400 kilo.

 

Indbygget IR-modtager
Løftemotorens bevægelser kan styres med en trådløs 

fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver også mulighed for at 

styre skinneskift eller køre liften langs skinnen ved hjælp af 

en køremotor.

Kontakt til køremotor 
eller ladestation (se side 4)

Likorall er altid ved hånden.

Elektrisk nødstop

Nødsænkning og hævning (elektrisk)

Likorall 242 – 
sikker og pålidelig
Likorall er en løftemotor, som er konstrueret til lange anvendelses- 
perioder, og som altid er lige ved hånden, når du har brug for den. 
Med sin stærke motor og stabile konstruktion løfter Likorall op til 200 
kilo – et stærkt stigende behov inden for sundhedssektoren. 
Den moderne elektronik opfylder de meget høje krav, der stilles til 
funktioner og driftssikkerhed. Placeringen af alle elektronikkomponenter 
i løftemotorens ene ende gør service og vedligeholdelse nemmere. 
Visse funktioner varierer mellem de forskellige modeller – se tabellen 
på sidste side. 

Afkrogningsbeskyttelse
Standard på alt Likos løftetilbehør

Da liften sidder sikkert monteret under loftet, optager Likorall ikke vigtig gulvplads. 
Den er desuden altid ved hånden, når der opstår løftebehov. 
Likorall er altid et sikkert valg, da systemet er fremstillet på basis af gennemprøvede 
teknikker og med fokus på sikkerhed og funktionsdygtighed.

Likorall R2R
Likorall R2R har et Q-link på løfte-

stroppen til smidige rum-til-rum-løsninger.

 Q-link letter også skift af løfteredskabet.

Vægmonteret oplader
Likorall er nem at oplade – håndbetjeningen placeres blot i den 

vægmonterede oplader. Opladeren er godkendt til brug i vådrum.

Multistation og køremotor 
Likorall 242 ES med køremotor kan oplades via Multistation. Med 

køremotor og Multistation kan du også kontrollere skinneskiftene. Til 

det skal der bruges en håndbetjening med 6 knapper.

Ladestation
Batterierne oplades i en ladestation, når Likorall parkeres i 

ladestillingen på skinnen. Ladestationen er tilbehør til Likorall uden 

køremotor.

Indbyggede 
sikkerhedsfunktioner
Likos unikke sikkerhedstromle med 

patenteret hastighedskontrol og 

mekanisk  klemsikring.

Nem opladning

Klemsikring

Håndbetjening

Mekanisk 
nødsænkning
Patenteret løsning giver 

ekstra sikkerhed.



Manufacturer

Liko AB 

Nedre vägen 100

SE-975 92 Luleå, Sweden 

info@liko.se 

National Distributor in USA and Canada:

Liko Inc • 842 Upper Union Street, Suite 4 

Franklin, MA 02038, USA

Tel: 508-553-3993, 1-888-545 6671  

Fax: 508-528-6642

info@likoinc.com

Liko Distributor in UK:  

Liko (UK) Ltd. Liko House, L&M Business Park, 

Norman Road, Altrincham Cheshire WA14 4ES   

Tel (0161)926 8067 

Fax (0161)929 7050

info@liko.co.uk
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Tekniske data

Likorall 242 ES & S
Illustrationen viser monteringsmålene i et 

installationseksempel med Likorall. Nogle 

af målene varierer alt efter skinnesystemets 

udførelse.

Fire forskellige modeller af Likorall

Markedets bredeste tilbehørssortiment
Ingen kæde er stærkere end dens svageste led. Det gælder også løfteprodukter. Liko 

tilbyder markedets største sortiment af løftetilbehør, alt sammen udført med sikkerhed 

og funktionsdygtighed i fokus. Selvom dine behov skulle ændre sig i fremtiden, er 

Likorall klar til at hjælpe dig.

ao
ch

o.
se

 •
 D

ok
.n

r: 
7E

N
12

03
01

-0
1 

• 
©

 L
ik

o 
A

B 
20

03
-0

3

Liko er kvalitetscertificeret ifølge ISO 9002 og 

miljøcertificeret ifølge ISO 14001.

Monteringsmål

•  Pålidelig – altid ved hånden, når du har brug for det

•  Fleksibel – et 100 % dækkende sortiment af skinnesystemer og tilbehør
•  Sikker – unik sikkerhedstromle med hastighedskontrol, klemsikring m.m.
•  Høj løftekapacitet – 200 kilo til 400 kilo (UltraTwin)

•  Økonomisk – høj driftsikkerhed og enkel service

Sikkerhedstromle SFS med hastighedskontrol    

Løftebånd med tifoldig sikkerhedsmarginal    

Elektrisk nødsænkning og hævning    

Mekanisk nødsænkning    

Nødstop (CE-krav)    

Klemsikring SSP     

Flytbart båndstop    

Løftebøjle med afkrogningsbeskyttelse    

Sikkerhedsfunktioner

Kompatibel med køremotor og Multistation    

Mulighed for at styre skift ved hjælp af Multistation    

Kompatibel med trådløs fjernbetjening    

Kompatibel med håndbetjening med 2 knapper    

Kompatibel med håndbetjening med 4 knapper    

Kompatibel med håndbetjening med 6 knapper    

Kompatibel med ladestation    

R2R-funktion med Q-link    

Forberedt til snapkobling    

Fås i hvid eller ubehandlet aluminium (samme som skinnerne)    

Egenskaber 242 S    242 S R2R    242 ES    242 ES R2R

242 S    242 S R2R    242 ES    242 ES R2R

Hvorfor Likorall?

Likorall 242 er afprøvet af et godkendt testinstitut og opfylder de 

nødvendige krav jf. Medicinteknisk direktiv for Klasse I-produkter 

(MDD 93/42/EEC).

Likorall opfylder kravene jf. IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 

10535, UL-2601-1 og CAN/CSA C22.2 Nr.606.1.

Likos produkter udvikles løbende, hvorfor vi forbeholder os ret til 

produktændringer uden forudgående meddelelse. Kontakt din Liko-

repræsentant for råd og oplysninger om eventuelle opdateringer.

Made in Sweden

 

 

Løftekapacitet: < 200 kg

Løftehastighed: 5 cm/s

Løfteinterval: < 210 cm 

Motor:  24 V, 10A

Nødsænkning:  Elektriske og mekaniske batterier: 2 x 

12V 2,6 Ah ventilregulerede, lukkede 

blybatterier, de såkaldte gelebatterier

Batterioplader: 100-240 VAC 40-60 Hz, maks. 0,6 A

Køremotorens 

hastighed: 15 cm/s

IP-klasse 43

Pålidelig teknik og moderne tilbehør


