
Viking™ M mobil lyft
Allsidig lyft

Viking M mobil lyft är perfekt vid mer krävande patienthantering, men är ändå lätt att manövrera – även i trånga utrymmen. 
Trots sin låga vikt har denna tåliga aluminiumlyft en lyftkapacitet på 205 kg.

Funktioner och fördelar

Informativ kontrollbox som visar antal lyftcykler, batterinivå, 
överbelastning och servicebehov

Med tillvalet snabbkoppling kan vårdgivare snabbt och enkelt 
byta en lyftbygel eller installera en våg

Tillvalet armstöd ger extra stöd till patienter under förflyttning 
samt gör det enklare för vårdgivare att manövrera lyften

Tre olika höjdinställningar som passar en mängd olika 
lyftsituationer

Intuitiv och ergonomiskt utformad handkontroll med 
indikatorer som visar när batterinivån är låg och när säker 
arbetsbelastning för lyften har överskridits

Ett omfattande sortiment av tillbehör, däribland lyftselar, 
lyftbyglar och vågar



Handkontroll Inbyggt batteri och kontrollbox

Maximal belastning 205 kg

Vikt 33 kg

Höjd 1 340–2 020 mm

Skyddsklass IPX4

Skyddsklass för handkontroll IPX4

Lyftbygelsalternativ 
standard Universalbygel 450 

 450 mm 

alternativ Lyftbygel Mini 220 

 Universalbygel 350 

 Universalbygel 670 Twin 

 Kryssbygel

Underrede 
höjd 105 mm 

längd 1 230 mm 

bredd 690–1 110 mm 

utvidgning elektrisk

Svänghjul 
fram 75 mm dubbelt band 
bak 75 mm dubbelt band 

Material aluminium

Nödlyft elektrisk

Nödsänkning manuell och elektrisk

Lyfthastighet (utan last) 36 mm/sek.

Lyftintervall 1 270 mm

Maximal lyfthöjd 1 790 mm

Ljudnivå 46 dbA

Batteri bly-syra, gel

Batteriladdare inbyggd

Kontrollbox 
ljudsignal för svagt batteri när <25 % laddning återstår 

serviceinformation visas 

lyfträknare visas 

överbelastningsindikator visas* 

batteriindikator visas*

Handkontroll trådbunden

Produktnummer 2040045

Tekniska specifikationer

Det här dokumentet är enbart avsett för användning av sjukvårdspersonal. Medicintekniska produkter 
som visas i denna broschyr är avsedda för användning av patienter på vårdavdelningar. 

Dessa medicinska enheter är reglerade sjukvårdsprodukter som, i enlighet med denna förordning, 
är försedda med CE-märkning. Hill-Rom rekommenderar att du noggrant läser de detaljerade 
anvisningarna för säker och korrekt användning som ingår i dokumenten som medföljer de 
medicintekniska produkterna. Vårdinrättningarnas personal är ansvarig för korrekt användning och 
underhåll av dessa medicintekniska produkter.

Hill-Rom förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i design, 
specifikationer och modeller. Den enda garanti Hill-Rom ger är den uttryckliga skriftliga garantin som 
ges vid försäljning eller uthyrning av dess produkter.
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Alla produkter/alternativ är inte tillgängliga i alla länder. 
Om du vill ha mer information om våra produkter och tjänster kan du 
kontakta den lokala Hill-Rom-representanten eller besöka vår webbsida:

www.hill‑rom.com

Hill-Rom är ett ledande globalt medicinteknikföretag med ca 10 000 anställda 
över hela världen. Vi samarbetar med vårdgivare i över 100 länder genom 
att fokusera på patientvårdslösningar som förbättrar de kliniska och 
ekonomiska resultaten inom fem kärnområden: förbättrad rörlighet, sårvård 
och förebyggande åtgärder, kliniskt arbetsflöde, kirurgi – säkerhet och 
effektivitet samt respiratorisk vård. Över hela världen arbetar Hill-Roms 
program, produkter och medarbetare mot ett mål: att förbättra vårdresultaten 
för patienter och deras vårdgivare.

*visas även på handkontrollen

Viking M mobil lyft


