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Molift Quick Raiser 205
Uppresningslyft med
unik lyftkapacitet

Molift QuickRaiser 205
En uppresningslyft med unik lyftkapacitet
Molift QuickRaiser 205 är en toppmodern
uppresningslyft med modulär uppbyggnad som innebär
att man kan skräddarsy lyften efter de olika behov
man har i en vårdsituation. Som exempel kan nämnas
att man kan välja mellan fast benbredd eller elektrisk
benbreddning, olika typer av underbensstöd, byglar
med olika sellösningar samt två typer av höjd på hjulen.
Uppresningsmomentet är bekvämt, stabilt och säkert,
samtidigt som lyften är enkel att manövrera.

Stabil och kompakt
QuickRaiser 205 är kompakt, stabil och enkel att
manövrera. Hjulens placering, det vinklade körhandtaget
och den genomtänkta viktfördelningen gör den väldigt
lätt att manövrera i små utrymmen. Väljer man till små
hjul så minskar man chassits höjd, vilket gör att lyften lätt
går in under sängar, stolar och rullstolar. Med elektrisk
benbreddning så ökar man lyftens tillgänglighet avsevärt.
Väljer man däremot istället fast benbredd så tar lyften
litet utrymme.

Naturligt rörelsemönster
Fyrpunktsbygeln och lyftselen RgoSling Active ger extra
stöd vid uppresning från sitt till stå. Den snedställda
masten ger ett naturligt rörelsemönster, vilket uppskattas
av både vårdare och patienter. Fyrpunktsbygeln
kombinerad med lyftselen ger en bekväm, stabil och
säker uppresning.

Molift QuickRaiser 205
4-punktsbygel, elektrisk benbreddning
2-punktsbygel, elektrisk benbreddning
4-punktsbygel, fast benbredd 
2-punktsbygel, fast benbredd

Art.nr
M29160
M29161
M29162
M29163

med 75 kg belastning
med 205 kg belastning

Lyfthöjd:

Hjul
35 mm/s
30 mm/s

600 mm

Bredd hjulbas:

Vikt:

Max brukarvikt (SWL):
Totalvikt (Fast benbredd):
Chassi (Fast benbredd):
Lyftbygel:
Underbenstöd:
Lyftmast (tyngsta delen):

205 kg
44 (42,5) kg
17 (15,5) kg
4,5 kg
3,5 kg
19 kg

Laddningstid:
Antal lyft (75kg) med fulladdat batteri:

Yttre:
Inre:

620 mm
200 mm

Hjul

Höjd hjulbas:

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Hjul
Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Battery SLA 24V, 2,9 Ah:

2

Lyfthastighet:

76 mm
101 mm

Ø 75/50mm
Ø 100/75mm

Vändradie:

Höjd fotplatta:
65 mm
90 mm

1150 mm

Rengöring:
Rengör produkten med ett lösningsmedelsfritt
rengöringsmedel (pH-värde 5–9), eller med en 70%
desinfektionssprit.

Markfrigång:
27 mm
52 mm

6 timmar
>100
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Detaljer
Ergonomisk design
Den lutande lyftmasten gör att patienten
reser sig uppåt och framåt och får därför ett
naturligt rörelsemönster.

Komfort, säkerhet och stabilitet
Fyrpunktsbygeln och lyftselen RgoSling Active
ger extra stöd vid uppresning från sittande till
stående.

Automatisk varning
Automatisk varning för (årlig) periodisk
inspektion och service.

Lätt att manövrera
Lätt att manövrera vid förflyttning tack vare
lyftens sex hjul. Enkel att hantera vid toalett,
uppresning och ståträning.
Fyrpunktsbygel och Lyftsele RgoSling Active

Tillbehör
2-punktsbygel

Lyftsele Rgosling Active

2-punkts lyftbygeln är perfekt att använda
med lyftsele Rgosling Standup.

Används tillsammans med 4-punktslyftbygeln
Active.
XS
1720910
S
1720920
M
1720930
L
1720940
XL
1720950

Lyftbygel StandUp

2910061

Fotplatta
Fotplattan ger en 10 cm förhöjning av
fotstödet, vilket lämpar sig bra för barn och
kortväxta vuxna. Infästningsanordningen är
lätt att montera och gör det enkelt att fästa /
ta loss tillbehöret på/från lyften.
Fotplatta
2910065

Antihalkskydd fotplatta
Inlägg med antihalkmaterial för att öka
friktionen.

Underbenstöd
Det finns ett alternativt underbensstöd med
liten/ stor kudde till lyften. Vadband finns
som tillbehör.
Underbensstöd med liten kudde
Underbensstöd med stor kudde

2910059
2910056

Kuddset utan vadband
Liten kudde, par 2910076
Stor kudde, par 2910077

Antihalkskydd, par 2920151

www.etac.se
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Lyftsele RgoSling StandUp polstrad
Används tillsammans med 2-punktslyftarmen
StandUp.
XS
1720710
S
1720720
M
1720730
L
1720740
XL
1720750

Lituimbatteri

Lyftsele RgoSling Standup med
support, polstrad
Används tillsammans med 2-punktslyftarmen
StandUp. Ger stöd för stussen om patienten
behöver extra hjälp för att komma upp till
stående.
XS
1720810
S
1720820
M
1720830
L
1720840
XL
1720850

Som tillval till Molift Quick Raiser 205 finns
också ett Litumbaserat LiFePO4-batteri (25,6 V)
Batteriet kommer med integrerad laddare.
Litium-batteriet har ca 4 ggr så lång förväntad
livslängd jmf ett SLA-batteri.

“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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