
Molift Air 200
Komplett løftemotor for  
alle løftesituasjoner i hverdagen
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Molift Air 200
Molift Air 200 er en økonomisk, funksjonell takheismotor med god design for brukere 
opptil 205 kg. Molift Air 200 er det minste medlemmet i Molift Air familien. Kombinert 
med  Molift skinnesystem og Molift seil løser Molift Air alle daglige løftesituasjoner i 
helsevesenet og andre pasientrelaterte miljøer.

Komfort og kvalitet
Molift Air 200 kombinerer behovet for maksimal komfort 
med effektive og trygge forflytningssituasjoner. 

Designet og brukervennligheten gir en eksepsjonell frihet 
ved bruk, og det er kun behov for èn pleier til å utføre 
daglig forflytning, noe som gir mer tid til hver enkelt 
bruker. Molift Air gir en ergonomisk riktig arbeidsstilling 
uten manuelle løft og et bedre arbeidsmiljø for pleier.  
Bruker får en verdig, trygg og komfortabel forflytning.

Lett og fleksibel
Molift Air er en sterk og smidig takheis egnet til 
å sitte i, ved liggende forflytninger og i 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 
som fjernkontroll, lading-i-skinne (IRC) og muligheter for 
rom-til-rom-forflytning. Legg til sikkerhetsfunksjoner, det 
store løfteintervallet og stort utvalg opphengsmuligheter 
blir Molift Air en komplett løsning for pleie- og 
helsetjenesten.

Modell Inkluderer Art. nr. HMS nr.
Molift Air 200 Motor, håndkontroll, lader, SLA batteri M26200-00 292448

Fakta
Maks belastning (SWL)  205 kg
Totalvekt (med SLA batteri) 8.6 kg 
Lengde 360 mm
Bredde 190 mm
Høyde 195 mm
Batteri 26.4 V SLA 2.6 Ah
Batterilader 100–240 V AC, 40–60 Hz
Ladetid batteri 6 timer
Motor 24 V DC
Løfteintervall 3000 mm
Løftehastighet 75 kg 60 mm/sek.
Forventet levetid 30 000 løft SWL/10 år

Fakta
Molift Service Software Inkludert
Nødsenk Mekanisk og elektrisk

Nødstopp
Snoren kan nås fra gulv  

Reset mulig fra gulv
Beskyttelsesklasse; håndkontroll og løftemotor IP24

Rengjør / desinfiser produktet ved bruk av et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel uten 
slipemidler med pH mellom 5 og 9, eller med 70% desinfeksjonsmiddel. Produktet kan 
dekontamineres eller vaskes på 85°C i 3 minutter.
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Egenskaper

Tilbehør

Liten motor - høy løftekapasitet
Molift Air 200 er liten og veier kun 8,6 kg. 
Likevel har den en løftekapasitet (SWL) på 
205 kg. Størrelsen og vekten gjør den meget 
enkel å manøvrere og flytte for pleieren i de 
ulike forflytningssituasjonene.

Quick release funksjon for løpevogn
Molift Air 200 er enkel å håndtere både 
ved installasjon og service, takket være sin 
meget lette vekt og den smarte quick release 
funksjonen. 
Med et enkelt grep kobles motoren av og på 
løpevognen ved behov.

Stille i bruk 
Molift Air 200 er stille i bruk og har en "myk" 
start og stopp. Dette gir en komfortabel  og 
trygg forflytning for bruker. 

Intuitiv håndkontroll
Molift Air 200 har en ny intuitiv håndkontroll 
med festemulighet på løftebøylen og 
vegghengt lader.

4-punkts løftebøyle
                                Art. nr.           HMS nr.                   
4-punkt Small        2530212      292461      
4-punkt Medium    2530211      292482 
4-punkt Large        2530210      292460

2-punkts løftebøyle
                               Art. nr.           HMS nr.
2-punkt Small        2530115      292461
2-punkt Medium    2530120     292449
2-punkt Large        2530125     292453

8-punkts løftebøyle 
                                  Art. nr.         HMS nr.
En størrelse              2140003    248648

Annet tilbehør
                                       Art. nr.             HMS nr.
Vekt 300kg                   1840000        292457
Vekt klasse 3, 300 kg  1840000-KG  292458
Rom-til-rom enhet         2510295        229726
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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
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no


