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Molift Quick Raiser 2
Lyften som imiterar kroppens  
naturliga rörelsekurva
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Molift Quick Raiser 2
Molift Quick Raiser 2 är den optimala lyften för förflyttningar från sittande till sittande 
och sittande till stående hos brukare som själva kan hjälpa till under lyftet. 

Den snedställda masten ger en naturlig rörelsekurva 
vilket uppskattas av både vårdare och brukare. Lyftet 
sker snabbt, tryggt samt bekvämt och är perfekt för 
toalettsituationer. Quick Raiser 2 tilldelades det norska 
designpriset för banbrytande design och funktionalitet. 
Till Quick Raiser 2 används Molift RgoSling StandUp 
lyftsele som är snabb och enkel att applicera.

Lättmanövrerad i trånga utrymmen
Molift Quick Raiser 2 roterar runt sin egen axel, den 
passar därför utmärkt i trånga utrymmen. Den är liten, 
kompakt och robust, har lågt chassi och elektrisk 
benbreddning. Det låga chassit gör att den kommer in 
under låga rullstolar, sängar och stolar. Hjulens placering 
och den snäva svängradien gör den lättmanövrerad, även 
i trånga utrymmen. Molifts miljövänliga batteri svarar för 
en säker drift. 

Automatisk servicevarning
Molift Quick Raiser 2 är utrustad med Molift service tool. 
Detta är en inbyggd programvara som räknar ut när lyften 
behöver service utöver den rekommenderade årliga 
kontrollen. Molift Service tool säkerställer att lyften alltid 
fungerar optimalt. Det finns även möjlighet att hämta ut 
statistik som visar lyftens användningsmönster.

Benämning Art.nr
Quick Raiser 2 M23020
Quick Raiser 2+ M23025

Max brukarvikt 
Quick Raiser 2: 160 kg 
Quick Raiser 2+: 200 kg

Totalvikt 
Quick Raiser 2: 36 kg 
Quick Raiser 2+: 37 kg

Hjulunderredets höjd 
100 mm

Benbredd ytterkant 
1200 mm

Bred chassii 
610 mm

Batteri 
NiMH 14,4 V - 2,6 Ah

Laddningstid batteri Ca 3 timmar

Lyfthastighet 
Quick Raiser 2: 5 cm/sek med 75 kg 
Quick Raiser 2+: 2,8 cm/sek med 75 kg

Antal lyft Ca 40 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. 

Quick Raiser 2 Quick Raiser 2+
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Unika egenskaper

Tillbehör

Unik hjulposition
Den lätta konstruktionen i kombination med 
den unika hjulpositionen bidrar till att Molift 
Quick Raiser är otroligt lätt att manövrera. 

Batteri-indikator
Batteri-indikator på handkontrollen som 
indikerar när laddning behöver ske. 

Energispar-funktion
Elektroniken har en energispar-funktion 
som gör att systemet sätts i viloläge efter en 
period utan aktivitet. 

Vändbara underbensstöd
Underbensstöden är justerbara i höjdled och 
kan vändas för bättre passform och ge ett 
alternativt stöd för underbenen.

Säkerhet
Flera olika säkerhetsdetaljer är standard, 
som nödstopp, överbelastningsskydd, 
elektrisk och mekanisk nödsänkning.

Miljövänliga batterier
Quick Raiser är utrustad med miljövänliga 
NiMH batterier.

Justerbar fotplatta
Höjdjusterbar fotplatta, idealisk till barn eller 
korta vuxna. Max brukarvikt: 75 kg
Art.nr 0451000

Sandaler
Sandalerna används för att säkerställa att
fötterna hålls på plats under lyftet.
Sandaler Small art.nr 0452100 
Sandaler Medium art.nr 0452200 
Sandaler Large  art.nr 0452300 

Extra mjuk polstring för 
 underbenstöd
För brukare med extra känsliga underben.
Polstring Small  art.nr 0455111

Molift RgoSling StandUp lyftsele 
Ett sortiment av lyftselar för användning med 
Molift Quick Raiser med eller utan extra stöd. 
Läs mer på www.etac.se/lyftselar 

Passar bra i trånga utrymmen.
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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

Lågt chassi och elektrisk 
benbreddning gör det 
enkelt att komma intill. 


