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Molift QuickRaiser 205
Lift til forflytninger fra siddende til 
stående - med fremragende  
løfteevne
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Molift QuickRaiser 205
Molift QuickRaiser 205 er en moderne sit-to-stand lift med elektrisk justerbar base 
og en fremragende løfteevne. Liften er komfortabel, stabil og sikker med exceptionel 
manøvredygtighed. 

Stabil og kompakt
QuickRaiser 205 er kompakt, stabil og særdeles let at 
manøvrere. Den unikke hjulposition, de vinklede håndtag 
og basens ekstraordinære vægtfordeling giver en lille 
venderadius og nem manøvredygtighed, selv i meget 
smalle rum. Det elektrisk justerbare understel muliggør 
adgang næsten overalt - også under de fleste senge og 
stole, da understellet er meget lavt (ned til 7,5 cm).

Naturligt bevægemønster
Den aktive løftesøjle og de nye sejl: RgoSling Active, 
giver ekstra støtte ved forflytninger fra siddende til 
stående. Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt 
bevægemønster og opfylder behovene for løft for 
brugere, som i nogen grad selv kan deltage under løftet. 

QuickRaiser 205 kombineret med sejlene RgoSling Active 
yder en komfortabel, stabil og sikker løftesitiuation. 

Molift QuickRaiser 205 HMI-nr. Varenr.
Molift QuickRaiser 205 Active       50/75mm 105097 M29000
Molift QuickRaiser 205 Active       75/100mm 105098 M29100

Molift RgoSling Active sejl HMI-nr. Varenr.
Molift RgoSling Active sejl str. XS 105167 1720910
Molift RgoSling Active sejl str. S 105168 1720920
Molift RgoSling Active sejl str. M 105169 1720930
Molift RgoSling Active sejl str. L 105170 1720940
Molift RgoSling Active sejl str. XL 105171 1720950

Molift QuickRaiser 205

Vægt
Max. brugervægt 205 kg 
Totalvægt  44 kg 
Stel 17 kg
Løftearm 4,5 kg 
Benstøtte 3,5 kg 
Tårn (Tungeste del) 19 kg 

Batteri SLA 24V 2,9 Ah
Ladetid 6 timer
Estimeret antal løft (75 kg)  
med fuldt opladet batteri >100

Hastighed
Løftehastighed, 3,5 cm/s  75 kg
Løftehastighed 3,0 cm/s 205 kg

Løfteradius 60 cm

Venderadius 115  cm

Hjulbase, bredde
Udvendig  62 cm 
Inndvendig 20 cm

Hjul Hjulbase, højde
Ø 75/50 mm 76 mm
Ø 100/75 mm 101 mm

Hjul Frihøjde
Ø 75/50 mm 27 mm
Ø 100/75 mm 52 mm

Hjul Fodplade, højde
Ø 75/50 mm 65 mm
Ø 100/75 mm 90 mm

Vaskeinstruktion
Rengør produktet med et 
opløsningsmiddelfrit rengøring-
smiddel (pH-niveau 5-9) eller 
med et  70% desinfektionsmid-
del. Kan dekomtamineres ved 
maks. 85°C
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Egenskaber

Tilbehør

Ergonomisk design
Den skråtstillede løftesøjle løfter brugeren 
op og fremad for at efterligne det naturlige 
bevægemønster.

Komfort, sikkerhed og stabilitet
Den aktive løftearm (med firpunkts håndtag) 
og sejlet RgoSling Active yder ekstra støtte, 
når bruger rejses fra siddende til stående.

Automatisk advarsel
Automatisk advarsel for (årligt) eftersyn og 
service.

Nem at manøvrere
Nem at håndtere og manøvrere i mange 
situationer: toilet, sit-to-stand og stand-up 
træning.

StandUp løftearm
Denne løftearm bruges sammen med 
RgoSling StandUp sejl.
 Varenr.
StandUp Lifting Arm 2910061

Indlæg til fodplade
Indlæg med antiskrid, der reducerer friktion.
 Varenr.
Indlæg til fodplade, sæt 2920151

Det nye betjeningspanel og håndkontrollen giver intuitiv og 
sikker betjening. Derudover indeholder den en Quick guide til 
sikker brug af sejl.

Aktiv løftearm og sejlet RgoSling Active. Find mere 
info om de nye sejl på vores hjemmeside.
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“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,  
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”

For seneste nyheder og løbende produktopdateringer - besøg www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


