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Molift Quattro
Fritstående løfteløsning med fremragende stabilitet

Et fritstående skinnesystem
Molift Quattro er en fritstående løfteenhed med et travers-
system (med fire ben), som er den bedste løsning til 
midlertidige løftebehov, eller hvis faciliteterne ikke er bygget 
til faste installationer. Skinnebanen er nem at installere 
uden behov for at montere yderligere tilbehør på vægge 
og i lofter. Systemet er ideelt til midlertidige løftebehov på 
plejefaciliteter eller i private hjem.

Produktnavn HMI-nr. Varenr.
Molift Quattro 3 (3x3 m) 109225 1600030
Molift Quattro 4 (4x4 m) 109226 1600035

Fakta
Enhedens vægt:
  • Skinner kg/m: 4,2 kg/m
  • Ben med justerbar fod: 8,5 kg
  • Hjørne: 2,7kg
  • Total vægt (Komplet enhed) (3x3 m): 110,95 kg 
  • Total vægt (Komplet enhed) (4x4 m): 131,55 kg

Fakta
Max. belastning: 300 kg
Materiale: Stål, anodiseret aluminium, plastik
Forventet levetid: 10 år

Rengøring
Rengør/desinficer produktet med et standard 
ikke-slibende rengøringsmiddel med en pH mellem 
5 og 9 eller med en 70 % desinfektionsopløsning.
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A: Travers/Skinner længde: 3 eller 4 m
B: Højde: 2,33 m (2,38–2,43 m med justerbar fod (tilbehør)
C: Højde, underside af skinne: 2,19
D: Udvendig bredde 3,16-4,16 m
E: Udvendig dybde 3,16-4,16 m

Løser de fleste loftløftsituationer
Skinnesystemet består af en letvægtsaluminiumsramme og fire stålben, som yder fremragende stabilitet. Molift 
Quattro løser alle situationer der kræver loftlift, sammen med Molift Air loftlift og et sejl. Med en løftekapacitet på 
max. 300 kg er den ideel til løft og forflytning af en person fra eller til seng, gulv, stol, kørestol, toilet osv.

Molift Quattro kan leveres i to størrelser: 3x3 meter og 4x4 meter. Benenes længde er fast. 

Molift Air med løbekat bestilles separat.
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For seneste nyheder og løbende opdatering af produktinformation
se www.etac.dk

Funktioner
Suveræn stabilitet 
og manøvredygtighed 
Molift Quattro fritstående skinnesystem 
med suveræn stabilitet, som øger 
tilgængeligheden i alle løftesituationer.

Nemt at installere
Molift Quattro er designet til hurtig 
installation af en eller to personer 
(sidstnævnte er at foretrække).

Opladning af løftemotoren
Løftemotoren Molift Air oplades nemt via 
vægmonteret lader eller skinneopladning.

Tilbehør
Justerbar fod
Molift Quattro kan optimeres med 
højdejusterbare fødder på hvert ben.  
Varenr. 1610200


