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til nye og forbedrede 
forflytningsplatforme
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Byttebetingelser 
Der byttes med en ny Molift Raiser for et brugt drejetårn/forflytningsplatform. 
Indbytnings-produktet skal udleveres til Etac og være komplet, men ikke nødvendigvis 
100% funktions-dueligt. Der ydes rabat på hovedproduktet, eventuelt tilbehør er listepris.

BYT til NYT?
Kontakt din salgskonsulent allerede i dag! 

Danmark Øst: Steffen Adamsen tlf. 40 44 37 28

Danmark Vest: Stine Kjær Mikkelsen tlf. 40 44 37 29

Tilbuddet udløber den 30. juni 2017.

Optimér arbejdsmiljøet!
Forflytningsplatformen Etac Molift Raiser er til passet til at give en aktiv og sikker 
forflytning for brugeren og bedst mulig forudsætning for et ergonomisk arbejdsmiljø 
for hjælperen.

Etac tilbyder med denne kampagne at bytte dit brugte drejetårn ud med vores unikke 
Molift Raiser til en skarp pris!

Vi bytter ALLE fabrikater og jo flere I bytter,  
jo bedre bliver prisen!



Gå fra to til én hjælper

Optimér jeres fysiske arbejdsmiljø

Giv jeres brugere en mere tryg og sikker forflytning

Få en fleksibel forflytning – fremfor en stationær vha. et drejetårn

Få en forflytning der støtter det naturlige bevægemønster og giv 
dermed jeres brugere større grad af selvhjulpenhed

   Desuden kan der til Molift Raiser tilkøbes vores 
   helt unikke tryghedsbælte med glidemuffe.

Opnå alt dette med Molift Raiser:



Detaljer Molift Raiser

Underbensstøtte med enhåndgreb 
til regulering af højden

Den bløde og polstrede underbenstøtte 
giver optimal støtte for  brugeren. 
Højdejustering  foretages med et enkelt 
og let enhåndsgreb.

Én fod låser begge hjul

Ved at aktivere centralbremsen 
bremses begge hjul. Dette giver en 
hurtigere og mere sikker anvendelse 
af produktet.

Lav indstigningshøjde

Den lave indstigningshøjde gør   
det nemt for brugeren at placere  
fødderne korrekt på platformen. 

Håndtag med mange  
grebsmuligheder

Håndtagsbøjlen giver optimale  
grebsmuligheder for både bruger 
og hjælpere.
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