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Mange anvendelsesmuligheder
Liften kan anvendes med både 2- og 
4-punktsåg. Løfteåg fås i forskellige 
størrelser og skiftes let uden brug af 
værktøj. 

Intuitiv håndbetjening
Den enkle og brugervenlige 

håndbetjening placeres nemt 
på integreret holder eller i en 
vægmonteret dockingstation.

Enkel montage
Smart Quick release løbekat og 

løftemotorens lette egenvægt gør 
det nemt at opsætte/nedtage 

løftemotoren. Løftemotor og løbekat 
adskilles nemt uden brug af værktøj. 

Kan ligeledes benyttes i andre 
skinnetyper/fabrikater.

Batteriindikator
Batteriindikatoren viser meget 
tydeligt løbende status på batteri-
niveauet og hvornår det er tid til 
at oplade løftemotoren.

Stort løfteinterval
Molift Air 350 har som standard en 3 m. 
løftestrop, og dermed et af de største 
standard-løfteintervaller på markedet.

Nødfunktioner
Nødstop og nødfir.  

Nulstilles nemt fra gulvet, 
vha. det integrerede plastrør.

Fremragende løftekapacitet
Lille og letkørende løftemotor.
Egenvægt 8,56 kg! 
Løftekapacitet (SWL) 350 kg. 
Størrelsen og vægten gør den meget 
let at betjene og håndtere i de 
forskellige forflytningssituationer.

Den gode oplevelse
For at give patienten en 

komfortabel og tryg oplevelse, 
er liften meget lydsvag og med 

blød start - og stop funktion. 

PI - Produktinformation 
Molift Air 350

Molift Air 350 er en smart, brugervenlig loftlift med en løftekapacitet på op til 350 kg. I kombination med Molift skinnesystem og 
sejl udgør denne kompakte og kraftfulde loftlift en komplet løsning til patienthåndtering som kan løse langt de fleste dagligdags 
forflytningsbehov inden for sundhedsplejen. Molift Air 350 er optimal til brug i institutioner, plejeboliger og i hjemmeplejen. 

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Produkt Beskrivelse Varenr. HMI-nr.

Molift Air 350 Loftlift, håndbetjening, lader, SLA batteri M26350 122610

Molift Air 350 Loftlift, håndbetjening, lader, Lithium batteri M26351 122611

Indføres fra   Uge 8 2020

Fakta  

Max. brugervægt (SWL) 350 kg

Total vægt (inkl. SLA batteri) 8,6 kg

Længde 360 mm

Bredde 190 mm

Højde 195 mm

Batteri SLA 26.4 V SLA 2.6 Ah

Batteri Lithium 25.6 V LiFePO4 2.4 Ah

Batterilader 100–240 V AC, 40–60 Hz

Ladetid, batteri 6 timer

Løftemodul 24 V DC

Løfteinterval 2600 mm

Løftehastighed ved 75 kg 60 mm/sek.

Forventet levetid 30.000 lifts SWL/10 år

Molift service software Inkluderet

Softstart/-stop Inkluderet

Nødfir Elektrisk og Mekanisk

Nødstop Kan nås fra gulv
Reset muligt fra gulv

Tæthedsklasse: håndbetjening og løftemodul IP24

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33


