Molift Mover 300
Personlyft för tunga brukare

Hög lyftkapacitet
Med sin höga lyftkapacitet på 300 kg
är Molift Mover den idealiska lösning
för sjukhus och sjukhem som har
förflyttningsbehov i vardagen med
tunga brukare.
Med en totalvikt på 39 kg är Molift
Mover 300 en av de lättaste i
produktkategorin för tunga brukare.
Den unika konstruktionen och hjulens
positionering gör den mycket enkel att
manövrera.
Det låga chassit på bara 11 cm gör det
enkelt att komma in under möbler och
låga sängar. Molift Mover är dessutom
mycket lätt att rengöra och desinficera.

Stort lyftspann
Molift Mover 300 lyfter lätt från golvet.
Det finns bra möjligheter för gåträning
då lyftens maximala lyfthöjd på 179 cm
ger ett stort lyftutrymme.
Lyften är utrustad med miljövänliga
NiMh-batterier.

Patenterad Quick release

Ergonomiskt körhandtag

Nödsänkning

Miljövänliga batterier

Molift Mover 300 har en unik
“Quick release-funktion” vilket
gör det enkelt att byta lyftbygel.

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

Molift Mover 300 är utrustad
med både elektrisk och manuell
nödsänkning.

MOVER 300 har miljövänligt
NiMH batteri och är utrustad med
integrerad laddare.
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Tillbehör
Många möjligheter

Molift Stretcher bår

Mover 300 kan användas med både 2-punkts
och 4-punkts lyftbygel.
2-punkts S: 350 mm, art.nr 1430117
2-punkts M: 450 mm, art.nr 1430116
2-punkts L: 550 mm, art.nr 1430115
4-punkts M: H240 x W300 x L450, art.nr
1530101

Molift Stretcher är en användarvänlig,
flexibel och skålformad bår för sjukhus
och institutioner. Den är designad för
förflyttning med en 4-punkts lyftbygel från
liggande till liggande, från och till säng och
operationsbord eller från golv. Art nr: M25100

Molift Stretcher liggsele
Våg

En mjuk liggsele för horisontella eller
vertikala lyft. Används tillsammans med
8-punkts lyftbygel.
Art nr M: 1721520
Art.nr XL: 1721540

Vågen uppfyller gällande tekniska standarder,
och är en godkänd klass III-våg. Vågen kan
beräkna Body Mass Index (BMI).

Gåträning
Molift Mover 300 kan beställas med extra
armstöd, dessa i kombination med den höga
höjden för lyften gör att den passar bra för
gåträning.

Benämning

Art.nr

Molift Mover300

M15002

Laddningstid batteri Ca 3 timmar
Lyft hastighet 2,7 cm / sek
Antal lyft Ca 50 lyft med 75 kg och 50 cm

Max brukarvikt 300 kg

Skyddsklass: IPX4

Material Aluminium och stål
Service tool Ingår

Underhåll

Totalvikt 39,3 kg
Längd 132,2 cm
Lyfthöjd 40-179 cm
Bredd 70,2 cm

Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med
ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.

Benhöjd 11,5 cm
Batteri NiMh 26.4 V – 2.2 Ah. Art.nr. 1341000

”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa
en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”
För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se
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