
Etac Molift Takheis system
En kort innføring i produktene og  
prinsippene for planlegging av 
takheisløsninger.
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Etac Molift Takheis system
En kort innføring i prinsippene og produktene for planlegging av takheis løsninger.

1. Formål med takheis
Formålet med en takheis, er å forflytte en 
person fra et “løftepunkt” til et annet på 
letteste måte. Løftepunkter kan være:

a) Seng  b) Hvilestol

c) Hygienestol d) Stellebenk

e) Toalett f) Badekar

2. Takheis systemer
Det finnes to hovedinndelinger av takheis system:

a) Enkeltskinne, dekker området rett under skinnen

Et skinneprofilsystem montert i tak eller vegg, bærer en heismotor som kan brukes i 
skinneprofilens dekningsområde/utstrekning. Det er viktig at planleggingen av takheis og 
plassering av denne, gjøres tidlig i prosjekteringsfasen av byggeprosessen. 

Grunnen til dette er å finne hensiktsmessig plassering/trasé i forhold til ventilasjon, vvs, 
elektro, overrislingsanlegg og lignende så tidlig som mulig. Tidlig planlegging av trasé er også 
viktig i forhold til å få optimal (og alternativ) plassering av seng, møbler, dør til tilstøtende rom 
(f. eks. bad), toalett, dusj og badekar.

Enkeltskinne med eller uten kombinasjon 
med kurve.

Enkeltskinne med kurve, kombinert med pens for 
tilgang til to definerte løftepunkter. (Se bilde 8c på 
side 5) Kan også kombineres med overgangskobling 
til traversanlegg. (Se bilde 8d på side 5)

b) Traversanlegg, dekker hele rom eller 
områder begrenset av traversanlegget

Kan kombineres med 
overgangskobling til rettskinne 
til f.eks. bad eller annet rom. 
(Se bilde 8d på side 5)

Ill. viser eksempel 
på “løftepunkt” 
toalett.
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4. Valg av skinneprofiler for montering på vegg
Ofte er det både enklere og raskere å montere skinne på vegg, fremfor å montere i tak. Det finnes 
to ulike monteringsmetoder:

3. Valg av skinneprofiler for montering i tak
a)  Direkte i tak (det er ingen avstand mellom  

profil og tak) 

b)  Nedbygd fra tak (et utvalg teleskopiske 
braketter gir gode tilpasningsmuligheter)

Dersom det er ønskelig, kan vår profil bygges inn i 
nedsenket himling. Denne kombinasjonen gjør at 
profilsystemet er nærmest helt skjult.

Bildet over viser spalte over dør for bruk av flyttbar 
Molift Nomad heismotor.

b) Montering av skinne-profil rett på vegg

a) Montering av skinneprofiler på vegg ved hjelp av braketter

Montering av skinneprofiler på vegg 
ved hjelp av enkel brakett. Braketten 
gir mange monteringsmuligheter, og 
kan brukes både på betong og tre-
konstruksjoner.
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5. Overflate på skinneprofilene
Alle skinneprofiler er produsert av ekstrudert aluminium, og finnes i to alternative overflater:

a) Natur eloksert grå

b) Hvit lakkert (RAL kode 9010)

6. Innfestning av skinne-

7. Tilleggsinstallasjoner
Det er nødvendig å planlegge for plassering av batterilader ved installasjon av takheis. Heisen lades 
gjennom håndkontrollen. Lader bør derfor plasseres slik at heisen er ute av veien når den skal lades.

MRS hvit lakkert.

Illustrasjonen viser hvordan en prinsipielt kan 
bygge inn forsterkning i konstruksjon av tre- 
eller stålstendere

Batterilader kobles til 230V nettet med 
standard stikk-kontakt. Det må derfor 
være uttak tilgjengelig i nærhet av 
laderens plassering.

profilsystemene
Skinneprofilsystemene godkjennes for 
vektklasser tilpasset kunde, fra 160 kg til 300 
kg. Systemene kan monteres i konstruksjoner 
av tre eller betong. Krav til sikkerhet i forhold til 
overlast er n=1,5. 

Eksempel: En rettskinne er montert direkte i 
betongtak med tre festepunkter, vektklasse er 
300 kg. Krav til sikkerhet er 300 kg x 1,5 = 450 
kg – det vil si at hvert punkt må kunne motstå 
450 kg last.

ETAC bistår med å tegne inn målsatte punkter 
for innfesting, slik at entreprenør kan forberede 
og forsterke bygningskonstruksjonen der dette 
er nødvendig.
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8. Utvidede løsninger
Skinneprofilsystemet byr på utvidede muligheter og fleksible løsninger:

a) Føre skinneprofilen gjennom vegg for å gi tilgang til 2 eller flere rom 

b) Tilrettelegge for «klatring» mellom to separate skinneprofilsystemer 

c)  Gi tilgang til flere løftepunkter 
ved hjelp av pens

d)  Koble travers til rettskinne ved 
hjelp av overgangskobling

(se pkt 2a og 2b 
på side 2)

(se pkt 2a og 
2b på side 2)
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9. Etac Molift Heismotorer
Det finnes to hovedtyper av Molift heismotorer:

b)  Mobil motor – kan enkelt transporteres og 
brukes på flere skinneprofilsystemer: Molift 
Nomad (egenvekt heis = 5,5 kg)

Finnes i fire vektklasser: 160, 205, 230 og 255 kg

a)  Stasjonær motor – monteres fast på et 
skinneprofilsystem: Molift Hi-Trac

Finnes i to vektklasser: 160 og 300 kg 

Generelt om Molift takheiser:
Miljøvennlig batteri teknologi (NiMH) , IPX4 og automatisk servicevarsling (lang brukstid mellom 
service).

Molifts 4-punkts løfteoppheng i kombinasjon med Molifts løfteseil gir automatisk posisjonering. 
Dette gir behagelige og trygge løft for pasient, og letter arbeidsbelastningen for pleier. 

Alle Molift heismotorer er godkjent i henhold til gjeldende standarder og internasjonale krav.

10. Prosjektstøtte
Molift har mer enn 20 års dokumentert erfaring i forbindelse 
med prosjektering og montering av takheis. Vi bistår i deres 
prosjekt med å:

•	 Utarbeide optimale løsninger både for pasient og bruker

•	 Inntegning av løsninger i tegningsunderlag fra arkitekt

•	 Inntegning av festepunkter, og forslag til forsterkning 
av byggkonstruksjon dersom dette er nødvendig for å 
oppnå gjeldende krav til sikkerhet

•	 Tilby montering og testing av ferdig anlegg med 
sertifiserte montører

•	 Tilby opplæring av brukere og vedlikeholdspersonell ved 
institusjonen

•	 Utarbeide komplett underlag for FDV-dokumentasjon 
(Funksjon, drift og vedlikehold), både elektronisk og 
skriftlig.
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11. Drift, service og reservedeler
Alle MRS (Molift Rail System) deler sammenstilles og sendes fra vår produksjonsavdeling 
på Gjøvik. Det finnes sertifiserte representanter over hele landet, noe som sikrer god 
tilgjengelighet og rask oppfølging.

I tillegg tilbyr vi serviceavtale som sikrer 100% problemfri drift. Ved å inngå en slik avtale, 
unngår en driftsstopp og sikrer lave driftskostnader.

12. Tilleggsutstyr

Etac Molift Cart for oppbevaring 
av Nomad løftemotor, lader, 
avhektingsarm og løfteseil

Etac Molift EasySeil Etac Molift Easy Toalettseil

Etac Molift Easy Barneseil Etac Molift Basic Badeseil Etac Molift Basic Helseil

Etac Molift Engangsseil Etac Molift Liggeseil (med 
8-punkts spesialoppheng)

Etac Molift Stretcher. (Båre)
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Spesifisert tegning av rommet med angivelse av “løftepunkter” (se pkt. 1)
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Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 
Faks 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com - www.etac.no
Netthandel www.smarteprodukter.as

Opplysninger for vurdering av takheissystem

Kundenavn:.......................................................................................................................................................................

Dato:...................................................................................................................................................................................

Kontaktperson:..................................................................................................................................................................

Stilling:................................................................................................................................................................................

Telefon/E-post:..................................................................................................................................................................

Adresse/Postnr/Sted:.......................................................................................................................................................

Kommentarer:...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................


