Molift Mover 180
Personlyft med lätt vikt
och stort lyftspann

Molift Mover 180
Personlyft Molift Mover 180 har låg vikt och är en flexibel samt kompakt lyft som passar
både i hem, sjukhem och sjukhus.

En favorit i vardagen
Molift Mover 180 är tillverkad i aluminium som gör
den lätta och smidiga konstruktionen mycket enkel
att manövrera. Det stora lyftspannet, med 4-punkts
lyftbygel, 27 – 163 cm, tillåter lyft från höga höjder
likväl som lyft från golv. Molift Mover 180 finns
med både 2-punkts och 4-punkts lyftbygel. Quick
relase koppling för enkelt byte av lyftbygel är
standard.

Ergonomiska lyft
För att förbättra ergonomin för vårdaren är Molift
Mover 180 utrustad med ett ergonomiskt utformat
körhandtag som ger flera olika greppmöjligheter.
Molift Mover 180 är utrustad med automatisk
servicevarning “Service tool”. Detta är en inbyggd
programvara som räknar ut när lyften behöver
service utöver den rekommenderade årliga
kontrollen. Det går även att hämta ut statistik som
visar lyftens användningsmönster.

Beskrivning

Fakta

Aluminium och stål
Service tool Ingår

Mått och vikt

Rengöring

Material

Vikt Totalt: 32 kg
Höjd: 194 cm
Längd: 126 cm
Hjulunderredets bredd
67 cm utvändigt med stängda ben
102,5 cm invändigt med öppna ben
Lyftområde med 2-punkts lyftbygel: 37–173 cm
Lyftområde med 4-punkts lyftbygel: 27–163 cm
Lyftintervall: 136,5 cm
Benhöjd: 10,5 cm
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Art.nr

Batteri: NiMH 14,4 V – 2,6 Ah
Laddningstid batteri: Ca 3 timmar
Hjulstorlek: 75 mm
Lyfthastighet: 4 cm/ sek
Antal lyft: 50 lyft med 75 kg och 50 cm
Max brukarvikt: 180 kg

Mover 180 med 2-punkts lyftbygel M och integrerad laddare

Molift Mover 180

M18152

Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol.
Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.

Molift | by Etac

Egenskaper
Ergonomiskt körhandtag

Lätt att manövrera

Det unika körhandtaget ger ett naturligt
grepp, skapar god ergonomi och många
greppmöjligheter.

Molift Mover 180 har en total vikt på bara
32 kg vilket tillsammans med den smidiga
designen gör den lätt att manövrera.

Molift Service tool

Flera möjligheter

En automatisk servicevarning är en inbyggd
programvara som räknar ut när lyften
behöver service utöver den rekommenderade
årliga kontrollen.

Lyften Mover 180 kan användas med både
2-punkts och 4-punkts lyftbygel. De finns i 6
storlekar och kan lätt monteras utan verktyg.

Våg till Mover 180
Vågen uppfyller gällande tekniska standarder,
och är en godkänd klass III-våg. Vågen kan
beräkna BMI.

Lyftbyglar

1940 mm (76,37”)

De nya lyftbyglarna i aluminium passar till de flesta lyftselarna på
marknaden. De lätta byglarna gör att den totala vikten för lyftarna blir
låg och lyftbyglarna är även lätta för vårdaren att hantera.

1630 mm med 4-punkt
(64,17”)
1730 mm med 2-punkt
(68,11”)

Beskrivning
Art.nr.
Mover 180 2-punktsbygel, S 1830043
Mover 180 2-punktsbygel, M 1830042
Mover 180 2-punktsbygel, L 1830041

Mått L x B x H
350 x 130 mm
450 x 130 mm
550 x 130 mm

Mover 180 4-punktsbygel, S 1830110
Mover 180 4-punktsbygel, M 1830111
Mover 180 4-punktsbygel, L 1830112

350 x 300 x 210 mm
450 x 300 x 240 mm
550 x 350 x 240 mm

1145 mm (45,07”)
1025 mm (40,35”)

1940
220 mm
(8,66”)

670 mm (26,37”)
555 mm (21,85”)

1630 mm
(64,17”)

265 mm
(10,43”)
525 mm
(20,66”)

265 mm med 4-punkt (10,43”)
365 mm med 2-punkt (14,37”)

1260 mm (49,60”)

105 mm
(4,13”)

525 mm
(20,66”)

1230 mm (48,42”)

950 mm 4-punkt
(37,40”)
1050 mm 2-punkt
(41,33”)

1275 mm (50,19”)

105 mm
(4,13”)

950 mm
(37,40”)

220 mm
(8,66”)

1260 mm (49,60”)

1275 mm (50,19”)

(21,85”)

(40,35”)

(26,37”)

(45,07”)

www.etac.se

Molift Mover 180
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“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en
egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se
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Molift Mover 180 har ett stort
lyftspann som gör det lätt att
lyfta från golvet såväl som från
höga höjder.

