
Molift Air 500
Trygg och värdig vård för  
bariatriska patienter
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Molift Air 500
Molift Air 500 är en taklyftsmotor för bariatriska patienter som väger upp till 500 kg. 
Motorn är utformad för att eliminera ansträngande manuella lyft, skapa en bättre 
arbetsmiljö för vårdaren och möjliggöra en god och värdig vård för bariatriska patienter. 
Den enastående lyftkapaciteten och den användarvänliga utformningen gör denna motor 
till ett oumbärligt hjälpmedel inom vårdsektorn.

Maximal användarkomfort och 
 enkel användning
Molift Air 500 kombinerar enkelhet vad gäller användning 
för personalen med maximal komfort och värdig vård för 
patienten. Mjuka start och stopp ger mycket bekväma och 
effektiva lyft och överflyttningar, samt gör att patienten 
känner trygghet under en överflyttning.

När vårdaren inte behöver lägga ner lika mycket tid 
och ansträngning på att lyfta och förflytta en patient 
frigörs tid för mer personlig omvårdnad. Detta leder 
till att vårdkvaliteten förbättras medan skador och 
sjukskrivningar hos personal minskar.

Låga kostnader under produktens 
livscykel
Molift Air 500 har en snygg utformning och är tillverkad av 
noggrant utvalda material. En enda motor och lyftsele gör 
att lyften är väldigt kompakt och smälter perfekt in i miljön. 
Lyftmotorn har tillverkats för maximal hållbarhet och låga 
servicekostnader, vilket gör den till en god investering för 
alla vårdmiljöer.

I kombination med Molift skensystem och lyftselar 
hanterar Molift Air 500 de flesta lyftsituationer inom 
vården och andra patientmiljöer. Det är en komplett 
lösning för alla vårdmiljöer.

Produktnamn Ingående delar Art. nr.
Molift Air 500 SLA-batteri, handkontroll och laddare M26500

Specifikationer
Max brukarvikt (SWL) 500 kg
Totalvikt inkl (med SLA-batteri) 15 kg 
Längd 360 mm
Bredd 250 mm
Höjd 195 mm
Batteri 26,4 V SLA 2,6 Ah
Batteriladdare 100–240 V AC, 40–60 Hz
Laddningtid för batteri 6 timmar
Motor 24 V DC
Lyftintervall 3 000 mm
Lyfthastighet 75 kg 30 mm/sekund

Specifikationer
Förväntad livslängd: 30 000 lyft (SWL)/10 år
Molift Service Tool (mjukvara) Ingår
Nödsänkning Mekanisk och elektrisk

Nödstopp
Kan nås från golvet med snöre.  
Återställning möjligt från golvet

Skyddsklass; handkontroll och lyftmotor IP24

Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med 
ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. 
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Egenskaper

Tillbehör:

Stort lyftintervall
Molift Air 500 har som standard ett lyftband 
på tre meter. Denna längd möjliggör lyft 
från golvet oavsett takhöjd. Molift 4-punkts 
lyftbygel ger ökat huvudutrymme för 
patienten. 

Enastående lyftkapacitet
Molift Air 500 har en lyftkapacitet på 500 
kg. Lyftens vikt och storlek gör att den 
är mycket lätt att manövrera vid olika 
förflyttningssituationer. 

En enda motorenhet för 500 kg
Lyftmotorn är kompakt och smälter perfekt 
in i miljön. Ett enda lyftband resulterar i en 
intuitiv och enkel användning.

Quick release-enhet för åkvagn
Molift Air 500 är enkel att hantera vid 
installation och service tack vare den smarta, 
snabba och säkra frikopplingsfunktionen. 
Med ett enkelt handgrepp kopplas motorn till 
eller från åkvagnen.

Molift Air 4-punkts, bariatrisk
pigtail-lyftbygel
Stål, maxvikt 550 kg

Large ..................................................2510435

Molift våg
Maxvikt 400 kg

Large .................................................. 1431021

Molift RgoSling Repositioning Sheet
Slitstark polyester, L 1 340 x B 1 300 mm 
maxvikt 500 kg 

1 st ..................................................... 1721570
10 st ................................................1721570-C

Molift RgoSling MediumBack Plus
Slitstark polyester, maxvikt 500 kg

Large .................................................. 1721940
Extra large .......................................... 1721950



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
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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


