
Smart 150
Verrijdbare en compacte passieve    
tillift voor thuis en onderweg 



De Molift Smart 150: ideaal voor thuis en onderweg
De Molift Smart 150 is een lichte en gemakkelijk opvouwbare passieve tillift. Vanwege het 
compacte formaat is de tillift handig te manoeuvreren in krappe ruimtes. Ideaal voor thuis 
en onderweg.
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       Slim ontworpen tillift
       De Molift Smart 150 is ontworpen om gemakkelijk te  
       kunnen verrijden en transporteren. De tillift is geschikt  
       voor gebruik in een verzorgingshuis, thuis of onderweg.  
       De Molift Smart 150 is in zijn geheel inklapbaar  
       zonder gebruik van gereedschap.   

       Lichtgewicht en compact
       Dankzij het lage gewicht en compacte formaat is de Molift  
       Smart 150 gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs in krappe  
       ruimtes. Ideaal voor in bijvoorbeeld de woon- of  
       slaapkamer. Dankzij het compacte formaat is de  
       tillift ook gemakkelijk op te bergen.

        

Transportkoffer 
Voor bescherming en eenvoudig vervoeren 
van de tillift in bijvoorbeeld een vliegtuig 
(TSA approved). Optioneel als accessoire te 
bestellen

4-punts tiljuk
Het 4-punts tiljuk zorgt voor een 
comfortabele biomechanische kanteling en 
een ruimere tilpositie voor de cliënt.

Inklapbaar zonder gereedschap
De tillift is eenvoudig in te klappen en 
mee te nemen.

Kenmerken Accessoires
Transporttas
Voor bescherming en eenvoudig vervoeren 
van de tillift. Optioneel als accessoire te 
bestellen. 
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Tillen vanaf de grond
De Molift Smart 150 is zeer geschikt voor het gebruik bij  
valincidenten in bijvoorbeeld de thuiszorg of instellingen. Met een  
tilbereik van 27-168 cm biedt de Molift Smart 150 de mogelijkheid  
om de cliënt vanaf de grond op te tillen en bijvoorbeeld  
terug in bed te plaatsen. 

      Ook voor kinderen
      De Molift tilbanden zijn in vele varianten verkrijgbaar.  
      De maten beginnen bij XXS (12-17 kg), waardoor de tillift  
      ook zeer geschikt is voor het tillen van kinderen.    
              
              
         
    

Eenvoudig mee te nemen
De Molift Smart 150 is ideaal om mee te nemen op reis, een weekendje 
weg of voor een familiebezoek. De tillift is in te klappen verrijdbaar en 
dankzij het lage gewicht ook gemakkelijk mee te nemen in de auto. 

Stabiele en veilige tilervaring
Molift Smart 150 is uitgerust met een 4-punts tiljuk. Het 4-punts tiljuk 
zorgt voor een stabiele en veilige tilervaring. Cliënten hebben een open 
zithouding met voldoende ruimte voor het hoofd en bovenlichaam 
waardoor ze zich comfortabel en veilig voelen. Geen riemen of delen  
van de tillift zijn onhandig dichtbij.
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Omschrijving Artikelnr.
Molift Smart 150 N10200
Softshell Transporttas N3049177
Transportkoffer N0990200
Accu NiMH 14,4 V - 2,2 Ah N0541000

Zie pagina 20-21 voor onze tilbanden.

Servicesoftware
Inbegrepen

Materiaal
Aluminium, staal

Totaal gewicht
26 kg 

Per deel 
Deel 1: 13 kg  
Deel 2: 13 kg 

Specificaties
Lengte 1200 mm 
Beenhoogte 110 mm 
Breedte chassis/poten buiten 660 mm
Breedte open boten binnen 925 mm
Afmetingen ingeklapt 1160 x 475 x 360 mm 

Tilhoogte 270–1665 mm
Tilbereik 1410 mm
Tilsnelheid: 60 mm/sec
Nominale prestatie: 40 transfers bij  
 75 kg en 500 mm
Acculaadtijd: Ca. 3 uur

Reinigingsinstructie
Reinigingsmiddelen moeten pH-neutraal zijn. Gebruik 
isopropylalcohol als desinfectie vereist is. Gebruik voor 
het reinigen geen schurende of bijtende middelen.
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De voordelen van de Molift Smart 150
De tillift is bijzonder eenvoudig in gebruik: 

 a   Gemakkelijk in te klappen, geen gereedschap nodig

 a  Verplaatsen en opbergen is geen enkel probleem

 a Lichtgewicht en daardoor gemakkelijk mee te nemen

 a Ook voor op reis en onderweg - handige reiskoffer of reistas beschikbaar


