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Molift Partner 255
Lyften som lyfter brukaren lodrätt
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Molift Partner 255
Molift Partner 255 är en perfekt lösning för sjukhus och vårdenheter. Ett lodrätt 
lyftmönster håller brukaren på samma avstånd från masten under hela lyftet 
vilket ger en säker och stabil position. 

Enkel att manövrera
När lyften används tillsammans med 4-punkts lyftbygel 
och Molifts Easy lyftselar ger detta en bekväm och 
korrekt placering från liggande till sittande och tvärtom. 
Låg vikt och optimal hjulplacering gör det  otroligt lätt 
att manövrera Molift Partner 255. I kombination med 
det låga chassit och elektrisk benbreddning kan lyften 
användas i stort sett överallt. 

Smarta funktioner
Lyften är utrustad med Molift service tool som har 
inbyggd automatisk servicevarning. Molift Partner 255 
har elektronisk och manuell nödsänkningsfunktion och 
nödstopp.

Benämning Art.nr
Molift Partner 255 inkl integrerad laddare och 4-p lyftbygel M M13017

Max brukarvikt 255 kg

Material Aluminium och stål

Service tool Ingår

Totalvikt 42,5 kg

Höjd 190 cm

Längd 117 cm

Hjulunderredets bredd 
70 cm utvändigt med stängda ben
107 cm invändigt med öppna ben

Hjulunderredets höjd 11,5 cm

Lyftområde 40–167 cm

Batteri NiMH 26,4 V – 2,2 Ah

Laddningstid batteri Ca 3 timmar

Lyft hastighet 3 cm / sek

Antal lyft Ca 50 lyft med 75 kg i 50 cm

Underhåll

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



Hög lyftkapacitet och stort utrymme gör det enkelt och 
säkert att lyfta ifrån golvet. 

Molift Stretcher som tillbehör 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.
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Unika egenskaper

Tillbehör

4-punkts-lyftbygel
Molifts standard 4-punkts lyftbygel ger en 
bekväm sittställning i alla lyftsituationer.

Molift Service tool
En automatisk servicevarning är en inbyggd 
programvara som räknar ut när lyften 
behöver service utöver den rekommen derade 
årliga kontrollen. 

Gåträning
Den höga lyfthöjden tillsammans med stort 
utrymme inne i lyften gör Partner 255 mycket 
lämplig till gåträning. Extra stödarmar finns 
som tillbehör. 

Miljövänliga batterier
Partner 255 har miljövänligt NiMH batteri  
och är utrustad med integrerad laddare.

Molift Partner 255 Scale
Vågen uppfyller relevant teknisk standard 
och är godkänd som klass III-våg. Vågen kan 
beräkna BMI (Body Mass Index).
Art. nr: 1331002

Molift Partner 255 Support Arms
Molift Partner 255 kan beställas med 
justerbara stödarmar som kan användas 
tillsammans med en gåsele för gåträning.
Art. nr: 1311052

Molift Stretcher bår
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.
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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

”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


