
Molift
Personløftere og seil
Forflytningsløsninger



Etac
Etac har hovedkontor i Stockholm og er en ekspansiv bedrift som tilbyr produkter for 
personer med nedsatt bevegelsfrihet, samt produkter og tjenester til sykehus, institusjoner 
og hjemmemiljø.  Vi er en bedrift med erfarne, godt kvalifiserte medarbeidere som tilbyr 
fleksible løsninger og produkter i verdensklasse. 

Reddot Good Design 
Award

Excellent Swedish  
Design

Award for Design  
Excellence

Innovasjon for fremtiden 
Vår oppgave er å gi mennesker mulighet til å påvirke 
sin egen tilværelse og skape sin egen hverdag på egne 
premisser - uavhengig av fysiske forutsetninger. Vi 
kommer til å fortsette å designe innovative produkter 
med skandinavisk kvalitert og utforming for å skape 
muligheter for brukere i alle aldre, samt for pleiere og 
fagpersonell. 

Vinnende design i fire tiår 
Alle våre produkter har en ting til felles - de er 
markedsledende når det gjelder kvalitet, enkelhet, 
funksjonalitet, pålitelighet og design.  
Våre produkter utvikles i samarbeid med pleiepersonell, 
industridesignere og brukere. Resultatet er ergonomisk 
design og høykvalitets produkter som er unike på 
markedet. Hver enkelt detalj i våre produkter er designet 
med tanke på brukers trygghet og sikkerhet, samtidig 
som det gir makismal komfort og funksjonalitet. 
En tydelig bekreftelse på at vi har lykkes med våre 
bestrebelser er de design utmerkelsene vi har fått, både i 
Skandinavia og internasjonalt.

Etac har skapt muligheter i mer 
enn 40 år
Siden 1973 har vi utviklet produkter og tjenester 
som skaper muligheter for mennesker til å leve i 
selvstendighet uavhengig av fysiske forutsetninger. 
Etac har siden 1973 utvidet og blitt en av Norges 
ledende aktører i hjelpemiddelbransjen. Etac eies 
i dag av Nordstjernan, som er et familiekontrollert 
investeringsselskap

Bredt produktsortiment
Etter 40 år i bransjen kan vi i dag tilby et bredt 
produktsortiment av veldesignede og funksjonelle 
hjelpemidler, som manuelle rullestoler, avanserte 
trykkfordelende produkter, innovative bad- og 
toalettprodukter, forflytningsløsninger og hjelpemidler for 
bruk i hverdagen. Vi har også verdensledende og topp 
moderne løsninger for barn og ungdom.

Etac Skaper muligheter



Skaper muligheter over hele verden
Etac-gruppen har datterselskaper i 8 land, og distributører i mer enn 45 land spredt over 
hele verden, noe som gir trygghet og støtte for den enkelte kunde.

Betjenes av salgsselskap i tilstøtende marked

Salgsselskap

Distributør

Lær mer om våre produkter og forbedre dine 
vurderingsevner! Vi tilbyr produktopplæring 
og kliniske og faglige seminarer relatert 
til våre produkter. Våre kursansvarlige er 
produktspesialister med mange års erfaring.

 Etac Gruppenwww.etac.no



Molift Air
Den lille, kompakte og sterke Molift Air motoren er nå 
lansert. Den er lett å håndtere, lett å flytte og enkel å 
installere. Og selvfølgelig en perfekt match til Molift 
Skinnesystem. Les mer om Molift Air og skinnesystemet  
på side 20-22.
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Molift produkter er designet for livet
Molift produkter er utviklet for å gi pasientene et bedre liv, i tillegg til å gi pleierne den 
beste støtte og et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å lage løsninger som hver dag forbedrer 
livskvaliteten for pleierne, noe som vil føre til friske arbeidstakere som har mer energi til å 
gi oppmerksomhet, kjærlighet og omsorg på jobben og hjemme.

Best i klassen - Lang levetid
Molift produkter gir funksjonshemmede muligheten til 
å leve et normalt liv ved å gå på skole, arbeide og reise 
- et bedre liv gjennom trygge, effektive og komfortable 
forflytningsløsninger. Molift forflytningsløsninger er 
utviklet for å være best i klassen når det gjelder 
produktkvalitet, pålitelighet og holdbarhet. 

Historien om Molift
Molift ble en del av Etac i 2010. Molift ble grunnlagt for 
mer enn 30 år siden på Gjøvik av Hans Kasper Andresen. 
En norsk oppfinner, ingeniør og designer som, gjennom 
egen erfaring (han lå på sykehuset som følge av et 
hjerteinfarkt), så behovet for å løfte og forflytte brukere 
på en trygg og sikker måte. 

Stabile løft og økt verdighet
Alle Molift løftere er utstyrt med 4-punkts løftebøyle som 
standard. Det gir et mer stabilt løft og hindrer brukerne i 
å svinge fra side til side. Brukerne kan nyte en fri, åpen 
sittestilling med god plass til hodet, unngå følelsen av å 
ha det trangt og kan føle seg komfortabel og sikker når 
hun sitter. 
Kombinert med Molift RgoSling gir løfterne ekstraordinær 
komfort og riktig posisjonering fra liggende til sittende og 
omvendt, siden stroppene glir naturlig i posisjon under 
løfting. De fleste Molift personløfterne kan også leveres 
med 2-punkts løftebøyle.
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Trygg, effektiv og enestående
Med det økende behovet for effektivitet i helsesektoren 
og et større fokus på brukere og pleieres behov og 
sikkerhet, er det viktig med produkter av topp kvalitet. 

Kostnadseffektive løsninger
Studier viser at bruk av manuelle løftere og forflytning 
av pasienter er høyrisikoaktiviteter for sykepleiere og 
pasienter.  
Målet for Molift produkter er å gi den beste og sikreste 
pasientbehandling, unngå tunge løftesituasjoner som 
kan sette pleieren i fare, samtidig som helsesektoren 
får de mest kostnadseffektive løsningene. Forskning og 
studier de siste 20 år har vist at kostnadene ved riktig 
utstyr er langt lavere enn de som er forbundet med 
sykepleiernes arbeidsrelaterte skader. 

Våre standarder 
Molift er sertifisert i henhold til gjeldende ISO standarder. 
Dette sikrer kvaliteten på vår drift, våre produkter og 
prosesser.

Systemer  for kvalitetssikring  
Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, noe som betyr 
at alle arbeidsprosessene våre, fra produktutvikling og 
produksjon til produktene og deres levering, oppfyller de 
strengeste kvalitetskravene.
Sporbarhet 
Molift oppfyller alle kravene i ISO 13485 med hensyn 
til sporbarhet av våre produkter. Alle våre personløftere 
og seil har strekkoder og unike serienummer for å lette 
sporbarhet for våre distributører.
Miljøkrav 
Vi jobber kontinuerlig for å minimere vår drifts 
miljøpåvirkning, og vi er sertifisert i henhold til ISO 
14001. Denne standarden inneholder juridiske krav til 
råvarer, utslipp, resirkulering og strømforbruk. 

Innhold

Sitte-til-stå løsninger
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Molift EvoSling 2-punkt seil
Molift EvoSling HighBack ....................40
Molift EvoSling MediumBack .............40
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Molift EvoSling Hygiene ......................41
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Molift EvoSling FlexiStrap ...................43

Molift UnoSling SPU
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Molift tilbehør til seil ...........................47



Sitte-til-stå løsninger
Molift Raiser Pro og Molift Quick Raiser 205 er basert på samme 
ergonomiske prinsipper. Produktene imiterer vårt naturlige 
bevegelsesmønster og fullfører oppreisningsbehovet for brukere som har noe 
egen løftekapasitet. Molift Quick Raiser 205 er nominert av Norsk Designråd 
til Merket for god design for sitt innovative design og funksjonalitet.
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Molift Raiser Pro
Den ergonomiske forflytningsplattformen

Trygg og enkel i bruk 
Molift Raiser Pro er enkel å manøvrere, den er stabil og 
kan snus rundt sin egen akse. 

Videre kan benstøtten justeres fra stående stilling med et 
enkelt enhåndsgrep. 

Ståflaten til Molift Raiser Pro har antiskli-overflate og har 
tydelige markering som forenkler plasseringen av føttene. 

Gode ergonomiske detaljer gjør at bruker og pleier kan 
føle seg trygge gjennom hele forflytningen. 

Beskrivelse HMS nr.              Art. nr.
Molift Raiser Pro 256578                    16090204

   Materiale
   Pulverlakkert stål, plast, stål, krom 3

Vekt
Totalvekt 10,7 kg
Maks brukervekt (SWL) 170 kg

70°C
158°F

10 min

170 375

Tilbehør
Trygghetsbånd – Raiser Strap 
Gir støtte rundt baken og hoftene i stående 
posisjon.
                                        HMS nr.            Art. nr. 
S/M                                 189779 82508
L/XL                                191745 82509

Trygghetsbånd med glidende  
funksjon – Raiser Strap+
Når bruker trenger hjelp til støtte under 
forflytningen, kan dette gjøres av en eller to 
pleiere med bruk av Raiser Strap+. 
                                        HMS nr.            Art. nr. 
S/M                                 187623 82528 
L/XL Art. nr.                    178887 82529

Raiser Belte med glidende funksjon 
og beltespenne
Raiser Belt forenkler arbeidet for pleiere som 
assisterer bruker ved oppreisning til stående. 
Kan brukes av en eller to pleiere.
                                         HMS nr.           Art. nr. 
S/M (82508 + 82963)   235525 82964  
L/XL (82509 + 82963)  235526 82965

Egenskaper
  Håndtaket har to faste høyder for feste av tilbehør.

  Myk polstret benstøtte, individuelt justerbar med 
lateral støtte.

  Sentralbrems som avgir et hørbart klikk når det 
settes i låst posisjon. 

  Lav innstigningshøyde på kun 35 mm.
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Etac Turner Pro
Et sitte-til-stå hjelpemiddel med funksjonell design

Beskrivelse Mål HMS nr. Art. nr.
Etac Turner PRO 800 - 1200 mm 232472 16090106

  Materiale
  Støpt aluminium, pulverlakkert stål, krom 3

  Vekt
  Totalvekt 7.2 kg
  Maksimal brukervekt  (SWL)  200 kg

Mål
Leggstøtte høyde  150 mm
Leggstøtte bredde  380 mm

70°C
158°F

10 min

Egenskaper
 På grunn av sin lave vekt på kun 7.5 kg og gode  

 gripemuligheter er Etac Turner Pro meget enkel å  
 ta med seg.

  Vinklet leggstøtte som er myk og komfortabel 
og gir god lateral støtte, med enkel individuell 
høydejustering.

 Det oransje håndtaket gir en sterk kontrastfarge,  
 det er til god hjelp for brukere med nedsatt syn eller  
 demens.

  Fotplate i støpt aluminium med integrert antiskli 
funksjon og hjul bak gjør Turner PRO enkel i bruk på 
de fleste typer gulv og tepper.

Trygge forflytninger
Etac Turner Pro er et dreietårn med funksjonell design 
som gir trygge forflytninger for bruker og pleier.  
Dreietårnet oppmuntrer til en naturlig stå- og sitte        
bevegelse for brukeren, gir en naturlig god holdning og 
minimerer skaderisikoen for pleieren under forflytningen. 
Høyden på leggstøtten og på håndtaket er det eneste 
som behøver justering før bruk. Når dette er  
justert kan forflytningen trygt utføres mens bruker og 
pleier opprettholder øyekontakt og kommunikasjon.  

Det oransje håndtaket gir en sterk kontrastfarge, det er til 
god hjelp for brukere med nedsatt syn eller demens. 
Turner Pro har et lite fotavtrykk, noe som gjør det til et 
perfekt valg til forflytninger i små rom. Etac Turner Pro er 
enkel å transportere og veier kun 7.5 kg. Den er 
kompakt, vekten er jevnt balansert og den er enkel å 
gripe tak i.
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Molift Quick Raiser 205
Oppreisningsløfter med høy løftekapasitet

Molift Quick Raiser 205    
Batteri HMS nr. Art. nr.

SLA batteri

Prisforhandlet, justerbare ben 
Active 4-pkt, 100/75mm hjul

242660 29100-00

Art. nr. Art. nr.
Justerbare ben Faste ben (FL

Active 4-pkt, 75/50mm hjul 29000 29150
StandUp 2-pkt, 75/50mm hjul 29001 29151
Active 4-pkt, 100/75mm hjul 29100 29200
StandUp 2-pkt 29101 29201

LI batteri

Active 4-pkt, 75/50mm hjul 29002 29152
StandUp 2-pkt, 75/50mm hjul 29003 29153
Active 4-pkt, 100/75mm hjul 29102 29202
StandUp 2-pkt, 100/75mm hjul 29103 29203

Tilbehør
RgoSling Active & Stand Up seil (se oversikt neste side)
StandUp 2-punkts løftearm
Forhøyningssett fotplate
Antiskli innlegg til fotplate
Leggstøtter m/små eller store puter og leggstropper

Mer informasjon om tilbehør på side 30.

Vekt
Maks brukervekt (SWL) 205 kg
Totalvekt  44 (42,5) kg

Mål
Utvendig bredde understell  620 mm
Innvendig bredde understell 200 mm
Høyde på fotplate:
Hjul Ø 75/50mm 65 mm
Hjul Ø 100/75mm 90 mm

Teknisk info
Batteri SLA 24V 2,9 Ah
Ladetid 6 timer
Antall løft m/fulladet batteri 100 løft/75 kg/500 mm
Løftevidde  600 mm
Svingradius 1150 mm
Løftehastighet 75 kg 35 mm/s
Løftehastighet 205 kg 30 mm/s

205 452

Egenskaper
 Den skrå søylen gir et naturlig bevegelsesmønster  

 ved oppreisning.

 Den aktive løftearmen (firepunkt) og RgoSling Active  
 seil gir ekstra støtte ved oppreisning.

 2-punkts StandUp løftearm (tilvalg). Ideell ved bruk  
 av RgoSling StandUp seil.

  Automatisk varsling for (årlig) periodisk ettersyn og 
service.

Stabil, trygg og kompakt
Molift Quick Raiser 205 er en innovativ oppreisningsløfter 
med elektrisk justerbare ben. Oppreisningsløfteren 
er komfortabel, stabil og har eksepsjonelt enkel 
manøvrering. Den skrå søylen gir et naturlig 
bevegelsesmønster og fullfører oppreisningen til brukere 
som har noe egen løftekapasitet. 

Den unike plasseringen av hjulene, vinklet løftebøyle 
og meget god vektfordeling i understellet gir liten 
svingradius og enkel manøvrering selv i små rom. Ved 
å velge de minste hjulene (50mm) har den kun 7,5 cm 
høyde fra gulvet og får plass under de fleste senger og 
stoler samtidig som de elektrisk justerbare bena gir 
tilgang nesten hvor som helst.

Molift Quick Raiser 205 med 4-punkts 
løftearm - prisforhandlet modell 

Molift Quick Raiser 205 med 4-punkts løftearm - KIS modell
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Molift RgoSling Active
Den ideelle seilserien for aktive løft med Molift Quick Raiser 205

Komfortabel og enkel forflytning
Molift Sitte-til-stå seil er polstret og utviklet for aktiv forflytning med  
Molift Quick Raiser 205. Den gir perfekt støtte til korsryggen og er 
den ideelle selen for løft og flytting mellom forskjellig sittestillinger. 
RgoSling Active har et effektivt anti-skli fôr som forhindrer at selen 
sklir opp. Midjebeltet gir ytterligere støtte og stabilitet.

Molift RgoSling Active er designet for en 4-punkts løftearm og har 
glidende løkker som gir en balansert vektfordeling og optimal holdning 
i sitte-til-stå bevegelsen. Molift RgoSling Active gir ytterligere grep og 
støtte om hoftene i stående stilling. Den brede ryggstøtten fordeler vekt 
og trykk jevnt over den store flaten, noe som gjør forflytningen meget 
komfortabel for bruker.  

Molift RgoSling Livvidde HMS nr. Art. nr.
RgoSling Active 4 pt XS 50-70 cm 242618 1720910
RgoSling Active 4 pt S 60-80 cm 242619 1720920
RgoSling Active 4 pt M 75-95 cm 242620 1720930
RgoSling Active 4 pt L 95-120 cm 242621 1720940
RgoSling Active 4 pt XL 120-140 cm 242622 1720950

RgoSling StandUp 2 pt XS 53-71 cm 199141 1720710
RgoSling StandUp 2 pt S 64-85 cm 199142 1720720
RgoSling StandUp 2 pt M 74-96 cm 199143 1720730
RgoSling StandUp 2 pt L 93-122 cm 199144 1720740
RgoSling StandUp 2 pt XL 115-143 cm 199145 1720750

RgoSling StandUp med støtte 2 pt XS 53-71 cm 199146 1720810
RgoSling StandUp med støtte 2 pt S 64-85 cm 199147 1720820

Molift RgoSling Livvidde HMS nr. Art. nr.
RgoSling StandUp med støtte 2 pt M 74-96 cm 199148 1720830
RgoSling StandUp med støtte 2 pt L 93-122 cm 199149 1720840
RgoSling StandUp med støtte 2 pt XL 115-143 cm 199150 1720850

Informasjon
Ytterligere informasjon om Active og StandUp løftearm, se side 9.
RgoSling StandUp er også tilgjengelig med støtte. 

Materiale
Polyester

60-85° 300 661

Egenskaper
 Perfekt løsning for løft og forflytning mellom ulike  

 sittestillinger.

 Selvjusterende glidende løkker (Rgosling Active).

 God og stabil støtte.

 Enkel påføring.

RgoSling Active og Molift Quick Raiser 205  
med 4-punkts løftearm

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

RgoSling Active

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

RgoSling Active

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
O

N
TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC
/122ºF

60-80ºC
140-176ºFNORMAL

DO NOT 
IRON DO NOT DRYCLEAN

DO NOT 
BLEACH

Item no: XXXXXXX

Material:
Polyester, polyethylene 

Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling StandUp

Molift RgoSling StandUp

Molift RgoSling Active

Molift RgoSling StandUp er designet for en 2-punkts  
løftearm. Den er enkel å plassere på bruker. Utformingen 
gjør den ideell for bruk i toalettsituasjoner.



Mobile løftere
Molift mobile løftere er velkjent for sine mange innovative og intuitive 
løsninger som 4-punkts løftebøyle, integrert service software, en kompakt 
lettvekt-design og ergonomiske, brukervennlige håndtak. 
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Molift Smart 150
Lett, sammenleggbar og transportabel uten verktøy

Kompakt smarthet
Molift Smart 150 er designet for å være lett å trille 
og frakte til der det er nødvendig. Den er designet for 
hjemmetjenesten, reiser og enkel lagring. Molift Smart 
150 er sammenleggbar i en del uten bruk av verktøy.

Molift Smart 150 har en unik konstruksjon som fordeler 
vekten jevnt, samtidig som den tar liten plass og er enkel 
å manøvrere, selv i trange rom. Løfteområdet er fra 
27-168 cm som gir en utmerket maksimal løftehøyde. 
Den nedre løftehøyden tilrettelegger for løfting fra gulv. 
Standard 4-punkts løftebøyle sikrer en komfortabel og 
romslig løftestilling for brukeren.

Molift Smart 150 er prisbelønnet av Norsk Designråd for 
sitt banebrytende design og funksjonalitet.

Beskrivelse HMS nr. Art. nr.
Prisforhandlet, Molift Smart 
150 inkl. løftebøyle

161570 10200

  Tilbehør
  Myk reisebag
  Reisekoffert

  Mer informasjon om tilbehør på side 30

  Materiale
  Aluminium, stål

Vekt
Totalvekt 26 kg 
Vekt når delt  Del 1: 13 kg  
 Del 2: 13 kg 

Mål
Lengde 1200 mm 
Høyde ben 110 mm 
Mål sammenlagt L1160 x W475 x H360 mm 
Løftehøyde inkl. løftebøyle 270–1665 mm
Løfteintervall 1410 mm

Teknisk informasjon
Service Software Inkludert
Batteri NiMH 14.4 V – 2.6 Ah
Ladetid batteri ca. 3 timer
Løftehastighet 60 mm/sek 
Antall løft v/fulladet batteri 50 løft/75 kg/500 mm

150 330

Egenskaper
 Komfortable løft med god plass.

 Kompakt og sammenleggbar uten bruk av verktøy.

 Lav vekt og lite fotavtrykk.

 Løfter fra gulv.

 Enkel å manøvrere.
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Molift Partner 255

Ideell løsning for akutte situasjoner
Molift Partner 255 er den ideelle løsning ved løfting i 
komplekse situasjoner innen akutte og kritiske områder i 
sykehus og helseinstitusjoner. Den rette, vertikale søylen 
har fast fjæring og gir god stabilitet, og holder brukeren i 
god avstand fra søylen. 

Med stort løfteområde, 37 - 179 cm, gjør Molift Partner 
255 det enkelt å løfte både fra gulv og høyere områder.

Med en totalvekt på 42,5 kg er Molift Partner 255 en 
av de letteste i sin kategori. Kombinert med utmerket 
konstruksjonsdesign og hjulløsning, blir den veldig lett å 
manøvrere med en sikker brukervekt (SWL) på 255kg.

Molift Partner 255 er tilgjengelig i flere utførelser og er et 
optimalt produkt til ulike behov: lavt understell, gåarmer 
for gåtrening med støtte og vekt med BMI-funksjon. 

Beskrivelse HMS nr. Art. nr.
Molift Partner 255 
inkl. løftebøyle

173715 13000

   Tilbehør
   Hjul m/retningssperre
   Vekt 
   Løftebøyler, flere varianter (se side 16) 
   Stretchere (se side 27)

   Mer informasjon om tilbehør på side 30

Materiale
Aluminium, Stål

Vekt
Totalvekt  42.5 kg 

Mål
Lengde 1285 mm 
Ytre bredde understell 700 mm 
Innerbredde understell 550 mm 
Innerbredde understell m/åpne ben 1065 mm
Løftehøyde inkl.løftebøyle 390–1680 mm 
Løfteintervall 1290 mm 
Høyde ben 115 mm 

Teknisk informasjon
Service Software Inkludert
Batteri NiMh 26.4 V – 2.6 Ah
Ladetid batteri ca. 3 timer
Løftehastighet 30 mm/sek 
Antall løft m/fulladet batteri 50 løft/75 kg/500 mm

255 562

Egenskaper
 Høy løftekapasitet.

 Fast løftebøyle og rett, vertikal søyle for trygg og  
 stabil forflytning.

 Lav vekt.

 Kan brukes med Molift stretcher



Egenskaper
 Kompakt og lett i vekt

 Veldig enkel å manøvrere

 Stort løfteområde

 Løfter fra gulv
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Stort løfteområde
Molift Mover er lett i vekt, produsert i aluminium, noe 
som gjør den meget enkel å manøvrere. Lav vekt og 
stør løftekapasitet gjør den til best i klassen. En stor 
løftevidde gjør det enkelt å løfte fra høye høyder så vel 
som fra gulv. Integrert Molift Service Tool gir melding om  
når service- og vedlikehold skal utføres.

Ergonomisk arbeidsstilling
For en mest mulig ergonomisk riktig arbeidsstilling er alle 
Molift personløftere utstyrt med Molift's unike intuitive 
håndtak som gir mange og fleksible grepsmuligheter.  
Meget brukervennlig med enkel tilgang til håndkontrollen.

Molift Mover 180
Molift Mover passer for forflytningssituasjoner hjemme, 
på sykehuset og i andre pleiemiljøer.  
Valgfritt med 2- eller 4-punkts løftebøyle med quick 
release.  

Molift Mover
En familie med kompakte løftere som er lette i vekt, med stor fleksibilitet og stor løftevidde.
Passer i hjemmet, på sykehus og i andre pleiemiljøer.

Molift Mover varianter
Molift Mover 180 HMS nr. Art. nr. 

Prisforhandlet, inkl. 4-pkt løftebøyle, 100mm hjul 242661 M18003-00
Inkl. 4-pkt løftebøyle, 75mm hjul 199138 18000-04

Molift Mover 205
Prisforhandlet, inkl. 2-pkt. løftebøyle, 100/38mm hjul 242662 M14050-00
Inkl. 4-pkt løftebøyle (str. M), 100/75mm hjul 244722 M14001
Inkl. 4-pkt. løftebøyle (str. L) og gåarmer, 100/75mm hjul M14150-00

Molift Mover 300
Inkl. 4-pkt. løftebøyle (str. L), 100/75mm hjul 211435 M15001
Inkl. 4-pkt. løftebøyle (str. L) og gåarmer, 100/75mm hjul M15150-00

Tilbehør
Mover 180: Vekt 
 Ulike løftebøyler (se side 16)
Mover 205/300: Retningssperre
 Vekt  
 Ulike løftebøyler (se side 16)
 Gåarmer 
 Små hjul 
 Molift Stretchers (se side 29) 

 Mer informasjon om tilbehør på side 30
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Beskrivelse Molift Mover 180 Molift Mover 205 Molift Mover 300 
Maks belastning (SWL) 180 kg 205 kg 300 kg
Totalvekt 35 kg 37.6 kg 40.1 kg
Lengde 1260 mm 1285 mm 1285 mm
Ytre bredde understell 700 mm 700 mm 700 mm
Iinnerbredde understell 550 mm 550 mm 550 mm
Innerbredde understell m/åpne ben 1025 mm 1065 mm 1065 mm
Høyde ben 105 mm 115 mm 115 mm
Batteri NiMH 14.4 - 2.6 Ah NiMH 26.4 V - 2.6 Ah NiMH 26.4 V - 2.6 Ah
Ladetid batteri 3 timer 3 timer 3 timer
Maks løftehøyde eksl. løftebøyle 1940 mm 2093 mm 2100 mm
Løftehastighet 40 mm/sek 40 mm/sek 32.6 mm/sek
Løfteintervall 1365 mm 1431 mm 1420 mm
Antall løft m/fulladet batteri 50 løft/75 kg /500 mm 50 løft/75 kg /500 mm 50 løft/75 kg /500 mm
Service Software Inkludert Inkludert Inkludert
Materiale Aluminium, stål, plast Aluminium, stål, plast Aluminium, stål, plast

Molift Mover 300
Med sin høye løftekapasitet på 300 kg er Molift Mover 300 
den ideelle løsningen for sykehus og helseinstitusjoner 
med overvektige pasienter, som har hyppige og daglige 
løfte- og forflytningsbehov. Med en totalvekt på bare 
39,3 kg er Molift Mover 300 den letteste i sin kategori. 
Den unike konstruksjonen og hjulstillingen gir god 
manøvreringsevne.

Molift Mover 205
Molift Mover 205 er en fleksibel all-round mobil, passiv 
løfter for alle løfte- og forflytningssituasjoner innen 
sykepleie, institusjon og sykehus. Quick release gir 
muligheter for andre løftebøyler med forskjellige mål. 
En løfter med stor fleksibilitet og stort tilbehørsprogram.

Molift Mover 300 med gåarmerMolift Mover 205.  
Lite bilde viser prisforhandlet modell med ekstra lavt understell.



Molift aluminium løftebøyler passer til nye og 
eksisterende løftere. Løftebøylens lave vekt gir en lav 
totalvekt på løfteutstyret. Den gjør det også enkelt for 
pleieren å bytte bøyle, også takket være quick release 
funksjonen. 

Løftebøyle med vekt (tilvalg) som er godkjent i klasse 
III  ihht. gjeldende standarder. Vekten kan også beregne 
BMI (Body Mass Index) med et enkelt tastetrykk.

Beskrivelse Modell Art. nr.Small Art. nr. Medium Art. nr. Large
Mover 180 løftebøyle 4-punkt 1830012 1830011 1830010 
Mover 180/Air 200 løftebøyle 2-punkt 1830043 1830042 1830041
Mover 205 løftebøyle 4-punkt - 1430013 1430014
Mover 205 løftebøyle 2-punkt 1430115 1430116 1430117
Mover 205 løftebøyle inkl. vekt 4-punkt - 1430030 1430031
Mover 205 løftebøyle inkl. vekt 2-punkt 1430020 1430021 1430022
Mover 300 løftebøyle 4-punkt - 1530001 1530002
Mover 300 løftebøyle inkl. vekt 4-punkt - 1530010 1530011
Partner 255 løftebøyle 4-punkt - 1330060 1330061

8-punkt - 2140002 -

Mål
Løftebøyle 4-punkt H210 x B300 x L350 mm H240 x B300 x L400 mm H240 x B350 x L500 mm
Løftebøyle 2-punkt H130 x L350 mm H130 x L450 mm H130 x L550 mm 
Løftebøyle 8-punkt - L1430 x B920 x H420 mm -

Materiale
Aluminium, zink

Molift løftebøyler
Lav vekt og quick release
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Beskrivelse Art., nr.
Kabel (13 pin - USB) 1299002
kabel (USB - Jack Ø3,5) 2920133

Molift Service Tool
Programvaren som samhandler med løfteren.

Sikrer riktig service og vedlikehold
Alle Molift løftere har en integrert service programvare 
som indikerer når service er nødvendig, og forsikrer     
brukeren, pleieren og ledelsen om at løfteren er sikker 
ihht. gjeldende lover og forskrifter.

Molift Serviceverktøy beregner antall løft og gir                
et varselsignal når service er nødvendig. Gjennom Molift 
Service Tool kan en Molift-sertifisert tekniker koble seg til 
og kommunisere med løfteren, for å utføre service og  
teknisk feilsøking. Programvaren kan også lese,  
kontrollere og justere viktige parametre i løfteren,  
samt lese og skrive servicehistorikken. 

Softwaren gir tilgang til en produktspesifikk sjekkliste.

Registrere og analysere heisbruk
Molift Service Tool kan også brukes for å hente data om 
bruk av løfteren og løftemønstre. Når data knyttes til 
arbeidsrelaterte skader blant de ansatte, kan det være et 
nyttig verktøy for arbeidsgivere for å forebygge skader.

Videre kan Serviceverktøyet forbedre effektiviteten, 
da det viser om det brukte løfteutstyret er egnet for 
pasientgruppen og deres behov.

Molift Service Tool gjør oss i stand til å samle inn data om 
Molift løfteutstyr rundt om i verden, slik at vi fortløpende 
kan forbedre våre produkter.
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Molift takløftsystemer
Molift takløftsystemer er fremtidens løsning når det gjelder å bistå pleiere og 
andre omsorgspersoner med å løfte og flytte pasienter. Molift takløftere er 
enkle og trygge å bruke, og kan løse alle løftebehov for bevegelseshemmede. 
Den funksjonelle og enkle utformingen av Molift takløftsystemer gir større 
tilgang til brukeren og øker pleierens og brukerens sikkerhet.
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Molift Nomad
Den bærbare motoren, passer for alle daglige forflytningssituasjoner

Lav vekt - høy løftekapasitet
Molift Nomad veier kun 6,8 kg. Til tross for den lave 
vekten har Molift Nomad en løftekapasitet på opptil 255 
kg. Molift Nomad har et unik buet design, og integrert 
4-punkts løftebøyle som gir brukeren en komfortabel og 
mer romslig sittestilling. Molift Nomad kan brukes med 
alle passive Molift seil. 
Molift Nomad er utstyrt med tallrike sikkerhetsfunksjoner, 
som for eksempel elektronisk overbelastningsvern, 
elektrisk nødsenk og nødstopp.

Enkel rom-til-rom forflytning
Motoren har også integrerte bærehåndtak for enkel 
håndtering. Kombinert med en spesielt utformet vogn 
kan Molift Nomad brukes til å ”klatre” fra en skinne til en 
annen, uten bruk av en overgangsskinne. Dette resulterer 
i enkel forflytning fra rom til rom. Ved å bruke Molift 
Nomad Extension Arm er det enkelt for kun en pleier å 
koble Molift Nomad til og fra. Molift Nomad vognen er 
ideell for lagring og transport av motoren.

Beskrivelse HMS nr. Art. nr. 
Molift Nomad 160 22160
Molift Nomad 205 22205
Molift Nomad 230 22230
Molift Nomad 255 121756 22255

Tilbehør
Forlengelsesarm (L900 mm) 
Forlengelsesarm (L1050 mm) 
Vekt
Vogn for lagring/transport  

Mer informasjon om tilbehør på side 30.

Materiale
Forsterket kompositt og aluminium

Vekt 
Maks belastning (SWL) 160/205/230/255 kg
Totalvekt  6.8 kg 

Mål 
L522 x W200 x H330 mm

Teknisk informasjon
Service Software Inkludert
Batteri NiMh 26.4 V – 2.6 Ah
Ladetid batteri ca. 3 timer

Løftehastighet 30 mm/sek.
Antall løft m/fulladet batteri 80 løft/75 kg/500 mm
Løfteintervall  0-2000 mm 
 

Egenskaper
 Lav vekt og høy løftekapasitet.

 Bærbar løftemotor.

 Klatring fra rom-til-rom.

 Enkel å feste i løpevogn uten bruk av verktøy.

 Integrert 4-punkts løftebøyle.
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Tilbehør
Vekt
Rom til rom forflytningsenhet
Lithium batteri
Løftebøyler (se side 16)

Lading i skinne (IRC)
Fremdrift 

Mer informasjon om tilbehør på side 30.

Molift Air
Liten, kompakt og enkel å installere

Funksjonell og veldesignet
Molift Air er et innovativt, funksjonelt og godt designet 
løftehjelpemiddel for pleietrengende brukere. Kombinert 
med Molift Skinnesystem (MRS), løser Molift Air alle 
løftesituasjoner i helsevesenet og andre pasientrelaterte 
miljøer.

Lett og fleksibel
Molift Air er en sterk og smidig takheis egnet for 
å sitte i, ved liggende forflytninger og ved stå- og 
gåtreningssituasjoner - brukt sammen med det 
omfattende tilbehørsprogrammet fra Molift.

Molift Air brukes med faste takskinner, men kan 
også brukes med bærbare frittstående systemer. På 
grunn av svært lav vekt og det smarte quick release 
koblingssystemet, er Molift Air enkel å håndtere under 
installasjon og service. Molift Air tilbyr fleksible løsninger 
slik som fjernkontroll, lading-i-skinne (IRC) og muligheter 
for rom-til-rom-forflytning. Legg til sikkerhetsfunksjoner, 
det store løfteintervallet og stort utvalg av oppheng, 
så blir Molift Air en komplett løsning i alle deler av 
helsetjenesten.

Egenskaper
 Høy løftekapasitet.

 Quick Release kobling til løftebøylen.

 Kan brukes med mange ulike løftebøyler.

 Quick release-kobling til løpevogn.

Molift Air 200
Molift Air 200, med løftekapasitet på 200 kg, er 
optimal for rehabiliteringsinstitusjoner, sykehjem og 
hjemmesituasjoner. Motoren lades via håndkontrollen.
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Beskrivelse Molift Air 200 Molift Air 350 Molift Air 500
Maks belastning (SWL)  200 kg 350 kg 500 kg
Totalvekt (med SLA batteri) 8.6 kg  8.6 kg  15kg
Lengde 360 mm 360 mm 360 mm
Bredde 190 mm 190 mm 250 mm
Høyde 195 mm 195 mm 195 mm
Batteri 26.4 V SLA 2.6 Ah 26.4 V SLA 2.6 Ah 26.4 V SLA 2.6 Ah
Batterilader 100–240 V AC, 40–60 Hz 100–240 V AC, 40–60 Hz 100–240 V AC, 40–60 Hz
Ladetid batteri 6 timer 6 timer 6 timer
Motor 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Løfteintervall 0-3000 mm 0-2600 mm 0-3000 mm
Løftehastighet 75 kg 60 mm/sek. 60 mm/sek. 30 mm/sek.
Forventet levetid 30 000 løft SWL/10 år 30 000 løft SWL/10 år 30 000 lifts SWL/10 years
Molift Service Software Inkludert Inkludert Inkludert
Nødsenk Mekanisk og elektrisk Mekanisk og elektrisk Mekanisk og elektrisk
Nødstopp Snoren kan nås fra gulv. Reset mulig fra gulv.
Beskyttelsesklasse: håndkontroll og løftemotor IPX4 IPX4 IPX4

Molift Air 350
Molift Air 350 har en enestående løftekapasitet og er 
optimalisert for lang levetid og lave servicekostnader. 
Løftemotoren passer de aller fleste skinnesystemene på 
markedet. Molift Air 350 kan fås med flere muligheter: 
Lading-i-skinne, løpevogn med fremdrift, trådløs 
håndkontroll og lithium batteri.

Molift Air 500
Molift Air 500 er spesielt designet for bariatrien, og har 
en løftekapasitet på 500 kg. Molift Air 500 kan fås med 
flere brukervennlige løsninger, inkludert: Lading-i-skinne, 
løpevogn med fremdrift, trådløs håndkontroll og en 
spesialdesignet løftebøyle. 
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Molift Rail System
En kostnadseffektiv og fleksibel løsning for alle miljøer

Effektiv installasjon
Molift Rail System har skinneprofiler med nye løsninger 
for integrering i alle typer tak og vegger. Det store 
utvalget av festemateriell og festemuligheter gjør 
systemet til et av de enkleste i markedet å installere.
Molift taksystem tilpasses enkelt rommets design og 
arkitektur. Det store utvalget av penser, koblinger og 
andre forflytningsløsninger gjør systemet meget fleksiblet 
og enkelt å tilpasse.

Kundetilpasset løftekapasitet
Avhengig av ulike behov og valg av løftemotor, kan Molift 
skinnesystem settes opp til å tåle en vektbelastning fra 
160 til 500 kg.

Kostnadseffektive løsninger
Den effektive installasjonsprosessen, fleksibiliteten 
og de mange egenskapene gjør Molift skinnesystem 
til en kostnadseffektiv, konkurransedyktig og lønnsom 
investering for sykehus, institusjoner, pleie- og private 
hjem. Skinnesystemet integreres godt i rommet noe som 
skaper et praktisk arbeidssted for pleiere, samtidig som 
det skaper et hyggelig miljø for pasienter og besøkende.

Traversskinnesystem 
En av de mest fleksible løsningene 
på markedet som dekker alle 
løftebehov, uavhengig av fornyelse 
og bytte av utstyr i rommet.

Enkeltskinnesystem
Rette skinner og/eller kurvede 
skinner som gir en enkel og effektiv 
pasientforflytning i de fleste vanlige 
løftesituasjoner slik som seng-til-rullestol.

Rom-til-rom forflytning
Når det er behov for forflytning 
fra et rom til et annet, eller fra et 
skinnesystem til et annet, kan Molift 
tilby rom-til-rom funksjon (klatring), 
pens-systemer eller fortløpende 
skinnesystem.

Pens
Pensen gjør det mulig å bytte retningen  
på enkeltskinner, for eksempel fra en  
rett til en kurvet skinne.

Overgangskobling 
Overgangskobling gjør det mulig å koble på 
to forskjellige skinnesystemer, for eksempel 
mellom et travers system og en enkeltskinne. 
Dette er spesielt nyttig ved
forflytning fra rom til rom.
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Integrert skinne
En enkel integrert skinne gir en diskret 
og pen løsning.

Lading-i-skinne
Lading-i-skinne lar motoren lade 
batteriene automatisk i skinnesystemet 
uavhengig av hvor den er plassert. Slik 
er motoren alltid ladet og klar til bruk. 
Lading-i-skinne kan kun benyttes i 
rettskinne- og traversskinnesystemer.

Skjermvegg-passering
Skjermvegg-passering gir plass for 
skjermvegger montert i taket. Det 
betyr at flere senger i samme rom 
kan dele en takheismotor og fortsatt 
opprettholde privatlivet og individuell 
pleie.

Veggmonterte skinner
En enkel og pen installasjon når
taket ikke er egnet for monteringer.

Fleksibelt system
 Lett å installere.

 Forskjellige vektklasser.

  Flere monteringsmuligheter – i/under nedsenket 
tak, på vegg, på gulv med stolper, etc.

 Kan installeres i alle typer tak, vegger og gulv.

Muligheter
Rett profil
Kurver - 30, 45, 60 og 90 grader
Flate braketter, teleskopbraketter
Fleksible travers muligheter
Traverspens
Skinnepens
Lading-i-skinne
Skjermvegg-passering

Maks brukervekt (SWL)
160–500 kg

Farge

Hvit

Skinner
3 mål: 
Høyde: 62, 112, 142 mm

Maks avstand mellom fester
Opp til 6000 mm

Pens
Skinnepens
Traverpens
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Vi støtter deg hele veien!
For å levere et takheissystem som best dekker dine 
spesielle krav, er det nødvendig å vurdere både 
funksjonelle og tekniske sider av installasjonen din.

Vi er alltid klare til å hjelpe deg med:

• Digitale løsninger

• Tegninger

• Forflytningsløsninger og spesifikasjoner 

• Prosjektplanlegging og opplæring 

• Dokumentasjon
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Molift Quattro
Frittstående takløftersystem med utmerket stabilitet

Et frittstående traverssystem
Molift Quattro er et frittstående takløftesystem som gir 
et (firbent) traverssystem. Dette systemet er perfekt ved 
midlertidige/kortvarige behov for takheissystem eller 
der det ikke er mulig med faste installasjoner. Stativet er 
enkelt å montere/demontere uten feste i tak eller vegg. 
Ideelt for bruk i pleie- eller private hjem.

For alle løftesituasjoner
Molift Rail System Quattro er produsert i aluminium 
og har et funksjonelt design, noe som gjør den enkel å 
installere, demontere og transportere. I kombinasjon 
med Molift Air eller Molift Nomad løftemotor og seil 
løser MRS Quattro alle løftesituasjoner uansett miljø. 
Med en løftekapasitet på 300 kg er den ideell til å løfte 
og forflytte personer til og fra seng, gulv, stol, rullestol, 
toalett osv.

Beskrivelse Art. nr. 
Molift Quattro 3 1600030
Molift Quattro 4 1600035

 
Tilbehør Art. nr.
Justerbar fot 1610201

  Tilbehør
  Justerbar fot (sett ä 4)

  Molift Air og Molift Nomad med løpevogn bestilles 

  separat.

  For ytterligere informasjon om tilbehør, se side 30

Materiale
Stål, aluminium, plast

Vekt
Maks brukervekt (SWL) 300 kg
Totalvekt Quattro 3 (komplett) 111 kg
Total vekt Quattro 4 (komplett) 132 kg
Bom 4.2 kg/m
Ben m/justerbar fot 8.5 kg
Hjørne 2.7kg

Mål
Tilgjengelige bomlengder 3000, 4000 mm
Høyde u/føtter  2330 mm
Høyde m/justerbare føtter 2360 – 2430 mm
Innvendig høyde u/føtter  2190 mm

Bredde/Dybde  3160 - 4160 mm
Maks innvendig plass  
u/føtter 3000/4000 x 2190 mm
m/justerbare føtter 3000/4000 x 2240 - 2290 mm

Lengden på bena er fast. Lavest mullig avstand fra gulv til 

tak er 2400 mm.

300 661

Egenskaper
  Enkel å installere - designet for 

hurtig installasjon av en eller to 
(anbefalt) personer.

  Fester i vegg eller tak er ikke 
nødvendig.

 Meget stabilt og funksjonelt .

 Enkel å lade - løftemotoren 
        lades enkelt via håndkontroll 
        eller ved bruk av lading-i-skinne.
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Molift Duo
Et fleksibelt og frittstående takheissystem for midlertidige løftebehov

Den enkle løsningen for de fleste rom
Molift Duo tilbyr et system som er enkelt å installere 
uten å måtte festes til tak og vegger. Det er ideellt for 
midlertidige løftebehov på sykehus, pleiehjem eller i 
private hjem. Brukes i kombinasjon med Molift Air eller 
Molift Nomad løftemotor og seil. Molift Duo løser alle 
løftesituasjoner uansett miljø. Med en løftekapasitet på 
300 kg er den ideell til å løfte og forflytte personer til og 
fra seng, gulv, stol, rullestol, toalett osv.

Lettvektskonstruksjon
Molift Duo er produsert i aluminium og har et funksjonelt 
design, noe som gjør den enkel å installere, demontere 
og transportere.

Dette friløftsystemet kan fås med skinnelengde mellom 
200 cm og 350 cm. Støttebena er høydejusterbare i fire 
høyder opp til 255 cm, noe som gjør at løfteren passer 
alle typer rom og senger.

Beskrivelse Art. nr.
Molift Duo 2000 1600013
Molift Duo 2500 1600015
Molift Duo 3000 1600017
Molift Duo 3500 1600019

Vekt
Maks brukervekt (SWL) 300 kg
Totalvekt 38 - 44,3 kg

Vekt pr. enhet
Stativ (komplett) 14,8 kg 
Stativ (uten føtter) 11 kg
Bom 4,2 kg/m
Fot 3,8 kg 

Mål
Høyde  2250 - 2550 mm 
Dybde 1200 mm
Maks innvendig mål 3500 x 2400 mm 
Transporthøyde 1700 mm

Skinnelengder
2000, 2500, 3000, 3500 mm

Materiale
Anodisert aluminium, Plast

300 661

Egenskaper
  Enkel å installere - Takket 

være dens lave egenvekt er 
friløftersystemet enkelt å installere 
og transportere.

  Stabilt - Friløftersystemet er meget 
stabilt og har funksjonelt design.

  Høydejusterbar - Høyden på 
teleskopbeinene kan justeres i fire 
faste høyder fra 225 cm opp til 
255 cm. Høyden justeres enkelt 
med hurtigkobling.

  Lading av løftemotor - både Molift 
Air og Nomad løftemotor lades via 
håndkontrollen. Laderen kan festes 
på teleskopbenet.



Stretcher
Molift har et stort utvalg tilbehør for de ulike behov. Ett av dem er den unike  
Molift Strecher som kan brukes direkte med en Molift 4-punkts løftebøyle. 
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Molift RgoSling Fabric Stretcher
Båre i et mykt stoffmateriale, for sykehus og institusjoner

Det myke stretcher-valget
Molift RgoSling Fabric Stretcher er en båre i mykt stoff 
for sykehus og institusjoner. Den er designet for liggende 
forflytninger. Molift RgoSling Fabric Stretcher er godt 
egnet når løfting i et vanlig seil ville være uegnet på 
grunn av medisinske tilstander, for eksempel komatøse 
eller bedøvede pasienter som krever en stabil tilbakelent 
stilling. Den er et bekvemt alternativ til en standard 
båre. Molift RgoSling Fabric Stretcher er kompatibel med  
Molift Partner 255 og Molift Air.

8-punkts løftebøyle
Løfting med dette produktet krever en 8-punkts 
løftebøyle. Løftebøylen er kompatibel med Molift Partner 
255 og Molift Air. Molift Fabric Stretcher har integrerte 
løftestropper som hektes direkte til løftebøylen, for 
å justere lengden ved hjelp av løkkene. De mange 
løftepunktene gir et åpent og stabilt liggende løft.

Beskrivelse HMS nr. Art. nr.
Fabric Stretcher M 021829 1721520
Fabric Stretcher L 1721530
Fabric Stretcher XL 242623 1721540

Materiale
Molift Fabric Stretch:  Polyester

Vekt
Maks brukervekt (SWL)* 300 kg

Mål
Lengde utvendig  Medium 1750 mm
 Large 1780 mm
 X-large 1850 mm
Bredde utvendig  Medium  450 mm
 Large 650 mm
 X-large  900 mm

* Maks løftekapasitet vil alltid være avhengig av
personløfterens maks belastningsvekt når denne er 
mindre enn Fabric Stretcher sin belastningsvekt.

60-85°

300 661

Egenskaper
  Molift RgoSling Fabric Stretcher er godt egnet når 

løfting i et vanlig seil ville være uegnet på grunn av 
medisinske tilstander.

  Enkel påføring når bruker er i liggende stilling ved 
bruk av Immedia SlingOn.

 Åpen og stabil forflytning i liggende posisjon med  
 8-punkts løftebøyle.
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Molift Stretcher
Fleksibel, skålformet båre, ideell for liggende løftesituasjoner

Enkel å bruke
Molift Stretcher er en skålformet båre for sykehus og 
institusjoner. Den er designet for liggende forflytninger 
og når løfting med seil anses uegnet på grunn av 
medisinske tilstander. Molift Stretcher er en optimal 
løsning ved forflytning av pasienter som er bevisstløse 
eller bedøvet, samt pasienter hvor det er mistanke om 
ryggmargsskader og/eller flere frakturer.

Ideell ved øyeblikkelig hjelp
I kombinasjon med Molift standard 4-punkts løftebøyle, 
er den ideell ved akuttmedisinske behov, når tiden er 
avgjørende og pasienten har begrenset mobilitet. Molift 
Stretcher kan deles i to deler i lengden, og er derfor lett å 
plassere under pasienten.

Molift Stretcher har fem håndtak langs hver side, noe 
som gir et manuelt løftealternativ fra gulvet, og tillater 
liggende og sideveis forflytning mellom senger og andre 
flater - som gulv, bakken og lignende.

Beskrivelse Art. nr.
Molift Stretcher MRI 2150108

 

  Materiale
  Plast kompositt skall 
  Rustfrie stållåser

  Vekt
  Totalvekt 14.5 kg
  Maks  brukervekt (SWL)* 300 kg

Mål
Høyde 126 mm
Lengde utvendig 1980 mm
Bredde utvendig 630 mm

Kompatibilitet
Molift Stretcher MRI:  
Kompatibel med MRI. Godkjent for bruk med røntgen og 
CT-skanning
* Maks belastningsvekt for båren vil alltid være avhengig 
av personløfterens maks belastningsvekt når denne er 
mindre enn Molift Stretcher sin belastningsvekt.

60-85° 300 661

Egenskaper
 Unikt patentert design for trygg og effektiv  

 forflytning.

 Lav totalvekt og lett å bære.

  Låsesystem - lett å åpne når båren er ubelastet, helt 
låst når båren er belastet.

  Mange bruksområder - designet for å gi minst mulig  
skygge, og er kompatibel med røntgen, CT og MRI.  
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StandUp løftearm
2-punkts løftearm til Quick Raiser 205. Ideell 
i bruk med RgoSling Standup seler (se side 
10).

                                     HMS nr.          Art. nr.

                                     242643 2910061

Fotplate
Forhøyer fotstøtten med 10 cm. 
Festemekanismen er lett tilgjengelig og gjør 
det enkelt å feste og løsne fotplaten på Quick 
Raiser 205.
                                     HMS nr.          Art. nr. 
                                     242644 2910065

Innlegg til fotplate, sett
Innlegg i antiskli materiale for økt friksjon.  
Til Quick Raiser 205.

                                     HMS nr.          Art. nr. 
                                     242646 2920151

Komplett sett m/braketter og 
puter 
Alternative leggstøtter med små eller store 
puter, og leggstropper til Quick Raiser 205.

Sett, str. S Art. nr. 2910059 
Sett, str. L Art. nr. 2910056

Leggstøtter, sett
Sett m/puter til Quick Raiser 205.  
Uten leggstropper.

Sett, str. S Art. nr.  2910076
Sett, str. L Art. nr. 2910077

Lithium batteri og lader
Lithium batterier som tilvalg til Molift Quick 
Raiser 205. Lader er inkludert. Lithium batteri 
har en forventet levetid på 2.000 ladesykluser 
(4 ganger så mye som et standard batteri)

Art. nr. 2910041

Molift Smart 150 myk reisebag
Molift myk reisebag beskytter løfteren og gjør 
det enklere å transportere løfteren, batteri, 
lader og seil under reise.

                                     HMS nr.          Art. nr. 
                                     242015 3049177

Molift Smart 150 reisekoffert
Reisekoffert i hardplast gir ekstra beskyttelse 
ved flytransport. Den er TSA godkjent for fly-
trafikk og er ideell for kunder med et aktivt liv.

                                     HMS nr.          Art. nr. 
                                     163202 0990200

Molift vekt
Molift Mover 180 vekten er godkjent i klasse 
III, i samsvar med gjeldende standarder. Den 
kan også beregne BMI (Body Mass Index) 
med et enkelt tastetrykk.
Passer Molift Mover 180 og Molift Air.
Art. nr. 1840000

Hjul m/retningssperre
Hjul ø100mm med retningssperre. 
 

Passer Molift Partner 255, Mover 205 og 
300.
Art. nr. 1320140

Vogn til Molift Nomad
Vognen er ideell ved transport og lagring.  
Det er også plass til Molift Nomad 
forlengelsesarm og vognen har kurv for seil 
og annet utstyr.

Art. nr. 1200005

Forlengelsesarm for Molift Nomad
Den unike forlengelsesarmen gjør det enkelt 
å koble Molift Nomad til og fra skinnevognen 
uten bruk av verktøy.

L: 900 mm Art. nr. 1200004
L: 1050 mm Art. nr. 1200006

Vekt til Molift Nomad
Molift vekt for Nomad er godkjent i klasse III, i 
samsvar med gjeldende standarder. Den kan 
også beregne BMI (Body Mass Index) med et 
enkelt tastetrykk.

Art. nr. 1100253

Molift tilbehør
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Molift RgoSling 4-punkt
Molift RgoSlings seil har et bredt utvalg modeller og størrelser som sikrer en 
løsning for enhver forflytningssituasjon. Molift RgoSlings er designet for bruk 
med 4-punkts løftebøyle for optimalt utbytte av den unike glidende løkken.
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Molift RgoSlings
Molift er kjent for å produsere personløftere og seil av høy kvalitet. RgoSling er en serie 
4-punkts løfteseil utviklet for å møte dagligdagse behov i pleien.

Standard modeller: HighBack og MediumBack

Våre standardmodeller er designet for bruk i dagligdagse 
forflytningssituasjoner og passer de fleste brukere. 
Standard modellene er tilgjengelige i to rygghøyder: 
HighBack og MediumBack. 

Modeller med spesielle egenskaper 

Vi vet at brukere har mange ulike behov og har designet 
ytterligere modeller med spesielle egenskaper som møter 
disse behovene, blant annet RgoSling Toalett og RgoSling 
Amputasjon.

Glidende løkker
Glidende løkker på stroppene 
gir en balansert vektfordeling 
ved forflytning fra liggende til 
sittende stilling.

Fargekoder
Fargekoder på løftestroppene  

gjør det enkelt å finne riktig 
høyde når stroppene festes.

Polstring
Polstring i rygg- og benstøtter 
fordeler vekten og gir bedre 
komfort for pasienten.

Merking
Klar og synlig informasjon for 

de daglige behov. Etiketten med 
vedlikeholdsinformasjon finnes 
bak hovedetiketten som vippes 

opp. 

Håndtak
Håndtak for enkel posisjonering 
under løftet.

Påføringslomme
Lommer på ryggen og benstøttene 
forenkler påføringen, hovedsaklig i 

sittende stilling. 

Fargekode for størrelse
Merket med en farge for hver 

størrelse.
XXS XS S M L XL XXL



Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

Material: 
Polyester
Polypropylene 
Polyethylene

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium 

Year

Month

2012

01     02     03     04     05     06  
07     08     09     10     11     12

2013 2014 2015

MEDIUM

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
ON

TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:Polyester, polyethylene 
Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling HighBack
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Str. HighBack polstret HighBack nett
HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XXS 198856 1720200 198175 1720400
XS 198162 1720210 198176 1720410
S 198163 1720220 198177 1720420
M 198164 1720230 198178 1720430
L 198165 1720640 198179 1720440
XL 198166 1720650 198180 1720450
XXL 198167 1720260 198181 1720460

 

Str. MediumBack polstret MediumBack nett
HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XXS 198855 1720100 198168 1720300
XS 198156 1720110 198169 1720310
S 198157 1720120 198170 1720320
M 198158 1720130 198171 1720330
L 198159 1720140 198172 1720340
XL 198160 1720150 198173 1720350
XXL 198161 1720160 198174 1720360

 

HighBack polstret

HighBack nett MediumBack nett

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

Material: 
Polyester
Polypropylene 
Polyethylene

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium 

Year

Month

2012

01     02     03     04     05     06  
07     08     09     10     11     12

2013 2014 2015

MEDIUM

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
ON

TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:
Polyester, polyethylene 

Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling MediumBack

MediumBack polstret

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
ON

TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:
Polyester, polyethylene 

Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling MediumBack

Molift RgoSling HighBack 
Standard benstøtte-åpning

 Glidende løkker på hodestroppene.

 Støtte for hele ryggen og hodet.

 Løft til og fra liggende og sittende posisjon.

 All-round seil som passer majoriteten av brukere.

 Løft fra gulv.

Molift RgoSling MediumBack
Standard benstøtte-åpning

 Glidende løkker på hodestroppene.

 Passer for brukere med hodekontroll.

 All-round seil som passer majoriteten av brukere.

 Juster sittevinkelen via benstroppene.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
ON

TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:Polyester, polyethylene 
Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling HighBack
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Str. LowBack HighBack
HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XXS 198182 1720500 198189 1720600
XS 198183 1720510 198190 1720610
S 198184 1720520 198191 1720620
M 198185 1720530 198192 1720630
L 198186 1720540 198193 1720640
XL 198187 1720550 198194 1721450
XXL 198188 1720560 198195 1720660

 

Str. MediumBack HighBack
HMS. nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XXS 198196 1721100 198203 1721200
XS 198197 1721110 198204 1721210
S 198198 1721120 198205 1721220
M 198199 1721130 198206 1721230
L 198200 1721140 198207 1721240
XL 198201 1721150 198208 1721250
XXL 198202 1721160 198209 1721260

 

Molift RgoSling Toalett
Vid benstøtte-åpning

 Faste løkker.

 Enkel tilgang som forenkler av- og påkledning.

 For brukere med god bolstabilitet og muskeltonus.

 Komfortabel polstring.

 Fleksible benstøtter.

 Belte er standard - for ekstra sikkerhet.

Molift RgoSling Amputasjon
Smal benstøtte-åpning

 Glidende løkker på hodestropper.

  For brukere med amputert ben eller en bruker med 
redusert bolstabilitet eller muskeltonus. 

 Ideell løsning for brukere med høy amputasjon.

 Komfortabel polstring.

 Belte er standard - for ekstra sikkerhet.

LowBack

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
ON

TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:Polyester, polyethylene 
Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling Toilet LowBack

HighBack

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

MO
NT

H

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:Polyester, polyethylene 
Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling Toilet HighBack

MediumBack

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

MO
NT

H

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:Polyester, polyethylene 
Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling Ampu MediumBack

HighBack

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

MO
NT

H

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT IRON DO NOT DRYCLEAN DO NOT BLEACHItem no: XXXXXXX

Material:Polyester, polyethylene 
Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXXSERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling Ampu HighBack



Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXX

DK: HMI XXXXX

TUMBLEDRY
MAX 50ºC

/122ºF

60-80ºC
140-176ºF
NORMAL

DO NOT 
IRON

DO NOT 
DRYCLEAN

DO NOT 
BLEACH

Item no: XXXXXXX

Material:
Polyester, polyethylene 

Etac AS, Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling Comfort HighBack
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Str. HighBack
HMS nr. Art. nr.

XXS 216913 1722900
XS 214440 1722910
S 214954 1722920
M 216914 1722930
L 216915 1722940
XL 216916 1722950

 

Str. HighBack
HMS nr. Art. nr.

XS 201835 1721410
S 198213 1721420
M 198214 1721430
L 198215 1721440
XL 236719 1721450
XXL 242617 1721460

 

Molift RgoSling Comfort HighBack
Kroppsstøtte-seil uten delte benstøtter

 Full kropps- og hodestøtte.

 Kan ligge i rullestolen under bruker.

 Polyesternett som puster.

  Rød søm som viser midtlinjen på ryggen for å sikre 
korrekt applisering av seilet.

HighBackHighBack

Molift RgoSling Shadow skallseil
Standard benstøtte-åpning

 Glidende løkker på hodestropper.

 Velegnet ved bruk av formstøpte sitteenheter.

 Ingen sømmer, lommer eller merkelapper er i  
 kontakt med bruker i seilet.

  Polyesternett som puster og tørker raskt. Seilet kan 
ligge under bruker etter forflytning.
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Str. Ambulating Vest  
(eksl. lyskestropper)

HMS nr. Art. nr.
XXS 201835 1721300
XS 198213 1721310
S 198214 1721320
M 198215 1721330
L 236719 1721340
XL 242617 1721350

 
Str. Bredde x Lengde Fabric  Stretcher

. HMS nr. Art. nr.
M 45 x 175 cm 021829 1721520
L 65 x 178 cm 1721530
XL 90 x 183 cm 242623 1721540

 

Molift RgoSling Ambulating Vest
For gåtrening med assistanse

 4 stropper med faste løkker.

 Selvbetjente løftestropper i midjen.

 For gå-, stå- og balansetrening.

 Dobbeltspent, bredt belte for ekstra sikkerhet.

 Standard polyesterstoff med polstring.

 Polstrede lyskestropper er tilbehør (se side 47).

Molift RgoSling Fabric Stretcher
Båre i mykt stoffmateriale for ligende forflytninger

  Molift RgoSling Fabric Stretcher passer når andre 
seil er uegnet på grunn av medisinsk tilstand.

 Enkel å applisere.

  Standard polyesterstoff med polstring i hodeenden.

 8-punkts løftebøyle.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Periodic inspection performed.Date of first use.

YEAR

User name / Namn

M
O

N
TH

Barcode according to EAN number

Molift RgoSling XXXXXXXX

EAN NUMBER (01)0XXXXXXXXXXXXXDK: HMI XXXXX

TUMBLEDRYMAX 50ºC/122ºF

60-80ºC140-176ºFNORMAL DO NOT 
IRON DO NOT DRYCLEAN

DO NOT BLEACH
Item no: XXXXXXX

Material:
Polyester, polyethylene 

Etac AS, Etac Supply GjøvikHadelandsveien 2N-2816 Gjøvik, Norway

Size X

(21)XXXXXXXX
SERIAL NUMBER

M
YYYY-MM

RgoSling Ambulating Vest

M

Rgosling Fabric Stretcher



Molift EvoSling 2-punkt
Molift EvoSling har et bredt utvalg seilmodeller og størrelser som sikrer et 
sortiment som dekker alle brukeres behov. Molift EvoSlings er designet for 
2-punkts løftebøyler. 
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Molift EvoSlings
Molift er kjent for å produsere seil og personløftere i høy kvalitet. EvoSling er en serie 
2-punkt løfteseil utviklet for å møte de dagligdagse behov i pleien.

Juster med faste løkker
Løfteløkker på både hode- og 
benstøtter gjør det enkelt å 
justere både avstanden til 
løftebøylen brukers sittestilling.

Fargekoder
Fargekoder på løftestroppene  

gjør det enkelt å finne  riktig 
høyde når stroppene festes.

Komfortabel posltring
Polstring i rygg- og benstøtter 
fordeler vekten og gir et 
komfortabelt løft for bruker.

Merking
Klar og synlig informasjon for 

de daglige behov. Etiketten med 
vedlikeholdsinformasjon finnes 
bak hovedetiketten som vippes 

opp. 

Håndtak
Håndtak for enkel posisjonering 
under løftet.

Påføringslomme
Lommer på ryggen og 
benstøttene forenkler 

påføringen, hovedsaklig i 
sittende stilling.

Standard modeller: HighBack, MediumBack & Low-
Back

Våre standardmodeller er designet for alle daglige 
løftebehov og passer majoriteten av brukere. De 
er tilgjengleige i tre ulike rygghøyder: HighBack, 
MediumBack og LowBack. Den polstrede versjonen 
i polyester har polstret rygg og ben, nettutgaven har  
polyesternett med polstrede benstøtter.

Modeller med spesielle egenskaper 

Vi vet at brukere har mange ulike behov, så vi har 
designet ytterligere modeller med spesielle egenskaper 
for å møte disse behovene, blant annet EvoSling Hygiene 
og EvoSling Amputasjon.
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Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

???????Size ??

Polyester / polyethylene

M

300660

EvoSling HighBack Padded

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling HighBack Padded

Molift EvoSling

HighBack polstret

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????
??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 66

EvoSling HighBack Net Padded

Molift EvoSling

HighBack nett MediumBack nett

MediumBack polstret

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling MediumBack Padded

Molift EvoSling

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling MediumBack Net Padded

Molift EvoSling

Str. HighBack polstret HighBack nett polstret
HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XS 1722810 232763 1722710
S 1722820 240383 1722720
M 231121 1722830 1722730
L 239860 1722840 1722740
XL 1722850 234404 1722750
XXL 1722860 1722760

 

Str. MediumBack polstret MediumBack nett polstret
HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XS 1723010 1723110
S 1723020 1723120
M 232846 1723030 235130 1723130
L 235515 1723040 235517 1723140
XL 1723050 1723150
XXL 1723060 1723160

 

Molift EvoSling HighBack
Standard benstøtte-åpning

 Støtte for hele ryggen og hodet. 

 Løfter til- og fra liggende og sittende posisjon.

 Løfter fra gulvet.

 All-round seil som passer majoriteten av brukere.

 Nettutgaven har polstrede benstøtter for ekstra 
 støtte.

Molift EvoSling MediumBack
Standard benstøtte-åpning

 Passer for brukere med hodekontroll.

 All-round seil som passer majoriteten av brukere.

 Nettutgaven har polstrede benstøtter for ekstra 
 komfort.
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Molift EvoSling Hygiene
Vid benstøtte-åpning

 Komfortabel polstring.

 Belte for ekstra sikkerhet.

 For brukere med god bolstabilitet og muskeltonus.

 Enkel tilgang som forenkler av- og påkledning.

LowBack polstret

LowBack nett

LowBack

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Lowback Net Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Lowback Padded

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????
??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 66

EvoSling Hygiene

Molift EvoSling

Molift EvoSling LowBack
Standard benstøtte åpning

 Passer for brukere med hodekontroll.

 Komfortabel tilbakelent sitteposisjon.

 All-round seil som passer majoriteten av brukere.

 Nettutgaven har polstrede benstøtter for ekstra  
 komfort.

Str. LowBack polstret LowBack nett polstret
HMS nr. Art. nr. HMS nr. Art. nr.

XS 244674 1722310 252535 1722510
S 215134 1722320 257591 1722520
M 214433 1722330 240439 1722530
L 217407 1722340 1722540
XL 1722350 1722550
XXL 1722360 1722560

 

Str. LowBack polstret
HMS nr. Art. nr.

XS 1722210
S 217406 1722220
M 214199 1722230
L 215570 1722240
XL 233755 1722250
XXL 231369 1722260

 



M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Shadow
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Str. MediumBack nett polstret
HMS nr. Art. nr.

XS 240168 1723210
S 230047 1723220
M 236880 1723230
L 236845 1723240
XL 1723250
XXL 1723260

 

Str. HighBack
HMS nr. Art. nr.

XXS 242624 1723900
XS 236952 1723910
S 236857 1723920
M 239448 1723930
L 242625 1723940
XL 242626 1723950

 

Molift EvoSling Shadow HighBack
Standard benstøtte-åpning

 For brukere som behøver ekstra støtte.

 Velegnet ved bruk av formstøpte sitteenheter.

 Seks stropper gir mer støtte, sikkerhet og fleksibilitet.

 Armene kan plasseres både på ut- og innsiden av  
 seilet.

 Polyester nettmateriale som puster og tørker raskt. 
 Seilet kan ligge under bruker etter forflytning.

HighBack nett

Molift EvoSling Amputasjon 
MediumBack
Smal benstøtte-åpning

  For brukere med amputert ben, redusert    
bolstabilitet eller muskeltonus.

 For brukere med hodekontroll.

 Anti-skli materiale på deler av innsiden. 

 Tilbakelent sitteposisjon.

MediumBack 
nett polstret

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

Molift EvoSling

EvoSling Ampu MediumBack
Net Padded
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Molift EvoSling Comfort MediumBack
Fullt kroppsstøtteseil uten delte benstøtter

 Ideell for brukere med leddproblemer og med muskel-  
 og skjelettsmerter.

 Kan ligge under bruker i rullestolen.

 Pustende polyesternett 

 Rød søm som viser midtlinjen på ryggen for å sikre  
 korrekt applisering av seilet.

Str. MediumBack nett
HMS nr. Art. nr.

XS 244675 1722610
S 217412 1722620
M 217411 1722630
L 1722640
XL 1722650
XXL 1722660

 

Modell Bredde x Lengde FlexiStrap
HMS nr. Art. nr.

Molift EvoSling FlexiStrap, standard 15 x 95 cm 229632 1723310
Molift EvoSling FlexiStrap, bred 25 x 95 cm 1723330

 

MediumBack

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

DK: HMI ?????

Molift EvoSling ???????

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

M

300 660

EvoSling Comfort MediumBack

Molift EvoSling

Molift EvoSling FlexiStrap
Unngå tunge løft av ben eller arm

 Løfter opp ben eller arm.

 FlexiStrap fås i to bredder.

 Polstret polyester for komfortable løft.

 Lomme på en side for å forenkle appliseringen.

Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

Molift EvoSling Flexi Strap

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

60-85ºC
140-185ºF DO NOT

IRON
DO NOT

DRY CLEAN
DO NOT
BLEACH

TUMBLE DRY
MAX 60ºC/140ºFNORMAL

EvoSling Flexi Strap

Molift EvoSling

300 660
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Barcode according to GS1-128
(01)xxxxxxxxxxxxxx(21)xxxxxxxx

(01):EAN number (21):Serial number

YYYY-MM

Molift EvoSling Flexi Strap

??????? Size ??

Polyester / polyethylene

60-85ºC
140-185ºF DO NOT

IRON
DO NOT

DRY CLEAN
DO NOT
BLEACH

TUMBLE DRY
MAX 60ºC/140ºFNORMAL

EvoSling Flexi Strap

Molift EvoSling

300 660



Molift UnoSling SPU
Seil for korttidsbruk til én og samme pasient. En effektiv løsning for 
reduksjon av smitterisiko. Molift UnoSling er designet for både 2-punkts og 
4-punkts løftebøyler. 



Str. Antall i pakken Art. nr.
S 20 3060020
M 20 3060030
L 20 3060040
XL 20 3060050
XXL 10 3060060

Engangsprodukt
UnoSling skal ikke vaskes. Seilet skal kastes om det blir 
skittent, skadet eller når brukeren ikke lenger har behov 
for det.
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Molift UnoSling er pakket 
individuelt slik at de er enkle å 
oppbevare og ta frem ved behov.

Komfortabel støtte
Støtte for hele ryggen og hodet.

Molift UnoSling HighBack
Standard benstøtte-åpning

 Et personlig engangsseil for korttidsbruk. 

 Løft til og fra sittende og liggende stilling.

 Støtte for hele ryggen og hodet.

  Ved behov for seil i en begrenset periode. Kan 
brukes flere ganger av samme bruker.

HighBack

Engangsprodukt
All-round seil som passer de 
fleste brukere.

Merkelapp med navn på 
bruker

Synlig merkelapp med praktisk 
informasjon. Størrelsen på 

seilet er tydelig merket og det 
er enkelt å skrive brukerens 

navn på seilet. 

2-punkt eller 4-punkt 
Molift UnoSling kan brukes til 
både 2-punkts eller 4-punkts 

løftebøyle.

Stropper med 2 høyder
Stropper som kan justeres i 2 
ulike høyder.
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Fakta
Materialer

Detaljert informasjon

Str. Anbefalt brukervekt
XXS 12 - 17kg
XS  17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

Rengjøring

60-85°
Vasketemperatur 60-85°C / 140-185°F
Vask på høy temperatur sliter raskere på materialet.

Non-woven
Polypropylen non-woven. 
Pasientspesifikke seil for 
korttidsbruk.

Polyesternett
Holdbart og slitesterkt mykt 
nett, puster godt og tørker 
raskt. Passer til dusj- og 
badesituasjoner. 

Polyester
Standard polyesterstoff 
er holdbart og slitesterkt.  
Materialet er enkelt å 
vedlikeholde og har en  
smussavvisende overflate.



Produkt Art. nr.
Molift EvoSling Support 1723400

Produkt (selges i par) Str. HMS nr. Art. nr..
Molift EvoSling myk polstring XS-M 231196 1723710
Molift EvoSling myk polstring L-XXL 240217 1723740
Molift EvoSling Hygiene myk polstring S-XXL 1723810

Produkt Forlenger HMS nr. Art. nr.

Molift RgoSling forlengelsesstropper
Fleksibel: +6, 
+18  +26 cm

198216 1721600

Molift EvoSling forlengelsesstropper +9 cm 1723510
Molift EvoSling forlengelsesstropper +18 cm 1723520

Produkt (selges i par) Art. nr.
Molift stroppemarkering 1723600

Produkt (selges i stk) Str. HMS nr. Art. nr.
Molift Ambulating Vest lyskestropper XXS-XS 000301 1721700
Molift Ambulating Vest lyskestropper S-M 229683 1721720
Molift Ambulating Vest lyskestropper L-XL 242627 1721740

Produkt Art. nr.
Molift lagringssystem 3030700

Produkt (selges i par) Str. HMS nr. Art. nr.
Immedia SlingOn - Small 80 x 100 cm IM437/S
Immedia SlingOn - Medium 80 x 170 cm 173568 IM438
Immedia SlingOn - Large 120 x150 cm 173567 IM437
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Tilbehør til Molift seil
Molift EvoSling Support
Tilbehør for seil uten hodestøtte 
EvoSling Support er festet til seilet og lengden  
kan justeres etter behov  med hjelp av en 
plastspenne. Dette gir brukeren støtte for 
hodet og er et enkelt hjelpemiddel når bruker 
har behov for mer støtte.

Molift EvoSling myk polstring
For trykksensitive brukere.  
EvoSling myk polstring består av 
trykkavlastende polster som plasseres over 
benstøttene på seilet med delte benstøtter. 
Vaskes på 40°C.

Molift RgoSling stroppeforlengere
RgoSling: Brukes for å forlenge løftestroppene, 
fås i tre lengder, 10, 20 og 30 cm. 
NB: Bestill to for å motta et par.

Molift EvoSling stroppeforlengere
Brukes for å forlenge løftestroppene eller for å 
jholde benstroppene samlet.   
NB: Bestill to for å motta et par.

Molift stroppemarkering
For markering av valgt løftestropp ved hode 
eller ben. Markerer hvilken stroppehøyde som 
er valgt for den enkelte brukeren.

Molift Ambulating Vest  
lyskestroppper
Lyskestroppene er plassert i en utadgående 
vinkel, noe som minimerer klemfaren når det 
blir lagt mer vekt i selen. Selges i stk.

Molift lagringssystem 
Molift lagringssystem for seil er et nyttig      
produkt ved lagring og oppbevaring og pre-
senterer seilene på en profesjonell måte.

Immedia SlingOn
Hjelper til med å applisere seilet når bruker 
ikke kan legge seg på siden på egenhånd.
Vaskes på opptil 80°C.
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"Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, 
uavhengig av fysiske omstendigheter”

For mer informasjon om våre produkter og løsninger, se etac.no

Etac AS
Pb 249, 1501 Moss
Tel: 815 69 469
Mail: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


