
Molift Smart 150
En liten, smidig och hopvikbar lyft.
Molift Smart 150 är konstruerad för att enkelt 
kunna rullas eller transporteras dit lyft- och 
förflyttningsbehovet finns. Molift Smart 150 
fälls enkelt ihop till en del utan verktyg och 
den görs lika lätt klar för användning.  

Ihopfällbar utan verktyg
Idealisk för användning i allt 
från hemmet till sjukhus och 
institutioner till på resa.

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

Enkel att manövrera
Låg vikt och smalt underrede 
underlättar användning i trånga 
utrymmen.

Lyfter enkelt från golvet
Molift Smart har en stor lyfthöjd 
som tillåter lyft från golvet likväl 
som högt upp i lyften.

Liten och smidig
Eftersom Molift Smart 150 tar liten plats och lätt kan 
stuvas undan är den perfekt för allt från hemmet 
till sjukhus och institutioner. Den är också idealisk 
för användning på resa och i hemvården. Hopfälld 
rullas Molift Smart 150 som en vanlig väska på hjul. 
Vid transport kan den också delas i två delar för att 
ytterligare minska vikten – allt utan användning av 
verktyg. Den tyngsta delen väger bara 13 kg och lyften 
har inga lösa delar.
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Tillbehör
Molift Smart transportväska,  
mjuk bag
Packa Molift Smart 150 ihopvikt i den mjuka 
resväskan. Väskan skyddar och gör det lätt 
att transportera lyften, batteri, laddare och 
sele under resan. 
Art. nr 3049177

Molift Smart resväska, hårdplast
En praktisk resväska i hårdplats som lämpar 
sig väl för flygtransport. Vikt 13 kg.
Art.nr  0990200

“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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Beskrivning Art.nr
Smart 150 M10152

Material
Aluminium och stål
Service tool Ingår

Mått och vikt
Vikt Totalt: 26 kg
Vikt Per del : 13 kg
Höjd: 132 cm
Längd: 120 cm
Hjulunderredets bredd
66 cm utvändigt med stängda ben
92 cm invändigt med öppna ben
Hjulunderredets höjd 11 cm
Mått hopfälld: 120 x 47,5 x 35,5 cm
Lyftområde: 27–168 cm (141 cm)

Fakta
Batteri: NiMH 14,4 V – 2,2 Ah
Laddningstid batteri: Ca 3 timmar
Lyft hastighet: 6 cm / sek
Antal lyft: Ca 40 lyft med 75 kg i 50 cm
Max brukarvikt: 150 kg

Rengöring

Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol. 
Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.

Enkel att använda
Stor lyfthöjd gör att Molift Smart 150 enkelt lyfter från 
golvet. Molifts 4-punkts lyftbygel i kombination med 
exempelvis Molift RgoSling HighBack lyftsele ger behaglig 
och rätt placering från liggande till sittande och tvärtom. 
Molift Smart 150 har elektrisk och manuell nödsänkning 
och nödstopp.

Molift Smart 150 har tilldelats “Märket för God Design”, 
en utmärkelse från Norska designrådet.


