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ETAC UDDANNELSE
Lær mere om vores produkter, så du 
kan forbedre dine evalueringsfær-
digheder! Vi tilbyder produkttræning, 
kliniske applikationer og seminarer, 
der relaterer til vores produktsorti-
ment. Vores uddannelsesledere er 
produktspecialister med lang, klinisk 
erfaring.

For yderligere information, se  
etac.dk - eller kontakt din lokale 
Etac-repræsentant.

Skandinavisk design, innovation og teknologi er vores grundlag hos Etac. I mere end 40 år 
har Etac udviklet produkter og services, som skaber muligheder for brugere og hjælpere. I 
løbet af det sidste årti er Etacs portefølje vokset via adskillige virksomhedsovertagelser. I dag 
kan vi tilbyde et bredt udvalg af mobilitetsløsninger med manuelle og elektriske kørestole, 
avancerede sædeløsninger, løsninger til både manuel og mekanisk forflytning samt løsninger 
til hverdagslivet, inklusive klassiske produkter til bad og toilet. Vi har også et sortiment i 
verdensklasse af avancerede løsninger til pædiatrisk brug. Alle vores produkter er udviklet i 
tæt samarbejde med eksperter på genoptræningsområdet, industrielle designere og brugere. 
Resultatet er ergonomisk design og produkter af højeste kvalitet, som er unikke på markedet.

HOLDBARHED OG KVALITET
Alle vores produkter har én ting til fælles – de er de bedste på markedet, når det kommer til kvalitet, enkelhed, 
funktion, driftssikkerhed og design. Vores store engagement i arbejdet med innovation og høj kvalitet har placeret 
Etac i en position som nutidens og fremtidens brand.

SIKKERHED I ALLE DETALJER 
Hver enkelt produktdetalje er designet med velvære og sikkerhed for øje. Etac tilbyder sikre løsninger med stor 
komfort og funktionalitet. Vi stræber efter at forblive på forkant med design og funktion. Vores vision er, at alle skal 
kunne leve et frit og uafhængigt liv og forfølge sine drømme uafhængig af de fysiske omstændigheder.

Velkommen til Etacs verden, hvor Molift er en vigtig del!

“Vores kunders engagement er det, der 
inspirerer os mest til at fortsætte med 

at skabe muligheder!

MILJØHENSYN
Vi stræber efter at holde vores 
produktion så miljørigtig som 
muligt. Materialerne vælges, og 
produkterne udvikles med genbrug 
for øje. Vi stiler efter at minimere 
materialeforbruget og optimere 
pakkeløsningerne i forbindelse med 
transport og håndtering.

Etac skaber muligheder

Torben Helbo
CEO, Etac AB
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Kvalitet giver sikkerhed

PRISVINDENDE DESIGN I FIRE ÅRTIER
Etacs produkter udvikles i tæt samarbejde med indu-
strielle designere, eksperter på genoptræningsområdet 
og brugere. Resultatet er et ergonomisk design og en 
kvalitet, som er unik på markedet. Alle de designpriser, 
vi har vundet - både skandinaviske og internationale - 
er en anerkendelse af vores succes.

Reddot Good Design 
Award

Excellent Swed-
ish Design

Award for De-
sign Excellence

Pleje finder sted i mange miljøer. Private hjem, genoptræningsklinikker, pleje-
hjem og hospitaler er bare nogle eksempler. Vi er ikke i tvivl om, at sikkerhed og 
velvære gør plejen mere effektiv. Det sparer også arbejdstimer og fremmer kom-
munikationen mellem bruger og hjælper.

FUNKTION DER LETTER

I 70erne blev Etac de første på området, der samarbejdede med industrielle designere om at 
reformere produkter til hjemmepleje. Funktionelle produkter til brug på badeværelset tog form, og 
kort efter fulgte produkter til køkken og påklædning. Ti år senere præsenterede Bo Lindkvist, der 
selv er kørestolsbruger, en ny, innovativ generation af kørestole hos Etac, der snart blev et af vores 
kerneprodukter. Siden 2004 er Etac vokset via en række virksomhedsovertagelser – HandPro, Im-
media, Molift og senest R82 i 2012. Alle disse virksomheder har samme baggrund i og med, at de er 
grundlagt af entreprenører med en stor passion for produkter. Alle vores produktudviklere arbejder 
ud fra samme engagement.

HØJTEKNOLOGI PÅ PLEJEOMRÅDET

I dag har vi både manuelle og elektriske kørestole med højteknologiske funktioner. Etac tilbyder 
også mekaniske og manuelle forflytningsprodukter, som 
er meget velansete og vigtige på plejeområdet. Vi har et 
stort sortiment inden for pædiatriske produkter og et 
bredt udvalg af tilbehør. For mere specifik information 
om vores produktsortiment, se etac.dk.

ETAC SKABER MULIGHEDER SIDEN 1973 
1973 *RFSU Rehab, senere Etac, grundlægges.
1985 Etac lancerer Nova, det første firhjulede gangstativ i verden med svinghjul fortil.
1992 Etac lancerer Cross, den første multifunktionelle krydsrammekørestol i verden.
2004 Etac overtager HandPro, der fremstiller elkørestolen Balder.
2008 Etac overtager Immedia, der fremstiller manuelle forflytningsprodukter.
2010 Etac overtager Molift, der har skabt den første batteridrevne patientlift i verden.
2011 Etac overtager R82, verdensetter inden for produktion af tekniske og andre 
 hjælpemidler til handicappede børn.
2012 Etac ejes 100 % af Nordstjernan.
2013 Etac lancerer Cross 5, en kørestol til en ny generation.
2014 Etac lancerer bl.a. den smukke Relax brusebadestol og sejlserien Molift RgoSling

Nordstjernan ejer Etac. Shippingfirmaet ”Rederiaktiebolaget Nordstjernan” blev grundlagt i 1890 
af Axel Johnson. Det er et familieejet investeringsfirma med en strategi fokuseret på langsigtede 
investeringer. I dag er Etac en international virksomhed med salgsorganisationer og forhandlere over 
hele verden.

www.etac.comwww.etac.com



STABILE LØFT OG ØGET VÆRDIGHED
Alle lifte fra Molift er som standard udstyret med 4-punktsåg. Det 
giver mere stabile løft og forhindrer, at brugerne svinger fra side 
til side. Brugerne opnår en fri, åben siddestilling med masser af 
plads til hovedet, så fornemmelsen af at blive indeklemt undgås, 
og de kan føle sig sikre og godt tilpas, 
mens de sidder. Kombineret 
med Molift RgoSling yder 
de exceptionel komfort 
og korrekt positione-
ring fra liggende til 
siddende stilling og 
omvendt, eftersom 
sejlets løkker glider 
naturligt i position i 
forbindelse med løftet.

Produkterne fra Molift har modtaget priser for deres innova-
tive og konkurrencedygtige design. Ovenfor: Molift Smart.

LILLE, KOMPAKT, STÆRK 
OG NEM AT INSTALLERE 
Nu lanceres den lille, kompakte og 
stærke motor, Molift Air. Den er nem 
at håndtere, nem at køre og nem at 
installere. Og den passer naturligvis 
perfekt i Molift skinnesystemet. Lær 
mere om Molift Air og skinner på 
etac.com.

Produkterne fra Molift er udviklet til at give brugerne et bedre liv og sam-
tidig give hjælperne den bedste støtte og et optimalt arbejdsmiljø. Vores 
mål er at skabe løsninger, der forbedrer livskvaliteten for hjælpere hver dag, 
så vi får en sund arbejdsstyrke med mere energi til at yde opmærksomhed, 
kærlighed og pleje både på arbejde og hjemme.

DEN BEDSTE I SIN KLASSE – LANG HOLDBARHED

Produkterne fra Molift giver handicappede mennesker mulighed for at leve et nor-
malt liv, gå i skole, arbejde og rejse – et bedre liv via sikre, effektive og kom-
fortable forflytningsløsninger. Molift forflytningsløsninger er udviklet 
til at være de bedste i sin klasse, når det handler om produktkvalitet, 
driftssikkerhed og holdbarhed.

SIKKERHED I ALLE DETALJER

Molift blev en del af Etac i 2010. Mærket blev 
grundlagt for mere end 30 år siden af Hans Kasper 
Andresen. Han var en norsk opfinder, ingeniør 
og designer, som via sin egen erfaring (han kom 
på hospitalet efter et hjerteanfald) så behovet for at 
løfte og flytte patienter på en sikker måde. Det er en af 
hjørnestenene, som Molift bygger på. 

Molifts produkter er 
udviklet til livet

Molift Air

NYT
PRODUKT!
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MOLIFT RGOSLINGS  
Med Molift RgoSlings får du et af de bedste sejl 
på markedet med mange avancerede løsninger:

· Nemt at håndtere

· Anatomisk designet ryg

· Indbygget polstring

· Glideløkker

· Positioneringslomme bagpå og på benstøtterne

· Specialdesignede bendele for øget komfort

· Positioneringsstropper

· Klar og synlig information

Sikkert, effektivt og 
enestående 

Molift RgoSlings har et anatomisk design med 
glideløkker. Molift RgoSlings er komfortable, 
åbne og rummelige.

Med det øgede behov for effektivitet i sund-
hedssektoren og et voksende fokus på brugere 
og hjælperes behov og sikkerhed, er forflyt-
ningsprodukter af højeste kvalitet helt essen-
tielle. 

OMKOSTNINGSEFFEKTIVE LØSNINGER

Studier viser, at manuelle løft og andre forflytnings-
opgaver er højrisikoaktiviteter for både hjælpere og 
brugere. Målet med Molift-produkterne er at give den 
bedste og sikreste patientpleje og undgå tunge løftesi-
tuationer, hvor hjælperens ryg kommer i farezo-
nen, mens sundhedssektoren samtidig får den 
mest omkostningseffektive løsning. Forskning 
og studier i de seneste 20 år har vist, at om-
kostningerne ved ordentligt udstyr er meget 
mindre end de omkostninger, der opstår som 
følge af hjælpernes arbejdsskader.

KLAR OG SYNLIG INFORMATION
Molift RgoSlings har nye mærkeskilte med et klart og 
synligt design. Det gør Molift RgoSlings nemme at 
forstå og anvende. Det har også en unik beskyttelse af 
mærkeskiltene.

NYT
DESIGN!

”Vi er stolte af, at vores 
Molift-produkter forbedrer 
livskvaliteten for hjælpere 

og brugere hver dag.”



Molift Forflytningsplatform & 
Aktive Lifte
Molift Raiser og Molift Quick Raiser er baseret på samme ergonomiske principper. Begge 
produkter efterligner det naturlige bevægelsesmønster og opfylder behovet for forflytning 
hos brugere, som i nogen grad selv kan deltage under forflytningen. Molift har fået en pris af 
Norwegian Design Council for Design Excellence for sit banebrydende design og funktionalitet.
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Når brugeren har behov for 
hjælp, kan en eller to hjælp-
ere anvende en Raiser Strap+ 
med glidemuffe.

Molift Raiser
Forflytningsplatform til aktiv forflytning.

En Raiser Strap kan give 
støtte omkring ryggen eller 
hofterne, når brugeren står 
op.

Hvis brugeren har svært ved 
at nå håndtaget, kan de 
bløde håndtag anvendes, så 
brugeren kan nå hele vejen.

Unikke egenskaber 
Molift Raiser forflytningsplatform er udviklet 
til at flytte brugeren sikkert fra siddende 
til stående position under opretholdelse 
af de bedste og mest ergonomiske 
manøvreringsomstændigheder for hjælperen. 
Den unikke underbensstøtte er udviklet, så den 
nemt justeres med én hånd. Centralbremsen, 
som bremser begge hjul samtidig, kan 
aktiveres båd i højre og venstre side – en sikker 
bremseløsning i miljøer med begrænset plads. 
Fodpladen har en ru, non-slip overflade, og 
håndtaget giver mulighed for mange forskellige 
greb. Disse egenskaber betyder, at brugeren 
kan føle sig sikker under hele forflytningen.

Molift Raiser samlet let, uden brug af værktøj.

 HMI-nr. Art.nr. 
Molift Raiser 71251 16090202

Tilbehør
Soft Handles (Oprejsningshåndtag) 2 stk   82511
Raiser Strap str. S/M (Tryghedsbånd, Junior)  71253 82508
Raiser Strap str. L/XL (Tryghedsbånd, Senior)   71254 82509
Raiser Strap+ str. S/M (Tryghedsbånd, Junior)   
(består af 82508 & 82537) 71255 82528
Raiser Strap+ str. L/XL (Tryghedsbånd, Senior)  
(består af 82509 & 82537) 71256 82529
Glidemuffe til Raiser Strap+  82537

Total vægt
14.2 kg

Materiale
Stål, plastik, aluminium, TPR

Rengøring
Anvend et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler 
med et pH-niveau mellem 5 og 9. Kan vaskes ved 
80°C i 3 minutter (ikke med underbenstøtte). Anvend 
en våd klud til underbenstøtten. Skyl ikke direkte på 
kuglelejerne og underbenstøtten med højtrykrenser.
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Molift Quick Raiser 1
Kompakt design og enestående manøvredygtighed, selv i små rum.

Ekstra lavt understel
 Ekstra lavt understel med smal 
front for nem adgang.

Kompakt og nem at 
manøvrere
Molift Quick Raiser 1 har en 
lav egenvægt og er stabil 
og nem at manøvrere. 

Kompakt og nem
I kraft af sit kompakte design og lave 
egenvægt er Molift Quick Raiser 1 stabil 
og nem at manøvrere. Hjulenes unikke 
position og understellets næsten perfekte 
vægtfordeling giver en lille svingradius med stor 
manøvredygtighed, selv i små rum.

Naturligt bevægelsesmønster
Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt 
bevægelsesmønster og opfylder behovene for 
løft for brugere, som i nogen grad selv kan 
deltage under løftet. Molift Quick Raiser 1 har 
en max. belastning på 160 kg.

Det meget lave understel (7 cm) og smalle front 
(34 cm) passer godt omkring toiletter og under 
de fleste senge, stole og kørestole.

Multijusterbare knæpuder
Knæpuderne er højdejusterbare 
og kan vinkles for bedre pasform 
samt for at give alternativ støtte 
til benene.

Molift Service Tool - 
integreret servicesoftware
Automatisk servicevarsling 
bestemmer, hvornår liften 
har brug for service og 
vedligehold.

Egenskaber

Se detaljeret information på side 12-13.
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Molift Quick Raiser 2
Lift til forflytninger fra siddende til stående med elektrisk justerbart understel.

Elektrisk justerbart understel
Det perfekte alternativ, når 
liften anvendes sammen 
med stole uden adgang 
underneden, såsom elektriske 
kørestole og lænestole.

Naturligt 
bevægelsesmønster
Den skråtstillede 
løftesøjle giver et naturligt 
bevægelsesmønster.

Stabil og nem at manøvrere
Molift Quick Raiser 2 med elektrisk 
justerbart understel er kompakt, stabil 
og nem at manøvrere. Hjulenes unikke 
position og understellets næsten perfekte 
vægtfordeling giver en god svingradius og stor 
manøvredygtighed, selv i små rum. 

Passer næsten overalt
Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt 
bevægelsesmønster og opfylder behovene for 
løft for brugere, som i nogen grad selv kan 
deltage under løftet. Molift Quick Raiser 2 har 
en max. belastning på 160 kg.

Det lave understel (10 cm) passer under de 
fleste senge og stole, mens det elektrisk 
justerbare understel muliggør adgang næsten 
overalt.

Multijusterbare knæpuder
Knæpuderne er højdejusterbare 
og kan vinkles for bedre pas-
form samt for at give alternativ 
støtte til benene.

Molift Service Tool - 
integreret servicesoftware
Automatisk servicevarsling 
bestemmer, hvornår liften 
har brug for service og 
vedligehold.

Egenskaber

Se detaljeret information på side 12-13.
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Molift Quick Raiser 2+
Når der er behov for større max. belastning.

Øget max. belastning
Molift Quick Raiser 2+ har en 
max. belastning på 200 kg.

Stor max. belastning
Molift Quick Raiser 2+ er tilpasset en højere 
max. belastning, op til 200 kg. Den har 
forstærket løftesøjle og ophæng samt elektrisk 
justerbart understel. Hjulenes unikke position 
og understellets perfekte vægtfordeling giver 
en god svingradius og stor manøvredygtighed, 
selv i små rum. 

Naturligt bevægelsesmønster
Den skråtstillede løftesøjle giver et naturligt 
bevægelsesmønster og opfylder behovene for 
løft for brugere, som i nogen grad selv kan 
deltage under løftet.

Det lave understel (10 cm) passer under de 
fleste senge og stole, mens det elektrisk 
justerbare understel muliggør adgang næsten 
overalt.

Molift Service Tool - 
integreret servicesoftware
Automatisk servicevarsling 
bestemmer, hvornår liften 
har brug for service og 
vedligehold.

Naturligt 
bevægelsesmønster
Den skråtstillede 
løftesøjle giver et naturligt 
bevægelsesmønster.

Egenskaber

Multijusterbare knæpuder
Knæpuderne er højdejusterbare 
og kan vinkles for bedre pas-
form samt for at give alternativ 
støtte til benene.

Se detaljeret information på side 12-13.
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Pos. Qty. Description
Dimension/
Draw. no. Material: Comment:

6 2 Arm complete 08-143

5 1
Knestøtte, lang med 
store puter

4 1 Handle complete 08-094
3 1 08-084
2 1 Coloumn assy 08-091

1 1
Chassis complete 
QR 1 08 08-140

Molift Quick Raiser

Drawing name:
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Drawing number:

Quick Raiser 1 assy
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Pos. Qty. Description
Dimension/
Draw. no. Material: Comment:

6 2 Arm complete 08-143

5 1
Knestøtte, lang med 
store puter

4 1 Handle complete 08-094
3 1 08-084
2 1 Coloumn assy 08-091

1 1
Chassis complete 
QR 2 08-071

Molift Quick Raiser

Drawing name:
11/09-2008

Drawing number:

Quick Raiser 2 assy

A208-100

1:10TÅB
Projection: Scale:Date:Designed/Drawn:

Size

Dimensioner

Molift Quick 
Raiser 1

Molift Quick 
Raiser 2

Molift Quick 
Raiser 2+

Egeskaber – Molift Quick Raiser

Miljøvenligt NiMH-batteri 
Alle Molift lifte er udstyret med 
et miljøvenligt NiMH-batteri.

Batteriindikator
Alle Molift lifte har integreret 
batteriindikator med lys- og 
lydsignal. 

Sikkerhedsfunktioner
Utallige sikkerhedsfunktioner 
som nødstop, overbelastnings-
beskyttelse samt elektrisk og 
mekanisk nødsænkning er 
standardudstyr.

Strømsparefunktion
Elektronikken har en 
strømsparefunktion, som 
sætter systemet i standby efter 
en periode uden aktivitet.

Unik hjulpositionering
Kombinationen af 
letvægtskonstruktionen 
og hjulenes unikke 
position giver exceptionel 
manøvredygtighed.
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Tilbehør Tilvalg

 

Molift Quick Raiser justerbar 
fodplade
Fodplade til justering af fodpladehøjden på 
Molift Quick Raiser; ideel til lave brugere 
eller børn. Max. belastning 75 kg.
Art.nr.  0451000

Molift Quick Raiser sandaler
Udviklet til at sikre, at fødderne holdes på 
plads under løftet.
Sandaler Small 0452100 
Sandaler Medium 0452200 
Sandaler Large 0452300 

Ekstra bløde puder til knæstøtte
Til brugere med ekstra følsomme ben
Bløde puder Small 0455111
Bløde puder Large 0455114

Molift Rgo StandUp sejl 
Se detaljeret information i Molift 
Sejlbrochuren

Molift Quick Raiser Arm V-form
Den originale løftearm. Nem at bruge, 
passer til de fleste brugere.
Art.nr.  0458107

Molift Quick Raiser Arm U-form
Løftearmen har mere plads mellem fast-
gørelsespunkterne til sejlet.
Art.nr.  0458010

Molift Quick Raiser knæstøtte 
Lille
Quick Raiser 1 0455000
Quick Raiser 2 & 2+                 0455012

Molift Quick Raiser knæstøtte 
Stor
Quick Raiser 1 0455001
Quick Raiser 2 & 2+ 0455011

 HMI-nr. Art.nr.
Molift QR1, V-form Arm 20633 M21030
Molift QR2, U-form Arm 35517 M23021
Molift QR2+, U-form Arm 41850 M04450

Service Software
Inkluderet 

Materiale
Aluminium, stål

Total vægt
QR1: 29 kg  
QR2: 36 kg
QR2+: 37 kg

Længde
QR1: 955 mm
QR2 og QR2+: 1150 mm

Benhøjde
QR1: 70 mm
QR2: 100 mm
QR2+: 100 mm

Stelbredde
610 mm

Batteri
NiMH 14.4 V - 2.2 Ah
Art.nr. 0541000

Batteriladetid
ca. 3 timer

Løftehastighed
5 cm / sek ved 75 kg 

Estimeret ydelse pr. 
opladning
40 hejs á 75 kg og 50 cm

Standardmodel inkluderer
Stel, Oprejsningssøjle, Knæstøtte 
og enten V- eller U-formet Arm

QR1 and 2 QR 2+

Rengøring
Anvend pH-neutrale 
rengøringsmidler. Hvis der er behov 
for desinfektion, skal der anvendes 
isopropylalkohol. Anvend ikke 
slibende eller ætsende midler til 
rengøring.
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Molift RgoSling StandUp
Molift RgoSling StandUp er et polstret sejl, som 
er udviklet til aktive løft i kombination med 
Molift Quick Raiser. Det giver en perfekt støtte 
til lænden og er det ultimative valg ved løft og 
forflytning fra siddende til siddende. RgoSling 
StandUp placeres hurtigt og nemt på brugeren.

Sejlets design gør det ideelt til toiletbesøg. 
Molift RgoSling StandUp har en effektiv, 
skridsikker belægning på indersiden for at 
forhindre, at sejlet glider op. Den brede 
rygstøtte fordeler vægt og belastning jævnt 
over en stor flade og giver brugeren større 
komfort. Mavebæltet er med til at give ekstra 
støtte og stabilitet.

Molift RgoSling StandUp  
med støtte
Molift RgoSling StandUp med støtte giver 
yderligere bækkenstøtte, hvis brugeren har brug 
for lidt ekstra hjælp til at rejse sig.

Molift Aktive sejl til Quick Raiser
Det ideelle sejl til aktiv forflytning med Molift Quick Raiser.

NY 
LABEL!

Størrelse (taljemål)
XS 55–60 cm
S 60–75 cm
M 75–100 cm
L 100–150 cm
XL 150–175 cm

Materiale
Polyester

Inspektion
Sejlene skal efterses regelmæssigt, specielt 
efter vask. Undersøg sejlene omhyggeligt for 
slitage. Vær specielt opmærksom på sømme, 
stof, stropper og løkker. Beskadigede sejl skal 
udskiftes øjeblikkelig.

Rengøring

 Uden støtte Med støtte 

Størrelse HMI-nr. Art.nr. HMI-nr. Art.nr.

XS 77625 1720710 77630 1720810

S 77626 1720720 77631 1720820

M 77627 1720730 77632 1720830

L 77628 1720740 77634 1720840

XL 77629 1720750 77633 1720850



Molift Mobile Passive Lifte
Molift mobile passive lifte er velkendte for deres innovative og intuitive løsninger såsom standard 
4-punktsåg, Molift Service Tool integreret servicesoftware, et kompakt letvægtsdesign og en 
ergonomisk, brugervenlig skubbebøjle.  Den succesrige Molift Smart 150 er også blevet tildelt en 
pris af The Norwegian Design Council for banebrydende design og funktionalitet.
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Molift Smart 150
Let, sammenklappelig og transportabel uden værktøj.

Art. nr.
M10153

HMI-nr.
32332

Service Software
Inkluderet

Materiale
Aluminium, stål

Totalvægt
25 kg

Vægt, adskilt
Del 1:11,5 kg
Del 2: 13,5 kg

Længde
1160 mm

Benhøjde
110mm

Stelbredde
660 - 920 mm 

Dimensioner 
sammenfoldet 
1160 x 475 x 355 mm 

Løftehøjde
270-1680 mm 

Hejseinterval
1410 mm

Batteri
NiMH 14.4 V – 2.2 Ah
Art.nr. 0541000

Batteri ladetid
ca. 3 timer

Hejsehastighed
6 cm/ sek

Estimeret ydelse pr. 
opladning
40 hejs á 75 kg og 50 cm

Rengøring
Anvend pH-neutrale 
rengøringsmidler. Hvis der er 
behov for desinfektion, skal 
der anvendes isopropylalko-
hol. Anvend ikke slibende 
eller ætsende midler til 
rengøring.

Kompakt og smart
Molift Smart 150 er let at køre og transportere 
til det sted, den skal anvendes. Den er udviklet 
til hjemmepleje, rejsebrug og nem opbevaring.

Molift Smart 150 har en unik konstruktion, 
som fordeler vægten jævnt. Vægtfordelingen 
sammen med det smalle understel gør den nem 
at manøvrere, selv i små rum. 

Komfortabel og sikker forflytning
Løfteområdet på 27-168 cm giver et fantastisk 
stort løfteområde, hvilket letter løft fra såvel 
gulv som høje flader. Standard 4-punktsåg 
sikrer en komfortabel og rummelig løfteposition 
for brugeren.

Molift Smart 150 er blevet tildelt en pris for 
Design Excellence af The Norwegian Design 
Council.
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Egenskaber

Løfter nemt fra gulvet
Molift Smart har et stort 
løfteområde, der gør, at den 
kan løfte såvel fra gulv som fra 
høje flader.

4-punktsåg
Standard 4-punktsåg sikrer en 
komfortabel og mere rummelig 
løfteposition for brugeren.

Tilbehør

Rejsekuffert – Molift Smart 150
Praktisk, hård kuffert giver yderligere 
beskyttelse ved transport med fly. Den 
er TSA-godkendt til flyrejser og ideel til 
brugere med et aktivt liv.
Art.nr. 0990200

Molift Smart foldes nemt sammen og ud igen uden brug af værktøj. Kan deles i to dele, hvor den 
tungeste del kun vejer 13,5 kg.
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En favorit i hverdagen
Liftens letvægtskonstruktion i aluminium gør 
Molift Mover 180 meget let at manøvrere. Med 
et stort løfteområde på 27-163 cm er det ikke 
kun muligt at løfte højt – liften kan også løfte 
direkte fra gulv. Molift Mover 180 har mulighed 
for både 2- og 4-punktsåg.  

Ergonomisk håndtering
Molift Mover 180 er udstyret med unikke, 
buede håndtag, som giver mange muligheder 
og stor fleksibilitet i håndteringen af liften. En 
ergonomisk finesse, der gør arbejdet nemmere 
for hjælperen.

Molift Mover 180 er, som alle andre Molift 
lifte, udstyret med Molift Service Tool - en unik, 
automatisk serviceindikator, der giver besked, 
når der er behov for service. Den integrerede 
servicesoftware kan også anvendes til at hente 
data omkring liftens brug og løftemønstre.

Molift Mover 180
Molift Mover 180 er en kompakt og let lift, som passer perfekt til private hjem såvel 
som i institutioner.

Molift Mover 180 inkl. 
2-punktsåg (medium):

Art. nr.
M1800-DK

HMI-nr.
77688

Materiale
Aluminium, Stål

Service Software
Inkluderet

Totalvægt
32 kg

Længde
1260 mm

Stelbredde
670 - 1025 mm

Løftehøjde  
4-punktsåg
265-1630 mm 

Løfteinterval
1365 mm

Benhøjde
105 mm

Batteri
NiMH 14.4 V – 2.2 Ah
Art.nr. 054100

Batteri ladetid
Ca 3 timer

Hjulstørrelse
7.5 cm

Løftehastighed 
4 cm/ sek

Estimeret ydelse pr. 
opladning
50 hejs á 75 kg og 50 cm

Rengøring
Anvend pH-neutrale 
rengøringsmidler. Hvis 
der er behov for desinfek-
tion, skal der anvendes 
isopropylalkohol. Anvend 
ikke slibende eller ætsende 
midler til rengøring.

Find løfteåg og detaljeret 
information på side 22-23.
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Egenskaber

Unikt skubbehåndtag 
Unikt buet håndtag med 
mange grebsmuligheder. 
Gennemtænkt ergonomi 
giver et naturligt og sikkert 
greb.

Indbygget serviceindikator
Automatisk varslingssystem 
giver signal, når det er tid til 
service og vedligehold.

Mange anvendelsesmuligheder
Molift Mover 180 kan anvendes 
med både 2- og 4-punktsåg. 
Ågene fås i seks varianter og 
skiftes let uden brug af værktøj. 

Let håndtering
Molift Mover 180 har en 
totalvægt på kun 32 kg, som 
sammen med liftens enkle design 
gør den meget let at manøvrere. 

Molift Mover 180 har et stort løfteinterval, 
som gør det muligt at løfte fra gulv, såvel 
som fra høje flader.

Vægt
Molift Mover 180 vægt er 
godkendt Klasse III udstyr 
og overholder alle gældende 
tekniske standarder. Den kan 
også udregne BMI (Body Mass 
Index) med ét enkelt tryk.
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Molift Partner 255
Flagskibet blandt Molifts mobile lifte.

Vertikalt løftemønster og fremragende 

løfteområde
Molift Partner 255 er den ideelle løsning til 
løft i komplekse situationer ved akut og kritisk 
pleje på hospitaler og i plejefaciliteter. Med et 
enestående løfteområde på 37-179 cm er det 
muligt at udføre såvel løft direkte fra gulv som 
høje løft.

Den lige, lodrette løftesøjle sammen med det 
faste løfteåg giver virkelig høj stabilitet og 
holder brugeren i god afstand fra søjlen.

Stabilitet, manøvredygtighed og løftekapacitet
Med en samlet vægt på 42,5 kg er Molift 
Partner 255 en af de letteste lifte i kategorien, 
og kombineret med den fremragende 
konstruktion og hjulløsning er den utrolig nem 
at manøvrere med en max. belastning på 255 
kg. Udstyret med miljøvenlige NiMH-batterier. 

Molift Partner 255  
inkl. 4-punktsåg str. L

Art.nr. 
M13018

HMI-nr. 
69164

Materiale
Aluminium, Stål

Service Software
Inkluderet

Totalvægt
Standard: 42.5 kg 
Lav understel: 45 kg
Med støttearme: 50 kg

Længde
1285 mm

Stelbredde
690 - 1065 mm

Hejsehøjde 
370 - 1790 mm 

Hejseinterval
1290 mm 

Benhøjde
115 mm
Lavt understel: 6 cm
Med støttearme: 11.5 cm

Batteri
NiMh 26.4 V – 2.2 Ah

Batteri ladetid
Ca 3 timer

Løftehastighed
3 cm/ sek 

Estimeret ydelse pr. opladning
50 hejs á 75 kg og 50 cm 

Rengøring
Anvend pH-neutrale rengøringsmidler. 
Hvis der er behov for desinfektion, skal 
der anvendes isopropylalkohol. Anvend 
ikke slibende eller ætsende midler til 
rengøring.

Se valgfri løfteåg og 
detaljeret information på 
side 22-23.
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Egenskaber

Tilbehør
Vægtarm - Molift Partner 255
Molift Partner 255 vægt placeres øverst 
på løftearmen, og dermed fastholdes 
løftehøjden. Vægten er godkendt Klasse 
III udstyr og kan også udregne BMI 
(Body Mass Index).
Art.nr.  1331002

Støttearme
Molift Partner 255 fås med 
ekstra støttearme. Kombineret 
med den maksimale højde gør 
det liften til en ideel løsning 
som støtte ved gangtræning.

Molift Partner 255 har et vertikalt løftemønster, som holder brugeren på en konstant 
afstand fra søjlen under hele forflytningen. Dermed skabes en sikker og stabil position.

Høj max. belastning
Molift Partner 255 har en max. 
belastning på 255 kg.

Lavt understel
Molift Partner 255 fås også 
med ekstra lavt understel. En 
understelshøjde på kun 6 cm er 
en af de laveste på markedet

4-punktsåg
Sikrer komfortabel og 
rummelig løfteposition. 
Kombineret med det vertikale 
løftemønster giver det en 
sikker og stabil forflytning.
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Molift Stretcher
Molift Stretcher er en brugervenlig og 
fleksibel scoopbåre til sygehuse og insti-
tutioner. Godkendt til og kompatibel med 
røntgen, CT-scanninger og MRI og kan anv-
endes direkte med Molift 4-punktsåg.

Art.nr. M25200      HMI-nr. 48652 

Molift vægt
Molift vægte er godkendt Klasse III udstyr 
og overholder alle gældende tekniske stan-
darder. Vægtene kan også udregne BMI 
(Body Mass Index).

Tilbehør – Molift passive lifte 
(Kan ikke anvendes med Molift Smart 150)

Molift Mover 180
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Beskrivelse Art.nr. Dimensioner L x B x H
Mover 180 og Air, 4-punkt, M 1830011 420 x 300 x 240 mm
Mover 180 og Air, 4-punkt, L 1830010 530 x 360 x 295 mm
Mover 180 og Air, 2-punkt, S 1830003 340 x 130 mm
Mover 180 og Air, 2-punkt, M 1830002 440 x 130 mm
Mover 180 og Air, 2-punkt, L 1830001 540 x 130 mm
Partner 255, 4-punkt, M  1330060 420 x 300 x 240 mm
Partner 255, 4-punkt, L 1330061 530 x 360 x 295 mm

Løfteåg
De nye Molift aluminiumsåg passer til nye og eksisterende lifte. 
Letvægtsågene understøtter liftens lave totalvægt, og de er desuden 
lettere for hjælperen at skifte og bære. 



Molift loftliftsystemer
Loftliftsystemer fra Molift er fremtidens løsning til hjælpere. Molift loftlifte er enkle og sikre at 
anvende og kan løse alle løftebehov for handicappede. Molift loftliftsystemernes funktionelle og 
enkle design giver bedre adgang til brugeren og øger sikkerheden for såvel hjælper som bruger. 
Skinnesystemet Molift Rail System sammen med løftemotoren Molift Air gør systemet til en meget 
fleksibel, innovativ, omkostningseffektiv og fordelagtig investering.
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Variant HMI-nr. Art.nr.

Molift Air 205 84693 M25205

Molift Air 300 84694 M25300

Molift Air 205 t/køremotor 84695 M26205

Molift Air 300 t/køremotor 84696 M26300

Molift Air 205 IRC* 84697 M27205

Molift Air 300 IRC* 84698 M27300

Molift Air 205 IRC* t/køremotor 84699 M28205

Molift Air 300 IRC* t/køremotor 84700 M28300

* IRC= In rail Charging (lader i skinnen)

Max brugervægt
Molift Air 205: 205 kg
Molift Air 300: 300 kg

Service Software
Service Tool 4 inkluderet

Vægt af løftemotor
7.5 KG 

Batterioplader
100-240 V AC, 40-60 Hz

Batteri
26.4 V NiMh 2.2 Ah

Motor
24 V DC 12 A

Løftehastighed
35mm/s 90kg belastning

Tæthedsgrad
Håndkontrol IPX4
Løftemotor IPX4

Løfteinterval
3.0 m

Nødfir
Mekanisk og elektrisk

Nødstop
Tilgængelig fra gulvniveau (snor)
Kan nulstilles fra gulvniveau.

Molift Air
En ny generation af loftlifte
Molift Air er en stærk og innovativ loftlift, der gør det muligt at forflytte 
brugere komfortabelt og sikkert.

God og funktionel
Molift Air er en innovativ, funktionel og 
gennemdesignet loftlift til alle typer af brugere. 
Kombineret med skinnesystemet Molift 
RailSystem klarer Molift Air alle løftesituationer 
inden for plejen.

Let og fleksibel
Molift er en stærk loftlift, der er velegnet 
til siddende og vandrette forflytninger såvel 
som stå- og gangtræning sammen med det 
omfattende tilbehørsprogram fra Molift. Den 
anvendes med faste loftskinner, men kan også 
anvendes med flytbare, fritstående systemer.

Med den meget lave vægt og det smarte 
quick release koblingssystem er Molift Air nem 
at håndtere i forbindelse med installation og 
service. Molift Air fås med fleksible løsninger 
såsom fjernbetjening, skinneopladning 
(In-Rail-Charging, IRC) og mulighed for 
forflytning fra rum til rum. Hertil kan tilføjes 
sikkerhedsfunktionerne, det store løfteområde 
og de mange forskellige løfteåg. Her er den 
komplette løsning til alle områder inden for 
sundhedssektoren.
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Molift fremdriftsmotor
Kørende vandret forflytning langs 
skinnen.

26

Tilbehør

Montering i skinne
Quick release-funktion uden 
behov for værktøj gør service 
og vedligehold så meget 
lettere.

Batterilader
Vægmonteret lader eller 
skinneopladning (In-Rail-
Charging, IRC). 

Molift Service Tool
Automatisk servicevarsling 
informerer når liften har brug 
for service og vedligehold.

Batteriindikator
På fjernbetjening og 
løftemotor.

Håndbetjening
Med ledning som standard. 
Fjernbetjening som tilvalg.

Egenskaber

Dimensioner

Løfteåg
Flere forskellige 2- og 4-punkts- 
aluminiumsåg med quick release kobling 
til løftestrop. Se s. 23.

Vægt
Molift Air vægt er godkendt Klasse III 
Medicinsk Udstyr og overholder alle gæl-
dende tekniske standarder. Den kan også 
udregne BMI (Body Mass Index) med ét 
enkelt tryk.
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Nemt at installere
Skinnesystemet Molift Rail System (MRS) er 
en omkostningseffektiv løsning til hospitaler, 
institutioner, plejehjem og private hjem. Det 
integreres let og er æstetisk tilpasset rummets 
indretning og arkitektur, så det bliver et 
praktisk arbejdssted for hjælpere såvel som et 
attraktivt miljø for brugere og deres besøgende. 
MRS-håndbogen er en effektiv guide til 
hele projektet – fra planlægningsstadiet til 
installation af skinnesystemet. Den indeholder 
detaljerede forklaringer til alle komponenter, 
materialekrav, betingelser for installation, 
monteringsinstruktioner og sikkerhedsaspekter.

En af de mest effektive  
installationsprocesser på markedet  
MRS skinnesystemet er udviklet og godkendt 
i overensstemmelse med ISO 10535. MRS 
har skinneprofiler med innovative løsninger 
til integration i loftet. Det inkluderer også 
sporskifter og andre transitionsmuligheder, 
hvilket gør skinnesystemet utrolig fleksibelt. 
MRS består af meget få dele, og det giver en 
af de mest effektive installationsprocesser på 
markedet. 

Alle disse egenskaber gør vores system meget 
konkurrencedygtigt hvad angår profitable 
investeringer. MRS kan integreres i alle former 
for lofter og vægge. MRS kan sammensættes 
fra 160 til 300 kg og endda endnu højere 
løftekapacitet til bariatriske brugere, afhængig 
af valget af loftløftmotor.

Molift skinnesystem
Kan installeres i alle former for lofter og vægge.

Egenskaber
• Nemt at installere.

• Forskellige vægtklasser.

• Mange forskellige installationsmuligheder – integreret i nedsænket 
loft, under nedsænket loft, på væggen, på gulvet med opretstående 
støtter etc.

• Kan installeres i alle former for lofter, vægge og gulve.

Max brugervægt
160-300 kg

Farver
Hvid eller anodiseret 
aluminium

Skinner
3 dimensioner: H62, 
H112 og H142

Max distance mellem 
fixpunkter
Op til 600 cm

Skiftespor



NYT 
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Benstøtter
De polstrede benstøtter med 
den unikke stropplacering 
fordeler trykket på låret, og 
dermed øges komforten. 
Med placeringslommen lettes 
pålægning af benstøtterne.

Baglomme/
placeringslomme
Baglommen gør det nemt 
og komfortabelt at placere 
sejlet.

Unikke egenskaber
Placeringslommen på sejlet, sammen med den 
specielle foldeteknik - udviklet af Molift - gør 
sejlet let at placere på brugeren.

Maksimal komfort 
Alle vores sejl er designet til 
at fordele vægt og belastning 
jævnt, så de bliver så 
komfortable og brugervenlige 
som mulige. Der er et bredt 
udvalg af forskellige modeller og størrelser, 
og da Molift altid fokuserer på komfort og 
sikkerhed, anbefaler vi individuel afprøvning. En 
farvekode indikerer sejlstørrelsen, og den gør 
det også hurtigere og nemmere at vælge rigtig 
størrelse.

Anatomisk form gør forskellen! 
Molift RgoSling har en anatomisk form og et 
specielt tilpasset snit med fast polstring både 
bagpå og på benstøtterne. Det anatomiske 
design tager hensyn til ryggens naturlige 
krumning, samtidig med at det forhindrer, at 
brugeren glider. Sammen med den balancerede 
vægtfordeling opnås hermed et komfortabelt 
løft.

Unik glideløkkefunktion 
Den unikke glideløkkefunktion i 
skulderstropperne balancerer vægtfordelingen 
i alle løftets stadier og gør løft fra liggende til 
siddende og omvendt meget komfortable, uden 
at benstropperne skrider op.

Skandinavisk design
Molift sejl er designet i Norge efter den samme 
høje standard som Molift liftene. Alle sejl er 
godkendt i henhold til kvalitetsstandarden EN 
ISO 10535. Vi anbefaler brug af 4-punktsåg, 
fordi det giver et komfortabelt løft, men sejlene 
kan også anvendes med 2-punktsåg.

NYT 
DESIGN!

Molift RgoSling
Komfortable sejl er essentielle for brugerens velbefindende. Vi arbejder hårdt og 
engageret for at udvikle de mest komfortable og fleksible sejl til både brugere og 
hjælpere.
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Mange muligheder
Sejlene fås som HighBack og 
MediumBack.

Glideløkker
Glideløkkerne giver en 
balanceret vægtfordeling.

Farvekoder for nem tilpasning
Benstroppernes farvekode-
system gør det nemt at finde de 
forskellige højder, når stroppen 
fastgøres til løfteåget.

Placeringslomme på bagsiden
Lomme på bagsiden gør det let 
at sætte placere sejlet.

Flip-op mærkningssystem
Klar og tydelig information 
til brug i hverdagen. 
Vedligeholdsinformation 
findes bag hovedmærkaten.

Plaveringslomme på 
benstøtten
Placeringslommen gør det 
nemt og komfortabelt at 
placere benstøtten korrekt.



Heading 2
Preamble

Heading body text
Body text

Image text

Polstring
Polstringen fordeler vægten 
og giver brugeren større 
komfort.

Anti-slip
RgoSling Amputation, RgoSling 
Toilet og RgoSling StandUp er 
forsynet med anti-slip polstring 
på indersiden for yderligere 
sikkerhed.

Mærkning
Flip-op mærkningssystem 
med klar og tydelig informa-
tion til brug i hverdagen. 
Vedligeholdsinformation 
findes bag hovedmærkaten.

Benstøtte
Polstret benstøtte for brugerens 
komfort. En placeringslomme 
gør det nemt og komfortabelt at 
placere benstøtten korrekt.

Løftestropper
Mange farvekodede løkker 
hjælper med at finde den 
rette størrelse.

Bælte
Molift RgoSling Amputation og 
RgoSling Toilet har bælte for 
komfort og sikkerhed.

Placeringslomme 
Lomme, der letter placering 
af sejlet, primært i siddende 
stilling.

RgoSling Medium Polstret.
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Molift RgoSling MediumBack 
 Polstret  Net

Størrelse HMI-nr. Art.nr. HMI-nr. Art.nr.

XXS 82218 1720100 77077 1720300

XS 77071 1720110 77078 1720310

S 77072 1720120 77079 1720320

M 77073 1720130 77083 1720330

L 77074 1720140 77080 1720340

XL 77075 1720150 77081 1720350

XXL 77076 1720160 77082 1720360

Molift RgoSling HighBack 
 Polstret  Net 

Størrelse HMI-nr. Art.nr. HMI-nr. Art.nr.

XXS 82217 1720200 77084 1720400

XS 77030 1720210 77085 1720410

S 77060 1720220 77086 1720420

M 77067 1720230 77087 1720430

L 77068 1720240 77088 1720440

XL 77069 1720250 77089 1720450

XXL 77070 1720260 77090 1720460

Til hjemmepleje og institutionsbrug
Molift RgoSling MediumBack og Molift RgoSling 
HighBack er allround-sejl, der passer til de fleste 
brugere og løftesituationer i hjemmeplejen og til 
institutionsbrug.

Molift RgoSling
RgoSling MediumBack yder støtte til kroppen, og 
RgoSling HighBack støtter derudover også hovedet. 
Det giver brugeren en let tilbagelænet stilling, som 
er velegnet til brugere med nedsat styrke i kroppen 
og nedsat hovedstabilitet. Det er specielt velegnet 
til løft til og fra liggende stilling samt løft fra gulvet.

Molift RgoSling i net
RgoSling MediumBack og RgoSling HighBack fås 
også i blødt netmateriale i polyester. Materialet 
har god åndbarhed og tørrer meget hurtigt. Sejlet 
er specielt velegnet til bruse- og badesituationer. 
Netudgaven har samme form og egenskaber 
som de polstrede sejl såsom: glideløkker, 
placeringslomme på bagsiden og stropper til øget 
vægtfordeling i bendelene.

Molift RgoSling 
MediumBack og HighBack
Indbygget ergonomi til komfortable løft.

Anbefalet brugervægt
XXS 12 – 17 kg
XS 17 – 25 kg
S 25 – 50 kg
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg
XXL 230 – 300 kg

Materiale
Polyester, 
PE -cellfoam

Rengøring

RgoSling HighBack Net.
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Molift RgoSling Toilet  
LowBack og HighBack
Et fleksibelt sejl med optimale funktioner til toiletbesøg.

Alternativ påsætning som giver mere plads til af- 
og påtagning af benklæder. Unik fastgørelse af 
benstøtten letter fleksibel og individuel påsætning.

XXS XS

S M L

XL XXL

Lever op til store krav ved toiletbesøg
RgoSling Toilet yder fremragende støtte til 
kroppen og er sikret med dobbelte spænder på 
bæltet. De fleksible benstøtter letter individuel 
tilpasning og kan placeres på flere måder for at 
tilgodese brugerens funktioner og behov.

Komfort og sikkerhed til brugeren 
Molift RgoSling Toilet har flere alternative løkker 
på både skulder og benstropper, så siddevinklen 
kan tilpasses brugerens behov, inklusive en 
oprejst siddestilling. Sejlet giver fremragende 
støtte i siddende stilling. Bæltespænderne kan 
justeres i længden for optimal fordeling af vægt 
og belastning, mens der samtidig opretholdes 
god stabilitet og sikkerhed.

Fås som HighBack og LowBack 
Molift RgoSling Toilet HighBack giver 
yderligere støtte til brugere med nedsat/uden 
hovedstabilitet.

 LowBack  HighBack 

Størrelse HMI-nr. Art.nr. HMI-nr. Art.nr.

XXS 77611 1720500 77618 1720600

XS 77612 1720510 77619 1720610

S 77613 1720520 77621 1720620

M 77614 1720530 77620 1720630

L 77615 1720540 77622 1720640

XL 77616 1720550 77623 1720650

XXL 77617 1720560 77624 1720660

Materiale
Polyester, PE-cellfoam

Anbefalet brugervægt
XXS 12 – 17 kg 
XS 17 – 25 kg 
S 25 – 50 kg 
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg 
XXL 230 – 300 kg

Farvekode
Rengøring
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Molift RgoSling Amputation 
MediumBack og HighBack
Ekstra sikkerhed med indbygget bælte i taljen. 

Egenskaber
Ekstra kropsstøtte 
Bæltet med dobbelte bæltespænder og 
anti-slip materiale på indersiden giver 
yderligere kropsstøtte til brugere med 
lav muskeltonus og dårlig stabilitet.

Smal åbning for øget sikkerhed
Molift RgoSling Amputation yder den ekstra støtte, som er 
nødvendig i forbindelse med løft og forflytning af brugere med lav 
muskeltonus eller amputerede ben. RgoSling Amputation har et 
anatomisk snit og polstring, der giver fremragende støtte gennem 
hele løfte- og forflytningssituationen. Benstropperne er delt og 
har ekstra længde, så de kan placeres under begge ben samtidig. 
Yderligere stropper forhindrer, at benene glider fra hinanden, så 
brugeren kan føle sig tryg.

Fås som HighBack og MediumBack
Molift RgoSling Amputation HighBack giver yderligere støtte til 
brugere med lav muskeltonus og nedsat hovedstabilitet. Sejlet kan 
anvendes til løft til og fra vandrette positioner og siddende stilling.

Mindre åbning
Smallere sædeåbning 
omkring bagdelen end på 
standardversionen af sejlet, så 
brugeren ikke glider ned i sejlet.

 MediumBack HighBack 

Størrelse HMI-nr. Art.nr. HMI-nr. Art.nr.

XXS 77635 1721100 77668 1721200

XS 77641 1721110 77669 1721210

S 77636 1721120 77670 1721220

M 77639 1721130 77671 1721230

L 77637 1721140 77672 1721240

XL 77638 1721150 77674 1721250

XXL 77640 1721160 77675 1721260

XXS XS

S M L

XL XXL

Materiale
Polyester, PE-cellfoam

Anbefalet brugervægt
XXS 12 – 17 kg 
XS 17 – 25 kg 
S 25 – 50 kg 
M 45 – 95 kg
L 90 – 160 kg
XL 160 – 240 kg 
XXL 230 – 300 kg

Farvekode
Rengøring
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Molift RgoSling Comfort HighBack
Tilpasser sig kroppens form. 

Støtte til hele ryggen 
Molift RgoSling Comfort HighBack er et 
helsejl fremstillet i netmateriale i polyester, 
der kan ånde og tørrer hurtigt. Det er specielt 
velegnet, når sejlet skal blive liggende under 
brugeren i en stol eller kørestol samt til 
brugere med smerter i muskler eller knogler. 
Molift RgoSling Comfort giver god støtte 
til hele ryggen. Sejlet er med høj ryg, som 
placerer brugeren i en mere bagudlænet 
stilling. Skulderstropperne har de unikke 
glideløkker, som giver som giver en blød 
overgang fra liggende til siddende stilling og 
omvendt. Placeres mens brugeren ligger ned.

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XS 88156 1721410

S 77649 1721420

M 77650 1721430

L 77651 1721440

XL 88157 1721450

XXL 88158 1721460

Materiale
Polyester

Anbefalet brugervægt
XS  17 – 25 kg
S  25 – 50 kg
M  45 – 95 kg
L  90 – 160 kg
XL  160 – 240 kg
XXL  230 – 300 kg

Farvekode

Rengøring

XS S

M L

XL XXL
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Molift RgoSling Stå/Gå-vest
Til gangtræning, selvstændigt eller med hjælp.

Tilbehør

Lyskestropper
Lyskestropperne er placeret i en vinkel 
udad, hvilket minimerer risikoen for, at 
de klemmer, når der lægges mere vægt 
på vesten.

Sikker og komfortabel gangtræning
Molift RgoSling Stå/Gå-vest er udviklet til tryg 
og sikker genoptræning såsom gangtræning, 
ståtræning og balanceøvelser.

Molift RgoSling Stå/Gå-vest har et bredt, 
polstret bælte med dobbelte spænder, som 
fordeler trykket jævnt over en stor flade. De 
polstrede lyskestropper forhindrer vesten i at 
glide op og ud af position. 

Adopterede træk fra professionel klatring
Molift RgoSling Stå/Gå-vest har adopteret 
flere træk fra professionelt klatreudstyr for 
at tilgodese komfort og sikkerhed på bedst 
mulig måde. Selvstrammende ophængsløkker 
forhindrer, at brugeren glider eller falder på 
gulvet.

Bæltet åbnes og lukkes fortil og giver brugeren 
øgede muligheder for at træne gang eller gå på 
toilettet selvstændigt, måske endda uden hjælp.

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77642 1721300

XS 77643 1721310

S 77645 1721320

M 77644 1721330

L 77647 1721340

XL 77646 1721350

XXL 77648 1721360

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS-XS 79213 1721700

S-M 79214 1721720

L-XL 79215 1721740

Tilbehør
Lyskestropper (Bestil to for et komplet par)

Materiale
Polyester, PE-cellfoam

Anbefalet brugervægt
XXS  12 –17 kg
XS  17 –25 kg
S  25 – 50 kg
M  45 – 95 kg
L  90 – 160 kg
XL  160 – 240 kg

XXS XS

S M L

XL

Farvekode

Rengøring
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Vores standarder 
Molift er certificeret i overensstemmelse med ISO-standard-
erne for vores branche. Det har indflydelse på vores drift og på 
kvalitetssikringen af vores produkter og vores processer.

KVALITETSSIKRINGSSYSTEMER 
(EN-ISO 9001:2008) Vi er certificerede i henhold til ISO 9001:2008, 
hvilket betyder, at alle vores arbejdsprocesser, fra produktudvikling 
og produktion til produkterne og leveringen af disse, lever op til de 
strengeste kvalitetskrav.

SPORBARHED 
(EN-ISO 13485-2003) Molift lever op til alle krav i ISO 13485 med 
hensyn til produkternes sporbarhed. Alle vores lifte og sejl har stregkoder 
for at lette sporbarheden for vores distributører på deres marked.

MILJØKRAV 
(EN-ISO 14001:2004) Vi arbejder kontinuerligt på at minimere 
miljøpåvirkningen fra vores produktion, og vi er certificerede i henhold til 
ISO 14001. Denne standard indeholder lovmæssige krav til råmaterialer, 
emission, genanvendelse og strømforbrug. Vi anvender genanvendelige 
nikkel-metalhydridbatterier (NiMH) i vores lifte.

Molift Service Tool
Software, der arbejder sammen med liften

Alle lifte fra Molift har en integreret, automatisk servicevarsling, der angiver, hvornår liften har brug 
for service. Det sikrer, at bruger og hjælper ved, at liften er sikker i forhold til gældende lovgivning 
og regler.

Sikrer korrekt service og vedligehold
Molift Service Tool udregner antallet af løft og giver et 
advarselssignal, når service er påkrævet. 

Med Molift Service Tool 4 kan en certificeret Molift-tekniker 
forbinde sig til og kommunikere med liften for at udføre 
service og teknisk fejlsøgning. Med softwaren er der også 
mulighed for at læse, kontrollere og justere nøgleparametre 
i liften såvel som læsning og print af servicehistorikken.

Registrer og analyser brug af lifte og løftemønster
Molift Service Tool 4 kan også anvendes til at hente data 
omkring brug af liften samt løftemønster. Når data kædes 
sammen med arbejdsskader blandt de ansatte, kan det 
være et nyttigt redskab for ledelsen i arbejdet med at 
reducere skader. Ydermere kan Molift Service Tool forbedre 
effektiviteten, eftersom den angiver, hvorvidt de typer lifte, 
der anvendes, er egnede til brugergruppen og deres behov. 

Molift Service Tool 4 gør det muligt for 
os at samle data om Molift lifte i hele 
verden og forbedre vores produkter 
kontinuerligt.
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Molift RgoSlings 

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77618 1720600

XS 77619 1720610

S 77621 1720620

M 77620 1720630

L 77622 1720640

XL 77623 1720650

XXL 77624 1720660

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77611 1720500

XS 77612 1720510

S 77613 1720520

M 77614 1720530

L 77615 1720540

XL 77616 1720550

XXL 77617 1720560

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77635 1721100

XS 77641 1721110

S 77636 1721120

M 77639 1721130

L 77637 1721140

XL 77638 1721150

XXL 77640 1721160

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77668 1721200

XS 77669 1721210

S 77670 1721220

M 77671 1721230

L 77672 1721240

XL 77674 1721250

XXL 77675 1721260

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77084 1720400

XS 77085 1720410

S 77086 1720420

M 77087 1720430

L 77088 1720440

XL 77089 1720450

XXL 77090 1720460

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77077 1720300

XS  77078 1720310

S 77079 1720320

M 77083 1720330

L 77080 1720340

XL 77081 1720350

XXL 77082 1720360

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 82217 1720200

XS 77030 1720210

S 77060 1720220

M 77067 1720230

L 77068 1720240

XL 77069 1720250

XXL 77070 1720260

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 82218 1720100

XS 77071 1720110

S 77072 1720120

M 77073 1720130

L 77074 1720140

XL 77075 1720150

XXL 77076 1720160

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

UP/OPPOUT/UT

Toilet HighBack padded

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

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

UP/OPPOUT/UT

Toilet LowBack padded

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

M

M

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium 

MEDIUM

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

UP/OPP
OUT/UT

RgoSling High Back Net

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

User name / Brukers navn:

MEDIUM

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2

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

UP/OPP
OUT/UT

RgoSling Medium Back Net

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

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

UP/OPP
OUT/UT

RgoSling High Back

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

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

UP/OPP
OUT/UT

RgoSling Medium Back

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

RgoSling Amputation 
HighBack

RgoSling Amputation 
MediumBack

RgoSling MediumBack
Polstret

RgoSling Toilet LowBack RgoSling Toilet HighBack

RgoSling MediumBack
Net

RgoSling HighBack
Polstret

RgoSling HighBack
Net
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RgoSling Stå/Gå-vest 
lyskestropper

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

One size 77652 1721600

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS-XS 79213 1721700

S-M 79214 1721720

L-XL 79215 1721740

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XXS 77642 1721300

XS 77643 1721310

S 77645 1721320

M 77644 1721330

L 77647 1721340

XL 77646 1721350

XXL 77648 1721360

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XS 77630 1720810

S 77631 1720820

M 77632 1720830

L 77634 1720840

XL 77633 1720850

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XS 77625 1720710

S 77626 1720720

M 77627 1720730

L 77628 1720740

XL 77629 1720750

Størrelse HMI-nr. Art.nr.

XS 88156 1721410

S 77649 1721420

M 77650 1721430

L 77651 1721440

XL 88157 1721450

XXL 88158 1721460

Etac Molift RgoSling Extension Loops
1721600 SWL 300kg

YY
YY

-M
M

Po
ly

es
te

r /
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ol
ye

th
yl

en
e

Etac M
olift RgoSling Am

bulating Vest Legstrap

1720110

Size S/XS

RgoSling StandUp 
med støtte

M

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

UP/OPP
OUT/UT

Toilet HighBack padded

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

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

UP/OPP
OUT/UT

Toilet HighBack padded

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

Rgosling Comfort HighBack

MM

RgoSling StandUp

RgoSling
Forlængerstropper

RgoSling Stå/Gå-vest



”Alle skal kunne leve et frit og uafhængigt liv og forfølge sine drømme,  
uanset de fysiske omstændigheder.”

Etac har mange muligheder:

- Manuelle kørestole og siddestillinger 
- Forflytningsløsninger 
- Elektriske kørestole 
- Komfort på badeværelset og løsninger til hverdagen 
- Juniorudstyr

Du kan finde nyheder og opdateret information på 
vores hjemmeside www.etac.dk.
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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


