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Vedrørende

Nyt produkt

Erstatter produkt

Molift Air 200
Supplement til eksisterende produkt

Udgår

PI - Produktinformation

Molift Air 200 - nye tiltag/ændringer i forhold til Molift Air 205
Denne kompakte og kraftfulde loftlift i et smukt design, er optimal til brug i institutioner, plejeboliger og hjemmeplejen.
Molift Air 200 er det mindste medlem af familien Molift Air, og kombineret med Molift skinnesystemer og løfteåg, løser den
langt de fleste dagligdags forflytningsbehov inden for sundhedsplejen.

• Lav egenvægt på 8,56 kg
• Har soft start/-stop – dette giver
en behagelig og sikker følelse for
brugeren.
• Er udstyret med nye ladeindikationer – med 4 stk. lamper, får
man løbende en indikation af
ladestatus.
• Udstyret med ny ledning på
håndbetjeningen, der er monteret direkte ind på printet, med
en solid aflastningsskrue.
• Cover er ændret, så det nu er
uden kanter og fremspring Cover kan demonteres uden
brug af værktøj.

• Quick release løbekat - gør det
nemt at opsætte/-nedtage hejs uden brug af værktøj.
• Hejs og løbekat er adskilt – dette
gør det ekstremt nemt at flytte
hejs til andre typer skinner /
andet fabrikat uden brug af
værktøj.

• Med integreret plastrør, for nem
reset af nødstop, som kan nås fra
gulvet.

• 3 mtr. løftestrop som standard.
• Ny dockingstation – sikrer enkel
og nem opladning.
• Ny integreret krave - for nem og
naturlig placering af håndbetjening.

• Nye forstærkede kroge på vores
2 pkt. og 4 pkt. løfteåg udført i
pulverlakeret zink.

• Ny intuitiv håndbetjening, der
reagerer ved let tryk.

Ved spørgsmål kontakt din konsulent
eller Intern salg på:
info@etac.dk
tlf. +45 79 68 58 33
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Molift Air 200

Erstatter produkt

Nyt produkt

Produkt

Beskrivelse

Molift Air 200
Molift Air 200

Supplement til eksisterende produkt

Udgår

Varenr.

HMI-nr.

Loftlift, håndbetjening, lader, SLA batteri

M26200

115176

Loftlift, håndbetjening, lader, Lithium batteri

M26201

119220

Indføres fra 		

Uge 36 2019

Fakta
Max. brugervægt (SWL)

205 kg

Total vægt (inkl. SLA batteri)

8,6 kg

Længde

360 mm

Bredde

190 mm

Højde

195 mm

Batteri
Batterilader
Ladetid, batteri

26.4 V SLA 2.6 Ah
100–240 V AC, 40–60 Hz
6 timer

Løftemodul

24 V DC

Løfteinterval

3000 mm

Løftehastighed ved 75 kg
Forventet levetid
Molift service software
Nødfir
Nødstop
Tæthedsklasse: håndbetjening og løftemodul

60 mm/sek.
30.000 lifts SWL/10 år
Inkluderet
Elektrisk og Mekanisk
Kan nås fra gulv
Reset muligt fra gulv
IP24

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