
Etac Molift Mover 180
En mobil personløfter 
til alle situationer



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

Molift Mover 180 løfter for dig
Liftens letvægtskonstruktion gør den meget 
let at manøvrere. Med et stort løfteområde fra 
270 til 1630 mm. er det ikke kun muligt at løfte 
højt - den kan også løfte direkte fra gulv. Molift 
Mover 180 har mulighed for både 2-og 4-punkts 
løfteåg.

Gennemtænkte ergonomiske finesser
Molift Mover 180 er forsynet med unikke buede 
håndtag som giver mange muligheder og stor 
fleksibilitet i håndteringen af liften. En finesse der 
gør det nemmere for hjælper.

Liften er desuden forsynet med Molift’s miljøven-
lige NiMH batteri. 

Molift Mover 180 er, som alle andre Molift lifte, 
udstyret med en unik automatisk serviceindika-
tor der udregner servicetidspunkt og giver signal. 
Denne funktion indeholder desuden statistik i 
brugen af liften i og med at den kan vise antal 
løft og vægt løftet.

Maksimal løftekapacitet
180 kg.

Materiale
Aluminium/Stål

Service software
Inkluderet

Total vægt
32 kg.

Højde
1270 mm.

Længde
1260 mm.

Bredde af chassis til 
yderside af ben
680 mm.

Bredde åben, inderside 
af ben
1010 mm.

Løftehøjde
370 - 1730 mm. 

Løfteinterval
1360 mm. 
2-punkts løfteåg min/max:
370 / 1730 mm.
4-punkts løfteåg min/max:
270 / 1630 mm.

Højde på ben
110 mm.

Batteri
NiMH 14.4 V - 2.2 Ah

Ladetid for batteri
Ca. 3 timer

Løftehastighed
40 mm/sek.

Kapacitet pr. opladning
Ca. 50 løft med 75 kg. og 500 
mm. interval

Beskrivelse HMI Art. nr.

Molift Mover 180 med 
2-punkts løfteåg (medium) 77688 M1800-DK



Molift Mover 180 har et stort 
løfteinterval (1360 mm) som tillader 
løft fra gulvet såvel som høje løft.

Egenskaber

Unikt buet håndtag med mange 
grebsmuligheder

Gennemtænkt ergonomi giver et 
naturligt og sikkert greb.

Indbygget serviceindikator

Automatisk varslingssystem giver 
signal, når det er tid for service og 
vedligehold.

Mange anvendelsesmuligheder

Molift Mover 180 kan anvendes med 
både 2- og 4-punkts løfteåg. Løfteåg 
fås i 5 størrelser og skiftes let uden 
brug af værktøj.

Let håndtering

Molift Mover 180 har en totalvægt 
på kun 32 kg og med liftens enkle 
design gør det den meget let at 
manøvrere omkring for hjælper.

Let forflytning fra stol

Molift Mover 180 løfter let fra stol, 
kørestol, toilet og toiletstol.

Nem forflytning fra og til seng

Molift Mover 180 løfter nemt og 
bekvemt til og fra seng med Molift 
sejl eller Molift båre.



Molift båre

Molift båren er specielt designet for sideværts forflytning af 
personer som mistænkes for skade/fraktur på rygsøjlen.

Molift båre, standard 
    Ekskl. løfteseler og sikkerhedsbælte  2150103

Molift båre, til MR-scanner 
    Ekskl. løfteseler og sikkerhedsbælte  2150108

Løftestropper, 4 stk./sæt  2150357

Strop med stropspænde, 4 stk./sæt  2150356

Sikkerhedsbælte, 3 stk./sæt 2150355

Vægt

Vægten er godkendt klasse III udstyr og over-
holder alle gældende tekniske standarder. Den 
kan også udregne BMI (Body Mass Index) med 
ét enkelt tryk. En quick-release funktion gør det 
nemt af på- og afmontere vægten.

Artikel nr. 1840000

Tilbehør

Molift Mover 180 i kombination med Molift sejl giver 
en komfortabel, tryg og korrekt positionering under 
hele forflytningen.

Molift´s muligheder for løfteåg

Molift Mover 180 kan anvendes med 2 eller 4 punkts 
løfteåg i 5 forskellige variationer.

2-punkts large, 590 mm. 1830001

2-punkts medium, 490 mm. (Standard) 1830002

2-punkts small, 390 mm. 1830003

4-punkts medium, 440 x 280 x 235 mm 1830011

4-punkts large, 550 x 410 x 260 mm. 1830010

Molift båren er specielt designet for sideværts forflytning af 
personer som mistænkes for skade/fraktur på rygsøjlen. Båren er 
godkendt til brug i forbindelse med røntgenbilledeoptagelse, CT- 
og MR-scanning. Båren fastgøres let til Molift 4-punkts løfteåg.

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tlf. 79 68 58 33  Fax 75 66 52 57
info@etac.dk  www.etac.dk
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Molift – an Etac company


