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Molift Quattro
Det flexibla taklyftssystemet med hög lyftkapacitet

Fristående lyftsystem
Molift Quattro är ett fristående lyftsystem som med sina 
fyra ben och traverssystem erbjuder den bästa lösningen 
för tillfälliga lyftbehov eller när miljön inte är byggd för 
stationära installationer. Konstruktionen är lätt att installera 
utan att behöva montera fästen på väggar eller i tak. Den 
är idealisk för tillfälliga lyftsituationer i vårdhem eller i 
hemmiljö.

Beskrivning Innermått Art.nr
Molift Quattro 3 3x3 m 1600030
Molift Quattro 4 4x4 m 1600035

Specifikationer
Vikt per enhet:
• Travers Kg/m: 4,2 kg/m
• Ben med justerbar fot: 8,5 kg
• Hörn: 2,7kg
• Totalvikt (3x3 m): 110,95 kg 
• Totalvikt (4x4 m): 131,55 kg

Specifikationer
Max brukarvikt (Safe Working Load): 300 kg
Material: Stål, anodiserad aluminum, plast
Förväntad livslängd: 10 år

Underhåll
Rengör / desinficera produkten med ett vanligt  
rengöringsmedel utan slipmedel med
ett pH på mellan 5 och 9 eller med   
70% desinfektionslösning.
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Löser de flesta lyftsituationer
Traversen har en lätt aluminiumram och fyra stålstolpar som ger utmärkt stabilitet. Molift Quattro löser alla lyftmoment 
tillsammans med Molift Air och en lyftsele. Med en lyftkapacitet på max 300 kg är den idealisk för att lyfta och förflytta 
en person till/från en säng, golv, stol, rullstol eller toalett.

Molift Quattro kan levereras i två storlekar: 3x3 meter och 4x4 meter. Längden på stolparna är fasta. Det lägsta tillåtna 
avståndet från golv till tak är 2,40 meter.

Molift Air med åkvagnar beställs separat.

A: Längd travers 3 eller 4 m
B: Höjd
utan fötter  2,33 m
Med höjdjusterbara fötter (tillbehör)  2,38 – 2,43 m
C: Innerhöjd utan fötter  2,19 m
D: Bredd  3,16 – 4,16 m
E: Djup  3,16 – 4,16 m
A x C: Max innermått
utan fötter  3 x 2,19 m
 4 x 2,19 m
Med höjdjusterbara fötter  3 x 2,24 m – 2,29 m
 4 x 2,24 m – 2,29 m
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Lyftar & Lyftselar

Detaljer
Högsta stabilitet och 
 manövrerbarhet
Molift Quattro är ett fristående skensystem 
med mycket god stabilitet och funktionell 
design.

Enkel att installera
Molift Quattro är konstruerad för en smidig 
och kvick installation av en eller (helst) två 
personer.

Laddning av lyftmotor
Motorn kan laddas via handkontrollen vars
laddare enkelt monteras direkt på en av
lyftsystemets stolpar. Motorn kan också
laddas via en "laddning i skena" lösning
(IRC).

Tillbehör
Justerbar fot
Molift Quattro kan optimeras med en 
höjdjusterbar fot på varje ben.
Artikel nr 1610200

För de senaste nyheterna och för kontinuerligt uppdaterad 
produktinformation – besök: www.etac.se
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