
 

ESCAPE-CARRY CHAIR® 
Transport av personer i trapper 
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Spesifikasjoner Standard modell: 
 
• Aluminiumsramme, ulakkert 
• Grønt standard sete 
• Grønn hodestøtte med 

støtterem med refleks 
• Enkel ergonomisk ryggbøyle 
• Utslagbart bærehåndtak 
• To justerbare bærehåndtak 

på nedre ramme 
 

  
 
 

  
Tekniske spesifikasjoner Standard 
modell: 
 
• Vekt: 13 kg 
• Maks personvekt: 150 kg 
• Mål (sammenslått): 

o Høyde: 102 cm 
o Bredde: 51 cm 
o Dybde: 20 cm 

 

 
 
Følgende tilleggsutstyr kan leveres: 
 
• Armlener 
• Fothvilere 
• Ekstrapakke: 

o Anti-gli på håndtak 
o Grønt sideforsterket sete 
o Grønn polstret hodestøtte 

med festerem med refleks 
o anti-gli på utslagbart 

bærehåndtak  

   
   

 
 
 

 
Denne Escape-Carry 
Chair® kommer med 3 års 
garanti mot fabrikasjons-
feil.  (vanlig slitasje ikke 
inkludert) 

     
  

Dette produktbladet er laget med største nøyaktighet, men vi tar forbehold mot eventuelle feil.  
Escape Mobility Company forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.. 

Justerbare bærehåndtak på  
nedre ramme  

Håndtak foldes ut 

Selvlysende stropper med borrelås 

Denne modellen av Escape-Carry Chair® er en evakuerings- og 
bærestol for transport av personer i trapper. Ved bruk av Escape-
Carry Chair® kan 2 personer bære en bevegelseshemmet både opp 
og ned trapper eller over hindringer. Når hjulene er utslått kan en 
person også enkelt transportere den evakuerte horisontalt. 
 
På undersiden av Escape-Carry Chair® er det to glidebelte-kassetter. 
I disse kassettene er de spesialdesignede glidebeltene montert slik at 
de kan rotere. Denne mekanismen som glir/bremser besørger en riktig 
hastighet for enkel transport ned trapper.  
 
Det trengs kun en person for å evakuere personer via trapper 
nedover, så bæring av evakueringstrengende med 
bevegelseshemninger er ikke lenger nødvendig, avhengig av 
situasjonen 
 
Escape-Carry Chairs® brukes av brannvesen og ambulanse-personell  
 
Escape-Carry Chairs® levers i to modeller:  

• Escape-Carry Chair®, model Standard  
• Escape-Carry Chair®, model StandardPLUS 

 
Begge modeller kan utstyres med armlener og fothvilere.  
 

Standard model 



 
      

ESCAPE-CARRY CHAIR® 
Transport av personer i trapper 
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Spesifikasjoner 
StandardPLUS modell: 
 

• Aluminiumsramme, 
ulakkert 

• Doble ergonomiske 
ryggbøyler 

• Håndtak med 2 
alternative høyder 

• anti-gli på håndtak 
• anti-gli på utslagbare 

bærehåndtakene 
• Grønt polstret 

hodestøtte med 
støtterem med refleks 

• To justerbare 
bærehåndtak på nedre 
ramme 

 

  
Kan også leveres med: 
 

• Armlener 
• Fothvilere med festerem 

for føttene 
 

 
 
 
 
Tekniske spesifikasjoner 
StandardPLUS: 
 

• Vekt: 14.2 kg 
• Maks personvekt: 150 kg 
• Mål (foldet sammen): 

o Høyde: 120 cm 
o Bredde: 51 cm 
o Dybde: 20 cm 

 

Hvordan kontrollerer du 
stolen? 
 
Når de unike glidebeltene glir 
ned trappen, vil systemet 
bremse automatisk og reguleres 
ved ditt press. Dette gjør 
Escape-Carry Chair® enkel å 
styre ned trapper 

 
Systemet vil 

fungere i de 
fleste typer 
trapper**.  

 
Kombinasjonen av 

vekten av den som 
evakueres og presset 

hjelperen legger gjennom press i 
retning ned mot trappen, styrer 
enkelt evakueringsprosessen.    
 
 
*For en maksimal sikkerhet 
under evakuering, er det en 
fordel med 2 trenede personer.  
 
 
** Avhengig av typen trapp og 
trappekanten.  

  

        Fullt utstyrt modell  
 

 
 
 

 

Armlener og fothvilere  
 
Begge Escape-Carry Chair® 
modellene er mulig å utstyre 
med armlener og fothvilere. 
Dette gir den evakuerende 
en trygg og sikker følelse. 

 

 
 
Tekniske spesifikasjoner 
StandardPLUS med armlener og 
fothvilere: 
 

• Vekt: 16.7 kg 
• Maks personvekt: 150 kg 
• Mål (sammenslått): 

o Høyde: 120 cm 
o Bredde: 57 cm 
o Dybde: 20 cm 

 
 

Escape Mobility Company  info@escape-mobility.com  www.escape-mobility.com 
 

 

Forhandler:         
Safe Brannvern AS 
Storebotn 48 - Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø. 
Tlf.: 56 15 75 75 Faks: 56 15 75 70, firmapost@brannvern.no, www.brannvern.no 

 

StandardPLUS modell 

Armlener 
(Tilleggsutstyr) 

Fothvilere 
(Tilleggsutstyr) 

StandardPLUS modell med  
Armlener og fothvilere 
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