
Molift Air Tilt
Plafondlift met elektrisch
kanteljuk



Molift Air Tilt
Molift Air plafondliftsystemen bieden vanaf nu een nog prettiger werkomgeving dankzij 
het elektrische kanteljuk Molift Air Tilt. Het vermindert de belasting van de verzorger, 
aangezien geen fysieke inspanning meer nodig is en het aantal handelingen wordt beperkt. 
Bovendien biedt Mobil Air Tilt meer comfort voor de gebruiker. 

Positioneren zonder fysieke 

belasting
Met de Molift Air Tilt kan de zorgverlener dagelijks 
zelfstandig transfers en het positioneren van de 
gebruikers veilig en comfortabel uitvoeren. Zonder 
fysieke belasting kan de verzorger de hoogte en positie 
van de gebruiker gelijktijdig en nauwkeurig aanpassen. 
Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig in een optimale 
zitpositie worden geplaatst, bijvoorbeeld in een rolstoel.
Dankzij het open ontwerp is dit voor zowel gebruikers 
als verzorgers comfortabel. De cliënt krijgt een gevoel 
van openheid dankzij het brede gezichtsveld, terwijl de 
verzorger beter oogcontact kan maken.

Een flexibele oplossing
Molift Air 350 is een plafondlift uit de Molift-familie, 
ook verkrijgbaar in een aangepaste versie nu met 
kantelfunctie. De kantelfunctie wordt bediend met 
de afstandsbediening, wat de Molift Air tilt zeer 
gebruiksvriendelijk maakt.

De Molift Air tilt en het Molift Rail Systeem zijn geschikt 
voor in de meeste zorginstellingen, zoals ziekenhuizen 
en verpleeghuizen. Maar zijn ook goed toepasbaar in 
thuisomgevingen. Het kanteljuk en Rail systeem draagt 
bij aan een comfortabele en ergonomische tilsituatie voor 
verzorgers en gebruikers.

Uitvoering Inclusief Item nr.
Molift Air kanteljuk Plafondlift met elektrisch kanteljuk M26355

Informatie
Maximaal gebruikersgewicht(SWL) 273 kg 
Materiaal Staal, kunstof 
Verwachte levensduur 30 000 rondes SWL of 10 jaar 
Molift service tool Inclusief

Specificaties Molift Air 350 Tilt
Gewicht 8,6 kg 
Lengte 360 mm 
Breedte 190 mm 
Hoogte 195 mm 
Batterij 26.4 V SLA 2.6 Ah 
Batterij oplaadtijd 6 uur 
Motor 24V DC 
Til interval 2600 mm 
Tilsnelheid 50 mm/sec 
Nooddaling Mechanisch en elektrisch 

Noodstop Te bedienen vanaf de grond middels een koord.  
 Reset kan uitgevoerd worden vanaf de grond 
Beschermingsklasse IP24

Specificaties Molift Air 350 Tilt
Gewicht 7,3 kg 
Lengte 580 mm 
Breedte 580 mm 
Hoogte 500-790 mm 
Kantelbereik 75 graden 
Snelheid aandrijfsysteem 12,6 mm/seconde 
Beschermingsklasse IPX4

273 600

Reinig/desinfecteer het product met een standaard niet-schurend reinigingsmiddel met 
een pH tussen 5 en 9, of met een desinfecterende oplossing van 70%.. 
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Kenmerken

Tilbanden met clipbevestiging

Eenvoudig in de rolstoel plaatsen
Het is mogelijk om de hoeken gelijktijdig in 
te stellen, waardoor de gebruiker eenvoudig 
in een optimale zitpositie in de rolstoel wordt 
geplaatst.

Meer comfort voor de gebruiker
Het tiljuk is wijd opgezet waardoor de 
gebruiker veel ruimte rondom het hoofd 
heeft. Dit draagt   bij aan een goede 
zichtbaarheid, openheid en de mogelijkheid 
van meer oogcontact tussen gebruiker en 
verzorger.

Flexibele verbinding voor de tilband
De clip bevestiging voor de tilband biedt 
flexibiliteit en een gemakkelijke overdracht. 
De tilband voor het been heeft een flexibile 
verbinding waardoor deze enigszins met de 
gebruiker meebeweegt.

Snelkoppeling
De tiljukken van Molift kunnen snel 
ontkoppeld worden. Dit maakt het wisselen 
van het juk makkelijk en soepel. Zonder dat 
er gereedschap nodig is.

High Easy Sling
Clipbevestiging, Polyester, SWL 220 kg

Small  ............................................. HYASMCP
Medium  ......................................... HYAMEDCP
Large  ............................................. HYALRGCP
Extra large  ..................................... HYAXLRGCP

High Easy Toilet Sling
Clipbevestiging Polyester, SWL 220 kg

Small  ............................................. DA-ST3ASM
Medium  ......................................... DA-ST3AMED
Large  ............................................. DA-ST3ALRG
Extra large  ..................................... DA-ST3AXLRG

www.etac.nl   Molift Air Tilt 3



Ju
ne

 1
1,

 2
02

1

Etac is werelwijd toonaangevend in ergonomische hulpmiddelen en apparatuur
voor het helpen van mensen. Ons hart ligt bij het leveren van oplossingen die
de kwaliteit van leven verbeteren. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor de

familie en zorgverleners.

Kijk voor het laatste nieuws en de productupdates op:  
www.etac.nl

Etac R82 b.v.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: info.holland@r82.com
W: www.etac.nl


